
w 

f-o 
II 

w 

":J 

II f-o 

Ul 

Op weg naar de visuele heilstaat in Europa zijn de voorstanders 

van het vrije spel van de economische krachten nog steeds over

heersend aanwezig. De discussie over het multimediale landschap 

moet uit zijn technische isolement worden gehaald en in een bre

dere maatschappelijke contekst worden geplaatst. lntussen mag op 

de bestaande structuren in de media geen kaalslag plaatsvinden 

voordat er voldoende zekerheden bestaan over toegankelijkheid 

en beschikbaarheid van een brede pluriforme informatie. 

I 
n 1983 puhliceerde ik een artikel 

met de titel 'De viqiCJe heilstaat' 

Daarin schreef 1k onder andere: 

"In de visuele hcil

staat. die luropa beledd en 

soms nadrukkelijk wordt 

aangeboden, is overvloed 

en mecr van alles. Or z'n 

minst vijhig tot honderd 

smakelijk gevulde kanalcn 

en een altijddurende hij

'>tand van het hcwegende 

heeld dat informecrt en 

vooral amu<,eert. troost en 

indmtrie en de wcreld van het geld 

door advies- en organisatiehureaus hij

een zijn gebracht. Or intemationale 

congressen tekenen ziJ in 

grote ronde ciders de ont

wikkeling in video. kahel 

en satelliet voor hankicr'> 

en inve'>teerders." 

De contouren von die hcil

'>taat zijn scherper omli1nd 

en beter zichthaar gewnr

den. De nieuwe transmis

sietechnieken zullen een 

reeks interactieve beeld-

eenzaamheid verdrijft. Het processen mogehjk makcn, 

i'> or alroep be.,chikhaar, A1r. R.K 0. Sc!Joon!JouC11 die niet aileen hun tnepa'>-

altijd en overal, naar soort en zelfs naar 

titel. De kahel in samcnwerking met 

satellieten en de hulr van een huiscom

puter zorgen er voor dat we deze ze

vende hemcl tegemoet dansen. 

De predikanten die de nieuwe heilsver

wachting onverhloemd uitdragen, kom 

je overal tegen np bijeenkomsten waar 

sing zullen vinden bij massa-amusement 

als quizze'>, maar ook in het zakclijk 

verkeer tot duizend-en-een stimuleren

dc en vernieuwende bedrijvigheden 

zullcn lciden. Studenten en weten

schaprers krijgen via datzelfde verfijn

de elektronische haarvaten'>y'>tcem 

toegang tot srecifieke kennis. 
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Op weg naar de visuele heilstaat in Europa zijn de voorstanders 

van het vrije spel van de economische krachten nog steeds over

heersend aanwezig. De discussie over het multimediale landschap 

moet uit zijn technische isolement worden gehaald en in een bre

dere maatschappelijke contekst worden geplaatst. Intussen mag op 

de bestaande structuren in de media geen kaalslag plaatsvinden 

voordat er voldoende zekerheden bestaan over toegankelijkheid 

en beschikbaarheid van een brede pluriforme informatie. 

I 
n 1983 publiceerde ik ee n art ikel 

met de tite l 'De visuele he il staat' 

Daarin schreef ik o nder andere: 

"In de visue le he il 

staat, die Europa beleefd e n 

soms nadrukke lij k wordt 

aa ngeboden , is overvloed 

en meer va n alles . Op z'n 

minst v ijfti g tot honderd 

smakel ijk gevu lde kana len 

en een altijddurende bij

sta nd va n het bewegende 

beeld dat info rmeert en 

vooral amuseert, troost e n 

eenzaamheid ve rdrijft . H et 

industri e en de were ld va n het ge ld 

door advies- e n organ isatie burea us bij

ee n z ijn gebrach t. Op internati o nal e 

co ngresse n teke nen zij in 

g rote ronde c ijfers de ont

w ikke ling in v ideo , kabe l 

en sate ll iet voor banki e rs 

e n investeerders. " 

is op afroe p beschikbaa r, Mr. R.K. 0. Sc!?oo!1i?ove!1 

De contouren van die heil

staat zij n scherper o mlijnd 

en beter z ich tbaar gewor

den. De nieuwe tran smi s

sietec hni eken zullen een 

reeks inte rac tieve beeld

processe n moge lijk maken , 

die ni et a ll ee n hun toepas-
altijd en overal , naa r soort en ze lfs naar 

titel. D e kabel in sa menwerking met 

sate llieten e n de hul p van een hui scom 

puter zorgen er voor dat we deze ze 

vende he mel tegemoet dansen. 

De predikanten die de ni euwe he il sver

wachting o nverb loemd uitdragen , kom 

je overal tege n op bijeenkomsten waa r 

sing zulle n vinden bij massa-amusement 

als quizzes , maar ook in het zakelijk 

verkeer tot duizend-en-een stimuleren

de en vern ieuwende bedrijvig hede n 

zullen le iden. Studenten en weten

schappers krijge n via d atzelfde verfij n

de e lektronische haarva te nsysteem 

toegang tot specifieke kennis. 
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Hobby iste n kunne n met hun voorliefde 

over het he le aardrijk terecht e n uiter

aa rd zull e n de democratische processen 

op nati o naal e n in ternationaal ni veau 

z ich va n de ni euwe sys temen bedi e nen . 

Vormen van inspraak, partic ipati e in 

d eba tte n tot aan volksraadpleginge n 

toe kunnen op zeer korte termijn tot 

stand worde n gebracht. Minderheden 

o p gebi ed va n cultuur en religie krij gen 

hun uitin gs- e n communicat ie- moge

lijkheid. 

Ik beperk me bij deze opsomming tot 

d e op dit mo me nt voorstelbare toepas

singe n wa nt de futuro lo ge n e n al di e 

and ere zieners hebbe n ons hel e per

soo nlijke leve n al gedi gita liseerd e n o n

dergeschikt gemaakt aan de ni euwe 

tech nieken. Uiteraard za l die conver

gentie van compute r, tel evisie samen 

met de telecommunicatie voor een 

overweldi ge nd aanbod zorge n va n in

format ie e n amusement. Dank z ij de 

zogehete n video-o11-de111and oftewel film

op-bestelling kan niemand mee r zeg

gen dat e r va navo nd niks op d e te le

visie is. G lobali serin g, verd ich ting, ver

snelling, indiv iduali seri ng in de com

municatie zij n d e be langrijke kenmer

ken van het op hande n zijnde proces. 

De formu les waari n deze nieuwe tech

nieken z ic h uiteindelijk zullen ope nba

ren , zij n op d it ogenblik nog le tterlijk 

onvoorste lbaar Te meer waar d e tech

niek zich ze lf iedere dag lij kt in te halen . 

Dit is eer1 artikel in de serie over de toeko111st va11 het publiek bestel. 

Eerder verschenen i11 deze serie artikelen van prof.dr JG. Stappers , 

dr. E.H. Holla1·1der en dr. P WN. Ruttw {i11 Christen DeiiiOCra

tiSc/Je Verke1111i1 19en van september 1995). 111r L.B.M. Wrïst {i11 

Grisfeil Democratische Verkenni11gen van maart 1996) eu 111r. B. 
Groene11dijk, drs . M. Schoorle111 111er (in Clnister1 De11rocratisciJe 

\ferke11 11ir1ge" va11 april 1996) eu prof.dr. C.PM. van der Haak 

(rr1 Christen De11rocratische Verker111i11gen va11 lil ei 1996). 
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Wat eve nee ns ontbreekt is ee n visie 

over de w ijze waarop we de nieuwe 

tech ni sche verwo rvenhede n o nderge

schikt maken aan d e me nsen e n hun sa

menl evi ng. De nieuwe techni eke n e n 

d e daarop gebaseerde mogelijkhe de n 

voo r de markt dominere n de di scuss ie. 

Beschouwingen over de e ffec te n o p d e 

soc iale e n maatschappe lijke ve ra nt

woordelijkhe id va n de media worde n 

bij de introductie niet of nauwelijks ge

hoord . 

De informatiemaatschappij 
De gro ndslagen voo r deze o ntw ikke

lin g in Europa z ijn vastge legd in het 

rappo rt 'Europa en de were ldwijde in

fo rma tie-maa tscha ppij ' dat door de 

Europese M inisterraad in me i 1994 is 

aa nvaard als basis voor 'het opste llen 

van een operat io neel programma. Het 

rapport draagt in de wandelin g de 

naam van de voorz itte r, de Duitse libe

raal Martin Bangemann , die werd geas

sisteerd door ee n groep van promi

nente n o nder w ie de Nederlander Jan 

Timmer, laatste lijk in h et ni euws als 

pres ide nt-comm issa ri s va n het KNVB

sportka naal. 

Enkele typerende citaten uit het rap

port: 

"Over de hele were ld brengt de in

formatie-en commu ni catie-techno lo

gie ee n nieuwe industri ële revolutie 

teweeg, die nu al even betekenisvol 

e n ingrijpend is als de vroegere". 

"Deze revo luti e voegt ee n gewe ldi g 

ni euw vermoge n toe aan d e menselij

ke inte lli ge nti e en maakt dat de ma

ni er waarop we sa men leve n e n 

werke n ingrijpe nd vera ndert" 

"De lande n di e de informatie maat

schapp ij het eerst binn entreden , zul 

le n de g rootste w inst boeke n. Zij 

zull e n de agenda bepale n voor alle 

anderen di e moete n vo lge n. Lande n 
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die talmen of halfslachtige oplossin

gen voorstaan daarentegen, kunnen 

in minder dan tien jaar geconfron

teerd worden met een rampzalige cia

ling van de investeringen en een 

nijpend gebrek aan werkgelegenheid. 

Celet op het verlcden kunnen we er van 

uitgaan dat Europa de gelcgcnheid te 

baat zal nemen. Het zal de informatie

maatschappij beslist tot stand brengen. 

De vraag is aileen of dit een strategische 

verwezenlijking voor de gehele Unie 

zal worden dan wei een meer versnip

perd amalgaam van losse initiatieven 

van de lidstaten, met ernstige gevolgen 

voor ieder beleidsterrein, van de interne 

markt tot de interne samenhang."(einde 

citaat) 

Effecten liberalisering tot op 
heden 
Dit hooggestemde proza, inclusief de 

dreiging met economische rampspoed 

wanneer we niet heel snel hun adviezen 

volgen, is in grote lijnen dezelfde taal 

die vijftien jaar geleden bij de aanvang 

van de liberalisering van de media in 

Europa door de toenmalige economi

sche en technische zendelingen werd 

gebezigd Het valt te betreuren dat het 

Furopese mediabelcid nog niet gcevalu

eerd is want het zou boeiend z]Jn om 

eens na te gaan in hoeverre de doelstel

lingen van destijds ook gerealiseerd 

zijn 

Het voor de burgers positieve effect 

van de liberalisering is zonder twijfel, 

dat binnen Europa de ba<>i<> kon worden 

gclegd voor de fm jlo1P of lnjor111alion' 

waardoor we binnen onze grenzen in 

staat zijn dank zij satelliet en kabel de 

zendcrs van een aantal helangrijke Ian

den tc ontvangen. In andere Europcse 

Ianden heeft deze vorm van free flou( 

zich overigens in vee! mindere mate 

doorgezet. 

Maar voor het overige zou het resultaat 

van de liberalisering wei eens kunnen 

tegcnvallen. Van een versterking van de 

audio-visuele industrie in Europa is nau

welijks sprake Televisiezenders die de 

Europese geest zouden uitdragen en he

vorderen zijn in het woud van nieuwe 

kanalcn niet aanwezig. Het Europese 

telcvisieprodukt waarrnee we in concur

rentie met het Amerikaanse monopolie 

de wereldmarkt zouden gaan verover

en, is evenmin waarneembaar. Wei is de 

hoeveclheid geld rond de media ver

veelvoudigd; de cxplosie van reclame

zender<, heeft ongetwijfeld de adver

tentie-markt geactiveerd rond vooral 

Amerikaans produkt; hetgeen nu net 

niet de bedoeling was. 

De ontwikkelingen in de media nodi

gen niet uit tot enigerlei vorm van 

Euro-optimisme. De programma-uit

wisseling tll',sen de verschillende vader

landen, welke de kennis van elkaars 

culturen zou vergroten, is minimaal ge

bleven. Ook in het vlak van coproduk

ties is het zaaien schaars en het oogsten 

nog minder. Voor nationale produkties 

is de Europese markt nagenoeg JlOil

exislcnl. Er worden niet mecr Engelse 

programma's verkocht dan voor de 

liberalisering en de export van Franse. 

ltaliaanse en Duitse pruduktie<> is te 

verwaarlozen. De verkoop van pro

gran11na-forn1ule~ en de vestiging van 

produktie- en faciliteitenbcdrijven bui

ten de eigen grenzen groeide, maar niet 

explosief en niet als gevolg van de wet

geving rond het beoogde Europa zon

der grcnzen. 

De nieuwe revolutie 
De Commi">ie-Hangemann laat gccn 

twijlel bestaan over de wijze waarop de 

revolutie moet worden gereali<>ccrd. De 

Europese Unic wordt crtoe aangc-

CllVi>% 



-.poord "vertrouwcn te hcbbcn in de 

marktmechani'>men a\<; drijvcnde kracht 

om on'> binnen te leiden in hct informa

tietijdperk" Vervolgens pleit de com

mi'>Sie voor een gemeenschappelijke 

regelgeving waardoor cr in geheel 

Europa een op concurrentie gebaseerde 

markt voor informatiediemtcn kan ont

staan. Cecn suhsidies, dirigisme of pro

tectionisme. 

Nu i'> dit snort boucle taal uit die hock 

niet zo vcrwondcrlijk Techniek in rcla

tie met geld heeft doorgaans terughou

dende en aarzelcnde overheden moeten 

overnlce-,tcren om vernieuwingen door 

te voercn. Ook in ons land. De radio 

werd gelanceerd door een technisch 

hedrijl en to en de televisic in de vijfti

ger marktrijp was, vcrklaarde onze ove

rigem voorbecldige mini<;tcr-president 

Drce<; tegenover het toenmalige hoold 

van de RVD, de latcre TROS-voorzitter 

loop Landn': "Weer zo'n vinding om 

memen geld uit hun zak te kloppen" 

Ook de omschakeling naar kleur was 

geen Hilver<;umse prioritcit. 

Het rapport-Bangemann krceg na pu

hlikatie <,\cun van de Europcse Raad 

van Ministers in zijn vergadering te 

C:ortu en een jaar later van de zogehe

ten C7 C::onlcrentie in llru<;sel. waar de 

ministers van de zeven <;tcrkste indus

trielanden samen met de Furope<,c 

C::ommis'>ie ondcrschreven dat deprive

<;Cctor de motor, de drijvende kracht 

moct worden achter de ontwikkcling 

van de infnrmatiemaatschappij. Celijke 

kansen voor participatie van aile bur

ger'> werd wcliswaar ook aangedragen 

al'> een van de uitgangspunten, maar de 

voorzitter van het Europce<, Parlcment. 

de Duit-,er Klaus Hean-,ch constateerde 

kriti'>ch dat de confcrentie zich wei 

zecr <;tcrk liet lciden door economise he 

ovenvcgtngcn. 

Vraagtekens bij marktdenken 
Hier en daar gaan cr stcmmen op of hct 

we\ zo moet als Bangemann voor

schrijft. In het bijzonder komt de vraag 

naar voren of en in hoeverre nationale 

overheden zeggenschap moetcn hou

den over een dicnstverlcning, die zo in

grijpend en bepalend is voor hun 

samenleving, voor de identitcit van het 

land en het denken en doen van zijn 

bcwoners. Hoewcl het marktdenken 

ook op de nationalc niveaus nog na

drukkelijk domineert, worden cr hier en 

daar stevige vraagtekens geplaatst met 

het oog op de eigen nationale en cultu

rele autonomie. 

In de actualiteit van vandaag spitsen die 

vragen zich toe - en niet aileen in ons 

land- op de tnekom<;tige positie van de 

nict-commercicle, publieke omroep. 

Europa praat over de media met ver

<;chi\1ende monden. Dit b\ijkt onder 

mecr uit de vcrklaring van de vierde 

Europcse Minister Contcrentie over 

mediabeleid in december 94 te Praag: 

The i\1edit~ i11 11 democratic society'. Daaruit 

blijkt een wijze van denken, dat niet 

onmiddellijk spoort met dat van de 

corn 111 i "sie- Bangetnann. 

De ministers kwamen onder meer over

cen de onafhankelijkhcid van de pu

hlieke omroep veilig te <;tellen en zorg 

te dragen voor een financicle structuur. 

welke die omrocp in staat stelt zijn mis

sie te volhrengen. 
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In hun gezamenlijke verkla

ring be.,chrijvcn zij uitvoerig 

wat die missie inhoudt en aan 

welke criteria de publiekc 

omroep moet voldoen. Naast 

de brede opdracht voor een 

Europa praat met 

verschillende 

monden over de 

taire nieuw~voorzicning, cen 

lorum voor maatschappelijkc discussies, 

een garantic voor pluriformiteit en een 

vernieuwend en gevarieerd programma-

media. 
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aanbod, worden er enkele specifieke 

vcrplichtingen gcformuleerd, die de mi

nisters klaarblijkelijk niet verwachten 

van de commercielc zender-,. Er wordt 

van de publieke omroep door de minis

ters gevraagd om: 

programma's die voldoen aan eisen 

ten aanzien van ecn hoge ethischc 

standaard en kwaliteit'>normen, wel

ke niet mogen worden geofferd aan 

krachten in de markt. 

ook programmatische diensten aan te 

bieden die niet door commercicle 

omroepen worden geleverd. 

door hun programma's ecn bindend 

clement (social co/Jesioullud iulm}mlw11) 

te vormen voor individucn en groe

pen binnen de samenleving. 

heid heeft al meermalen Iaten blijken 

dat zij het duurste publieke systeem ter 

wereld in stand wil houden en de 

Franse rcgcring IS na cnigc teleurstcl

lende ervaringen met de vrije markt 

zelfs diplomatiek druk doende om haar 

eigen cultuur weer zijn plaats terug te 

geven in de media. 

Twijfel bij grote gelijk 
Er zijn mecr signalen die er op wijzen 

dater twijfel groeit bij het grote gelijk 

van de vrije markt in de media. Tegcn 

de z1n van zi;n voorstander'> hccft het 

Europees Parlement 111 maan van dit 

jaar hesloten om zenders in Europa de 

verplichting op te lcggen dat 51 pro

cent van de door hen uit te zenden pro-

gran1rr1a's van Lurope~e 

Opvallcnde omschrijvin

gen die er op duiden dar 

de bcperkingen van de 

commerciele aanbieders 

zichtbaar zi)ll gcworden 

en hij gevolg de liheralise

ring van de publieke media 

in Europa niet in aile gelc

dingen de hoogste priori

tell mecr heeft. De stcun 

van de Engclse overheid 

voor de BBC na de perio

dc-Thatcher zal zekcr de 

opvattingen op het conti

nent hebbcn heinvloed. 

Het zou goed zijn 
orig1nc zJl moetcn zijn; 

een rcgelgeving die de 

vriJe-marktlohhy jarcnlang 

hecft kunnen tegenhou

den. Opvallcnde uit-,pra

ken van de voorzitter van 

de mediacommi-,sie van 

het [uropccs parlcmcnt. 

de ltaliaanse Luciana 

Castcluna vormen even-

111111 ecn onder~teuning 

voor extrccm libcralc op

vattingcn. Rcccntc crva

ringen in cigen land met 

wanneer elke 

Nederlandse 

omroep in beginsel 

op elk van de drie 

netten programma's 

kan uitzenden die 

passen bij de 'kleur' 

van het net. 

De [ngelse puhlieke omroep hedt zijn 

programmatische doelstellingcn gefor

muleerd in 'Exteudwg Choice' en zijn be

leid voor de toekomst in The Future of the 

13/lCSenJirli} The Nc1tiou c11 Comprlim; World 

II'Oiid-rPide' Hieruit blijkt dat deze pu

hlieke omrocp een centrale positie 

wenst tc blijven innemen in het culture

le krachtenvcld van infonnatie, amuse-

ment en educatie. De Engelse regering 

hecft deze positie voor de komende 

lien jaar gegarandeerd. De Duitse over-

llerlusconi en zi)ll media

avonturcn zullen aa11 haar opstelling 

niet vreemd zi;n. 

Tcgen deze achtergrond lijkt her uitge

sloten dat de commissie- Vcrver-, staats

secrctaris Nuis zal adviseren taak en 

functic van de publieke omroep in ems 

land in te perken Het ligt evenmin 

voor de hand dat de commis-.ie de 

staat'>'>ecretaris zal aanraden zich ge

heel te ontdoen van het voor om land 

karaktcristieke omroep-.ystcem. Voor 

de maatschappclijke discussic is het 



nog <;teed' van betckenis dat gelijkge

zinde groepen in de media een stem 

hebben. Hopelijk zal de commissie een 

weg vinden om de samenwerking tc 

versterkcn en te verzekeren. Elke 

zweem naar concurrentie tussen de pu

blieke netten zou moetcn worden weg

genomen. Dit kan betekcnen dat de 

omroepen het programmeringsrccht 

moeten overdragen aan een coordine

rende imtantie. Het zou goed zijn voor 

de publieke omroep en de kijker wan

neer elke omroep in beginscl op elk van 

de drie netten programma's kan uitzen

den, die passen bij de 'klcur' van het 

net. Onder klcuring client te worden 

verstaan schakeringcn in karakter en ni

veau, varicrend van wat mecr informa

ticf en cultureel via familiaal naar 

bijvoorbeeld 'jong' Elk net is overigens 

gehouden een vollcdig programma aan 

te bieden met zowel informatie als 

amusement. De omroepen worden pro

duktiemaatschappijen met een uitzend

garantie De functie van 'hroadcastcr' 

dragen zij over aan een instant1e uit 

hun midden met verstrckkende be

voegdheden. Dit idee is niet nieuw. 

Eind tachtiger jaren was deze structuur 

al onderwerp van gesprek. 

Het 5neuvelde omdat de meeste omroe

pen va5t wensten te houden aan een 

volledige eigenstandigheid. 

Onzekerheden binnen de 
industrie 
Van ons cigen Binnenhof terug naar 

Europa. Er worden kanttekeningen ge

maakt bij de mogelijkhcden tot realise

ring van het concept-Bangemann, data! 

te gemakkelijk voorbijgaat aan hct bc

<,taan van soms ijzersterke tinanciele 

structuren in de sector en krachtige 

maatschappelijke organisaties die zich 

niet zo maar ondergeschikt Iaten rna

ken aan dit totaaldenken Er bestaat 

binncn de industrie zelf onzekerheid 

over de te kiezen transport-techniek, 

breekt de Dlmt To liomc-satelliet toch 

nog door, waardoor de kabel concur

rcntic krijgt? In Europa hebben onder 

mecr Nederland en Belgie zich verslin

gerd aan de kabel, maar grotc Ianden 

als Italic en Engeland houden de satel

liet nog steed<; in het achtcrhoofcl In 

Frankrijk beschikt nog geen 25 procent 

van de huishoudens over cen kabel

aansluiting De satclliet-techniek wordt 

steeds verfijnder en voor de ontvang5t 

van het signaal wordt apparatuur a!<; 

schotels simpeler en kleincr. 

Onduidclijkheid bestaat er niet aileen 

over de vraag waarin moet worden 

ge'investeerd, maar eveneens over de 

omvang van de benodigde gelden. 

Schaalvergroting 
Ondanks alle verzekeringen over het 

voorkomen van monopolies wordt bo

vendien gevrec<;d dat uiteindelijk een 

klein aantal grote concern'> de HighiPilY 

zal controleren en beheersen. 

Crute <,amenwcrkingsverbanden zoals 

recentelijk tot stand gekomen in Ame

rika tussen computerfirma's, bedrijven 

op het gebied van telecommunicatie en 

die uit de traditionele wereld van de 

omroep zullcn nict beperkt blijven tot 

de Vercnigde Staten. In Duitsland heb

ben zich rond Kirch en llcrtelsmann a! 

concentraties voltrokken welke volgens 

insiders nict meer dan een aanloop zijn 

naar ecn schaalvergroting die zich ze

ker ook zal uitstrekken naar Neder

landse ondernemingen. Terwille van de 

noodzakelijke <,chaalgrootte zullcn ook 

Ianden uit Centraal en Oost-Europa bij 

de markt moet worden betrokken. Maar 

de angst dat een bepcrkt aantal media

giganten de Hlgi.11Pt1Y gaat beheerscn en 

de wereld onderling zal verdelen, lecft 

ook in commerciele kringen. 
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Daarnaast en misschien wei bovcndicn 

gaan de marktdenkers in het rapport

llangemann uit van de klassieke miwat

ting volgcns welke de media een 

voortrekkersrol kunncn vervullen bij 

het realiseren van mogelijke, toekom

stigc ontwikkelingen, zoal'> een econo

mischc, politieke en culturele een

wording van Europa. Uir hun aard kun

ncn media ontwikkelingen versncllen 

en vergroten. Zij hebben een katalyse

rende werking. J\laar de trend moet al 

in bredere kringen in de maatschappij 

Ieven voordat de media activiteiten 

gaan ontwikkelen. Media ziJil eerder 

volgers dan voortrekkers. 

De tijdsfactor 
In de discussie rond de media en de 

komst van de flcclm11ic //iqiHI'il)' wordt 

evenecm al re vaak met de tijddactor 

wat nonchalant omge'>prongen. Ont

wikkelingen die wei Iicht rond 2010 zijn 

gercaliseerd worden gebruikt hij het 

gesprek over actuclc structuren. Dat 

schept verwarri ng. 

Wij kunncn er vcilig van uitgaan dater 

voor 2000 niet al te vccl zal verande

ren. De zcnders met de populairc pro

grammapakertcn - commercieel of 

publiek - zullen op de helangrijbte 

dagdelen hun positie handhaven. De 

nieuw tc crecrcn mogelijkheden zullen 

daarom heen surfen. Eerst als populaire 

programma's aan die zenders worden 

onttrokken en via ccn andere betaal

lormule worden aangebodcn zullcn 

groterc dclcn van de bevolking in be

wcging (moeten) komen. Een interes

sante voorbodc in ons land wordt in dit 

opzicht de oprichting van hct KNVB

sportkanaal, dat - hoe dan ook- een 

bclangrijk clement uit de puhlickc 

dienstvcrlcning wegsnijdt en na enige 

tijd regen een in vcrgelijking met de 

omroephijdrage fors bedrag a], een ex-

tra zal worden aangeboden. Ecnzclfdc 

ontwikkeling heelt zich op bescheide

ner wijze voorgedaan op het gehied 

van spcelfilm, maar ook daar zal de be

taal-telcvisie naar een positie streven, 

waarbij nieuwe films uitsluitend nog via 

haar kanalen kunnen worden bekeken. 

De vraag wordt dan of vrijwel iedereen, 

zoal'> nu, in staat is om zich die pro

gramma's te veroorloven. Dat de prijs 

voor het huidige tclcvisic-menu zal '>tij

gen zal door niemand worden ontkend. 

Kenmerkend voor de lihcralisering is 

dat meer geld wordt gcgcncrecrd rond 

her hestaande programma-pakket. 

lndien mogelitk wat versluierd in com

hinatie met nieuwe dienstcn. 

Naast het kostenaspect dat dclen van 

de hevolking kan uitsluiten maakt men 

zich zorgen dar nict aile groepen in de 

samenlcving over voldoende techni

schc kcnnis en handigheid heschikken 

om zich met succes op de Higlnl'll)' te 

kunnen handhaven. In ])uitsland 

sprcekt men in dit verband over deaf

wezigheid van 'i\1cdi11 Komf,clcnz' hij een 

groot dec! van de burger'> Als gevolg 

hiervan kunnen in de samenlcving nieu

we tweedelingen groeien, zoals tussen 

geschoold en ongcschoold, rijk en arm. 

De wezenlijke vragen 
De Eurof>wn /lm,dc,rllinq Union (EBU), 
grondlegger van de nieuwsuttwisseling 

in Europa en samenwerkingsverband 

voor de puhlieke omroepcn belegde in 

het begin van het jaar een conkrentie 

onder de titel: 'Fen lnformariemaat

schappij voor ledereen'. Daar werd een 

van de wezenlitke vragen aan de orde 

gesteld, die het rapport 'Europa en de 

wcrcldwijde informatiemaatschappij' 

oproept. Zal het individu in de nieuwe 

technologic vooral worden aangespro

ken a], consumcnt of staat zij hem ook 

ten dienstc als individuele burger en in 

( llV 1,% 



ziJn rclatic met zijn maatschappelijke 

en <,ociale organi<,atic<,c Zal het nieuwe 

multimcdialc landschap van de toe

komst voornamelijk worden be

schouwd als ecn markt waar individuen 

hun in forma tie kopen of zullcn de nieu

we mcd1a ook mogelijkheden hieden 

vanuit hun fundamcntele functic de de

lll(JCratic tc ontwikkelcn en tc ver<;ter

kcn7 Hoc zal in dit digitale tijdpcrk de 

socialc en maat<;chappelijke verant

woordelijkhcid van de media worden 

vertaald' 

Als men in Luropa dczc vragen ernstig 

nccmt, zal de discussie uit zijn techni

'>chc isolcmcnt worden gehaald en ge

plaaht worden in ecn bredere maat

<,chappclijke contebt. De aandacht zal 

moeten ver<,chuiven van economie en 

tcchnick naar cen poging tot ant\voord 

op die wezcnliJkc vragen. Op het Fllll

congres in Brusscl kwam de onderlig

gende vraag snel ter takl: 1\ioet Europa 

zich op vcrzock van de groep van pro

minenten overlcvcren aan het vriJe spel 

van de markt of zal er - en zo ja op 

wclk nivcau- gcrcgulecrd n1oetcn \vor

den' 

Hoewel het wantrouwen ten opzichte 

van de zelfregulerendc werking van de 

markt toenecmt, ziJn op weg naar de 

Visuelc Heilstaat de voor<,tanders van 

hct vrije spcl van de economische 

krachtcn nog steeds ovcrheersend aan

wezig. In dit <,tadium gaat het cr om of 

de politieke en sociaal-culturelc krach

ten op nationaal en Europees niveau 

<,terk genoeg zijn om de hovengestelde 

vragen tijdig in te schuiven en het pro

ccs mce te sturen. 

lntu-,scn zal cr zorgvuldig moeten wor

den omgegaan met de hestaande struc

turen 1n de media, waarop gcen kaalslag 

mag plaatwindcn voordat er voldoende 

zckcrhedcn he-,taan over tocgankelijk-

heid en heschikbaarheid van een brcde 

pluriformc infonnatie die clke burger 

nodig hecft om zijn be-,taan vorm te 

geven. 

Onzc Engelsc vriendcn, die op Euro

pees niveau ten aanzien van de media 

ijvcrige vocw,tander'> zijn van de vrije 

markt, maar op het eigcn eiland niets te 

maken hebbcn met huitcnlandse zen

dcr'> van cnigc hctekcni<,, doen voor 

hoe het moct: ecn sterke publieke om

rocp die aile mogelijkhcden krijgt om 

wcreldwijd commcrcielc activitciten te 

ontwikkelen met onder mecr <,atelliet

zender<; voor Afrika, Azic en Zuid

Amerika1 een doorgroci van hct pro

grammapakket waarmee de llBC de cul

turclc idcntiteit van het eiland vcilig 

stclt 

En tegen de tijd dat de lliqinP<l)' toegan

k<:·liJk wordt voor grotere grocpen zal 

die BllC: de kern kunnen vormcn van 

een wereldbcdrijf. AI dan niet gcpriva

tiscerd. 

ivlr·. R.KO. SchoonhOPen is onder 111ecr Pice 

uoorzilter Pill! het EurofJees Inslit1wl IJoor de 

Medici le Dusseldorf en hiJZOnder docent am1 de 

K111ho/Jekc UniucrsilCII Nijmec}elr Hi) 11'115 011-

dcr mccr 111c3i11directeur l'c111 ,Je KRO c11 l1d lh111 

de Raad JJi11l Bclmr VIlli de NOS. lf1) sclmef 

diiartikel op pcrsoordijkc lite/ 
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