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n de hloeimaand van het Jaar onze<; 

Heren I 'JCJ4 ruhlicecrde ee11 

'Croer van l'romincntcn op hct ge

h1ed van de lntormaticmaatschap

rii' de hootdlctters hchhen zij zich

zelt toegekend een rapport over 

'Europa in de wereldwijde intormatic

n1aat<.charpij' 

Nederland, althans een in het zuiden 

van ons land gevestigde onderneming, 

werd in deze CPI - die hoofdlctters zijn 

toch wei makkelijk- vertegenwoordigd 

door Jan Timmer. U kent hem wei: dat 

is de man die continu een helangrijke 

bijclrage aan de Nedcrland'>e cultuur lc
vert door zip1 rotenticlc klanten vanaf 

de hccldhuis toe tc Iaten roeren, Jlhili{ll 

lllPf!lls for your 

die door andere machten en krachten 

ci<Jn de hunnc worden veroorzaakt en 

aangewakkcrd. dJn plcgcn grotc ondcr

ncnlcr~ van hct hcgrip 'rcvolutic' tc gru

wcn . .1\bJr zodra ecn 'rcvolutie' in hun 

eigcn kraam tc pas komt of zells ee11 

proclukt uit hun cigcn kraam 1'>. neigen 

ziJ ertoe aileen maar oog te hehhcn 

voor de expansic die lokt. En, zo he

zwcrcn ze ook in dit gcvJI, de wcrkge

lcgcnhcicl t\laar dat zullcn de wcrk

nemers van bijvoorhecld de hankcn wei 

nict mecr gelovcn. 

Technologische rcvolutics hehhen voor 

ccn SLUllenleving gc\voonlijk gcvolgcn. 

die niet mindcr ingrijpend zijn clan de 

cffccten van een staatkundige omwen

teling llithreicling v<Jn hct 

kenncn en kun11e11 van de Her aange<;neden onclcr

wcrp laat niet toe dcze co

lunln op luchtigc toon tc 

vcrvolgcn De Cl'l en het 

oh)ect van hun rarportage 

dicncn uitcrst '>Cflcus tc 

worden gcnomcn I )c 

grocr hcclt namclijk in 

dit. op vcrzock van de 

l:uropcsc Raad en onder 

lc1ding v<1n de Europc'>c 

indus t rt c -commtssa ris /)r\. A I llcincnlil 

n1cn-.; 1.., vcrgrot1ng van ZIJ!l 

macht om die kcnnis ten 

goede ot ten kwJde aa11 te 

wenden. Uat gold en gcldt 

voor de ontsluiting van de 

kcrncnergie en voor hct 

hcschikhaar komen v<Jn de 

DNJ\ technologic l:n clat 

geldt evc11zccr voor de 

aanlcg van de clektmnl

~chc- ..,nclweg Jic on~ noar 

lbngcmann, uitgcbrachtc rapport ecn 

<1111h1ticus <1ct1cplan gcschctst voor de 

tclccon1111U11ic<Jticscctor Fn de pmmi

llentcn heschouwcn de door hen he

oogdc doorhraak v011 de inlom1Jlie-

111JJlsci1Jppit 0ls 'cen nieuwe industriclc 

revolutic' il.ls hct g<1<1l over st<Jatkundi

gc ol 111<1<1lschJppcltJkc omwcntclingen 

die i ntormatiemaat<;charriJ vocrt. 

Rcgulcring van wcg- en luchtvcrkccr 

verhoogt de veiligheid en verm1ndert 

in icder geval i11 ecrstc instantic, hct 

energ1everhruik en de milteuvervui1111g. 

Het i'> echter wei de vraag ol uiteindc

\ijk hct grotcrc gchruikcr-,gcn1ak 111ct 

toch weer tot locnemcnde mohtl1tC1t 

l I l\' 1 '" 



zal lcidcn. Llitbreiding en verbetering 

van de mogclijkheden tot telewerken, 

televergaderen en afstand-,onderwijs 

lciden eveneens tot minder verkeer en 

groter gcmak ,1\;\aar het is allesbehalvc 

zcker, dat dit gcmak de mcm aileen 

maar client. Want naar de mate waarin 

de mensen mccr in de beslotenhcid van 

hun huizen aan hun apparatuur zitten 

gekluisterd, ontmoeten zij elkaar min

der in lcvende liJve 

De meest weidse per<,pectieven worden 

wei geopend door de wereldwijde uit

houw van hct op klcincrc schaal al he

staande Internet tussen universite1tcn 

en ondcrzoehcentra. Wie daar toegang 

toe kri)gt. hecft aile kennishronnen ter 

wereld onder handhcrcik. Tegelqkertijd 

worden JUist hicr de grootste risico's het 

duideliJkst zichtbaar. Ecn daarvan i'> het 

door de Cl'l zelf gesignalcerde gevaar 

dat "een gesplctcn maat<,chappij ont

<,taat, waarin slechts ecn deel van de hc

volking toegang hedt tot de nieuwc 

technologJecn" Die tweedcling zou 

kunnen onbtaan al<, "hcpaalde menscn 

de nieuwe informatiecultuur en de in

strumenten daarvan zullen afwi)zen" 

De Cl'l heveelt als remedie aan dezc 

grocp van ongclovigcn door overtui

gendc vorn1en van voorlichting tot ac

ccrtatic van de aangchodcn zegc

ningcn tc hrcngen. 

t\bar deze ideali'>tische henadering lijkt 

toch cen versimpeling van het werkelij

kc prohleem Ue diep<;te kloof zal im

mcrs met ontstaan tussen hen die niet 

en hen die wei willen, maar tussen die

genen die steeds grotere delen van de 

al n1aar grocicnde inforn1atic~troon1 

kunnen verwcrken en ziJ die daar wei

nig ot n1ct.:., n1cc kunncn 

Fen andersoortige maar niel minder 

grotc bcdrciging i~ dat hct cigendon1 

van de nieuwe LllmmunJcaticmiddelcn 

zich conccntreert hij slccht<, enkelc on-
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dernemingen. Manipulatie met prijzen 

en met de inlormatie zeit zou dan een 

reeel risico worden. 

De GPI ziet, zoals de samenstelling van 

de groep doet verwachten, voor de 

overheid in nationaal en Europces ka

dcr, als belangrijkste taak het marktme

chani-,me vrij spel te gcven hij de 

ophouw van de informatiemaatschap

pij. Deze henadering van de overheids

taak is wei erg hencpen en armetierig. 

Wanneer zich een technologische revo

lutic staat te voltrckken, die ook verre

gaande maatschappelijkc gevolgen kan 

hehhen, zou de ovcrheid schromelijk 

tekortschieten als zij zou vol<,taan met 

enkele '>timulcrende maatregelen en 

vcrder het verloop van de ontwikkelin

gen passid zou afwachtcn. Want als de 

ge<,chiedenis van voorgaande industric

le revoluties ons ccn ding hedt gclcerd, 

is het toch wei dit, dat wat de markt 

cloct nict per dchnitie wei gedaan is. Fn 

een twcede le-, van de historie i'>, dat de 

technologic door haar veroorzaaktc 

prohlcmen lang nict altijd en gocd kan 

oplo<,<,en. 

De zorg voor de welvaart van haar bur

gers verplicht de overheid zcker om de 

ontwikkeling van de informatiemaat

schappij te stimuleren niet in den blin

de, maar voor zover verantwoord 1s. 

Andcrzijds noopt de, als hct goed is, 

nlinqcns even grotc zorg voor hct wel

zijn van die burger<, de overheid zorg

vuldig de grens te bepalcn tu<,sen 

verantwoord en onverantwoord, hij

voorheeldmct hehulp van effectrappor

tages. J:n ten<,lotte zal de overheid, met 

de middelcn en de maatregelcn die 

daarvoor nodig zqn, die grens mocten 

eerhiedigcn en Iaten eerhiedigen. 

/11 de colunrll<jCPell de ldr11 Pilll ,le ml,ntie h1111 

f>usoolrli;h o{>Pdlinlljelr uwr. ZiJ /Jof>elr dililr
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