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BESCHOUWING 

Media en Mediabeleid 
vandaag en morgen 

Door Guikje Roethof 

H et staat vast dat de digitalise
ring van de informatie een ont
hutsende uitwerking op het 

vertrouwde medialandschap zal hebben. 
Discussies over twee of drie publieke net
ten zijn slechts interessant wanneer het 
totale aanbod op de kabel rond de twintig 
blijft steken. In een digitale situatie waar 
een aantal van vijfhonderd kanalen op de 
kabel niet ongebruikelijk zal blijken te 
zijn is de omvang van het publieke bestel 
bepaald niet de enige brandende kwestie. 
De positie van Hilversum is vrij plotse
ling veranderd van een plezieIjacht dat 
voor anker lag op de nationale binnenwa
teren, in een roeiboot op de woelige we
reldzee. Het wordt hoog tijd de parame
ters voor de nieuwe mediadiscussie te be
palen. 

De oude media worden een 

onderdeel van de elektronische 

snelweg. Dat blijft niet zonder 

consequenties voor de lopende 

ma 60 Minutes is minder pessimistisch. 
Hij denkt dat de Amerikanen in 2003 nog 
steeds vooral naar voetbal, basketbal, hoc
key en tennis zullen kijken, maar dat ze 
dan moeten betalen voor al die gekeken 
uren via de telefoonrekening. Wanneer in
formatie digitaal wordt verzonden, zijn de 
netten van telefoon en de kabel inwissel
baar geworden. 

media- en omroepdiscussie. 

Zal de publieke omroep achter 

het 'net' vissen of gloort er voor 

hen juist een mooie toekomst? 
Wereldwijd fuseren telefoonmaatschappij
en met kabelbedrijven en zogeheten 'con
tentproviders' (omroepen, uitgeverijen en 
filmproducenten), waardoor riskante con
centraties van macht ontstaan. De be
kendste voorbeelden zijn de fusie tussen 
Disney en ABC en tussen het imperium 
van CNN's Ted Turner met het vermaar
de Time Warner. Het is de vraag of deze 
laatste overeenkomst de toets van de 'Fe-

Een momentopname van een 

snel veranderend landschap 

waarin mediagiganten verwoed 

om strategische posities strijden. 

-
Televisie op verzoek 

In 'Television Today and Tomorrow' fantaseren de Amerikaanse 
mediaveteranen Crime Jankowski en David Fuchs over de toe
komst van de 'networks'. Blijven CBS, NBC en ABC de vertrouw
de thuishonken voor de zappende Amerikaan omdat zij , alle me
diafragmentatie ten spijt, de State of the Union uitzenden? Het 
opwerpen van die vraag leidt in het boek tot talrijke bespiegelin
gen van bekende televisiepersoonlijkheden en telecommunicatie
deskundigen. Want één ontwikkeling staat vast: we gaan van 
'broadcasten' naar 'narrowcasten', oftewel van de ongerichte ver
spreiding naar televisie op verzoek. Die mogelijkheden worden nu 
in snel tempo gecreëerd, de vraag is in hoeverre de mensen er ge
bruik van zullen maken. 
Newton Min~w, voormalig voorzitter van de Federal Communica
tion Commission, voorspelt in 'Television Today and Tomorrow' 
dat de kijkers over steeds meer en kleine~e niches verdeeld wor
den. Hij vreest voor de"nations social glue', de lijm van samenle
ving. Newton waarschuwt . voor een informatie-bombardement 
zonder inhoud en analyse. Meer media die minder te melden heb
ben, met veel korte statements en weinig diepe gedachten. 'Media 
concentrating on pictures of dead bodies instead of thinking 
human beings.' Don Hewitt, producer van het bekende program-
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• 
deral Telecommunications Act' kan doorstaan, want daarin zijn 
anti-kartel bepalingen voor telefoon en televisiemaatschappijen 
opgenomen. In Nederland wordt nog niet gewerkt aan een geïnte
greerde wet voor media- en telecommunicatie, al zou dat natuur
lijk wel beter zijn, omdat de Mediawet en de Wet op de Telecom
municatievoorziening zich allebei richten op het omgaan met de 
infra-structuur of dat nu ether is, satellietverkeer of de kabel is. 

Europa en Nederland 

In Europa wordt op dit moment Guni 1996; informatie over deze 
markt is nooit meer dan een momentopname) de strijd om de be
taaltelevisie gestreden. De concurrentie op de felbegeerde Duitse 
markt gaat tussen Nethold (de holding van Filmnet, in meer dao 
veertig landen actief) CL T (het moederbedrijf van RTL, gevestigd 
in Luxemburg) en Murdoch. Deze groten proberen overal aanslui
ting te vinden bij marktpartijen die de lokale situatie kennen. Dit 
leidt tot een voor buitenstaanders onoverzichtelijk patroon van 
vluchtige contacten die ongemerkt in duurzame allianties zijn 
overgegaan en snel wisselende eigendomsverhoudingen. Een on
derneming die over een bepaalde infra-structuur beschikt kan al
tijd nog beslissen of hij die ruimte voor telecom- dan wel voor 
media-activiteiten gaat gebruiken. 
Voor Nederland levert dit voorlopig het volgende beeld op. De ka
belexploitant wil multimediaspeler worden, Naast het doorgeven 
van programma's wil hij telecomdiensten gaan aanbieden zoals 
toegang tot het Internet, een elektronisch alarmeringssysteem, 
betaaltelevisie en allerlei data-diensten. Vanaf juli 1997 kan hij, 
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als hij een vergunning heeft, PIT-Telecom beconcurreren op het 
vlak van de gesproken telefonie. De monopolistische positie die de 
kabelexploitant jarenlang heeft ingenomen kalft snel af. Via de 

schotel wordt tegenwoordig een veel omvangrijker televisie-aan
bod geleverd. Zeker nu KPN en Philips samen met Filmnet digi
tale abonnee-televisie aanbieden in de Benelux. 
De liberalisering van wetgeving gebeurt vanuit Brussel. De wet
geving in oude vorm zou de opbloei van een informatiemaat
schappij verhinderen. Het is met recht federale wetgeving omdat 
het privatiseren van de staatstelefoonbedrijven min of meer syn
chroon zal moeten verlopen. Als een deel van de EU-markt eerder 
open ligt, zo luidt de redenering, dan zal dat gebied door de ster
ke staatsbedrijven uit landen die hun markt gesloten houden 
onder de voet worden gelopen. Dit heilig verklaarde principe 
wordt door Engeland geloochenstraft, want daar zijn ze conform 
de Torie-ideologie van Margaret Thatcher al veel eerder met de li
beralisering begonnen, zonder dat de Duitse of Franse Telecom
bedrijven een poging tot marktpenetratie hebben gewaagd. 
In Nederland, waar het alleenrecht van de KPN op spraaktelefo
nie in juli 1997 afloopt, staat een aantal concurrenten in de start
blokken: de energiebedrijven, verenigd in het verbond Enertel; de 
Nederlandse Spoorwegen met buitenlandse partners; en waar
schijnlijk zullen sommige kabelbedrijven een gooi doen naar een 
telefoonvergunning. Voor het mobiele bellen is al een vergunning 
verstrekt aan een verbond dat de naam Libertel draagt, waarin 
onder meer de ING bank participeert. Het animo van de banken 
voor de telecommunicatie-sector is groot. Waarschijnlijk omdat 
hun huidige werkwijze direkt wordt bedreigd bij een opkomst van 
het tele-bankieren en omdat zij, net als bij het Airmiles-systeem, 
mee willen doen aan nieuwe vormen van dienstverlening die ge
baseerd zijn op technieken van de 'direct marketing'. 

Toekomst van de media 

Nu zal de lezer zich afvragen wat dit alles met de toekomst van 
de media te maken heeft. De media worden een onderdeel van de 
elektronische snelweg. Omdat de kijker /consument altijd bepaal
de programma's wil zien, worden deze 
attractieve programma's onderdeel van 
de ontstane concurrentie. Het voetbal
kanaal Sport 7 illustreert hoe de zaken 
kunnen lopen. De KNVB verkocht de 
rechten op de PIT-telecompetitie aan 
de hoogste bieder, waardoor de NOS die 
nota bene een strategische alliantie met 
Filmnet was aangegaan, achter het 'net' 
viste. Of het nu zo vreselijk is dat men 
Ajax-PSV voortaan alleen rechtstreeks 
kan bekijken als men een decoder aan
schaft, laat ik hier in het midden. In ie
der geval moeten politici zich in het ver
volg realiseren dat een extra inspan
ning noodzakelijk kàn zijn om te voor
komen dat nationale evenementen (de 
Elfstedentocht bijvoorbeeld) niet meer 
bij de publieke omroep te zien zullen 
zijn. De opkomst van de nieuwe media 
maakt een einde aan het onderscheid 
tussen de gedrukte en de audio-visuele 

media. Intussen zijn de meeste landelijke kranten en weekbladen 
aanwezig op het Internet. Zolang er nog geen online afrekening 
kan plaatsvinden, geven zij zichzelf niet volledig prijs. Dit euvel 
zal hopelijk zo snel mogelijk verholpen zijn (de overheid kan hier
toe bijdragen door een register voor elektronische handtekenin
gen op te z~tten, zodat het elektronisch betalingsverkeer ook voor 
grotere transacties betrouwbaar genoeg kan worden gemaakt). 
Het bezoeken van Internet, nu voorbehouden aan bezitters van 
een personal computer, kan ook geschieden via het tele
visietoestel dat in elke Nederlandse huiskamer staat. Het infor
matie-aanbod dat iedereen thuis aan kan boren is zo omvangrijk 
dat het traditionele vraagstuk van de pluriformiteit van de media 
achter de horizon verdwijnt. Maar het is bepaald niet gezegd dat 
kwaliteitskranten of weekbladen nooit meer een beroep op het 
Bedrijfsfonds voor de pers zullen hoeven doen. Integendeel, de 
centrifugerende krachten in de media-telecommarkt zijn alles be
halve geïnteresseerd in de culturele inhoud van boodschappen. 
Het is hun handelsmerk één gegeven, bijvoorbeeld 'Alice in W on
derland' van Lewis Carroll, op velerlei manieren uit te baten. Zo 
kunnen we Alice consumeren als boek, als film, als CD-rom, als 
televisieserie, als spelletje, als educatief sprookje, als poppetje 
(merchandising) enzovoort. Men zoekt dus naar materiaal dat ge
schikt is voor meerdere verschijningsvormen. Het verzamelde 
werk van Friedrich Nietsche valt daar niet onder. Als we beden
ken dat alle kunst een poging is het evenwicht tussen inhoud en 
vorm te bereiken, dan is het duidelijk dat de info-cratie geen spi
rituele impuls voor ons in petto heeft. Alles van waarde zal ook op 
de elektronische snelweg weerloos blijken te zijn, zodat de over
heid een belangrijke rol zal moeten spelen bij het stimuleren van 
de totstandkoming van een kwalitatief hoogstaand aanbod. Het 
aandeel van het nationale erfgoed op de mondiale informatie
markt moet op peil blijven en worden gehouden. Niet uit angst of 
opportunisme, maar bij wijze van groot onderhoud, zullen wij het 
klimaat voor de Nederlandse film moeten verbeteren. En in Hil
versum zullen inhoudelijke overwegingen eindelijk eens zwaar
der moeten gaan tellen dan de folklore van de verzuilde patstel
ling. 

In de studio van Regionale Omroep Amersfoort 
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Betrokkenheid kunstenaars 

Vreemd genoeg is de betrokkenheid van schrijvers, regisseurs en 
artiesten bij de nieuwe media gering. Kijk maar naar wat er op 
de CD-rom te beleven valt: veel horror-fantasieën, de virtuele 
anatomische les, de atlas en de encyclopedie. Slechts een enkele 
kunstenaar (Laurie Anderson) en een enkele popster (David Bo
wie) heeft tot nu toe een CD-rom gemaakt. Over de brede linie 
kan men zeggen dat de creativiteit van de boodschap ver bij de 
ontwikkeling van de techniek is achtergebleven. Het besef dat al
leen een goed programma het gebruik van de infra-structurele 
mogelijkheden kan garanderen heeft inmiddels wel post gevat. 
De concurrentieslag richt zich nu al voornamelijk op de 'content', 
dat wil zeggen dat de verschillende spelers proberen ieder voor 
zich de meeste copyrights in de wacht te slepen. Bij voorkeur ex
clusieve rechten. 
Naast het bevorderen en eventueel subsidiëren van Nederlands
talige films, dramaseries en documentaires kan de overheid enige 
wettelijke randvoorwaarden scheppen die een optimale toegang 
van de kijkers tot de programma's van hun keuze verzekeren. 
Optimaal betekent in dit verband niet maximaal, want de compe
titie tussen de verschillende aanbieders van betaaltelevisie 
brengt met zich mee dat sommige programma's zonder decoder 
niet meer te zien zullen zijn. Daar staat tegenover dat via het In
ternet een nieuw soort programma wordt aangeboden: interac
tieve vraaggesprekken die in 'real time' worden gevoerd, zodat ie
dereen de geïnterviewde vanuit zijn huiskamer kan ondervragen. 

"What' s in cyberspace tonight?". Dat kan het nieuwe gezegde 
worden, maar zover is het nog lang niet. Zolang de aanbieders 
nog naar het consumentengedrag moeten gissen, zoeken zij val)
tigheid in de gehele bedrijfskolom. In Nederland zijn het vooral 
Philips en de KPN die zich als een octopus over de markt uit
spreiden. KPN heeft ondanks herhaaldelijke aandrang van de po
litiek nog steeds een meerderheidsbelang in het grootste kabelnet 
van Nederland, de CASEMA (1,2 miljoen aansluitingen). Daarom 
was het verrassend onlangs te vernemen dat CASEMA zich heeft 
aangesloten bij Enertel, het verbond van energiebedrijven dat 
met KPN wil concurreren. KPN heeft intussen toegezegd zijn 
meerderheidsaandeel in CASEMA op te geven ten gunste van 
Philips. 
Na de afspraak om samen met Filmnet en Philips in digitale sa
telliet-televisie te gaan - het signaal kan overigens analoog aan 

Radio I De V ARA op locatie 

het kabelkopstation worden afgeleverd voor verspreiding via de 
kabel - heeft KPN de beste toegang tot alle vormen van infra
structuur. Maar van groter belang voor de ontwikkeling van de 
media is de greep van dit drietal op de markt van het informatie
aanbod. Een korte opsomming: Nethold heeft de afgelopen jaren 
een schat aan exclusieve rechten opgebouwd. Philips is eigenaar 
van film- en platenproducent Polygram. KPN heeft met Planet 
Internet de grootste Nederlandse 'acces provider' in huis. Filmnet 
heeft nog steeds een strategische alliantie met de grootste 'con
tent provider' in Nederland, de publieke omroep. De drie onder
nemingen participeren ook in Sport 7, het nieuwe sportnet. 

Contouren van nieuwe media-discussie 

Natuurlijk is dit een momentopname, maar het laat de contouren 
van de nieuwe media discussie duidelijk zien. Een aantal zaken 
zal bij wet moeten worden geregeld. Ten eerste moet iedereen vrij 

toegang hebben tot de infra-structuur. Dit betekent dat aanbie
ders nie{ met decoders mogen werken die exclusief zijn. Eerst 
was de kwestie dat kabelexploitanten een misbruik van hun mo· 
nopolie maakten door nieuwkomers te weren. Nu kan hetzelfde 
conflict zich bij de decoder van Filmnet c.s. voordoen en tenslotte 
gaat het in werkelijkheid om de vraag wie het klantenbeheer (de 
afrekening van het kijkgedrag) mag uitvoeren, de kabelexploitant 
of de aanbieder van betaaltelevisie. Want het bedrijf dat gespeci
ficeerde rekeningen schrijft, weet zoveel van de abonnees dat hij 

de concurrentie telkens voor kan zijn. 
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het handha
ven van het auteursrecht in cyberspace verdienen bijzondere aan
dacht. Het eerste omdat het een beangstigend idee is dat een 
computer precies weet waar je naar kijkt en het tweede omdat 
professionele kennisoverdracht onmogelijk wordt als er geen ver
goeding voor tegenover staat. We moeten ons er op voorbereiden 
dat het onderscheid tussen fictie, reality en reclame steeds verder 
zal vervagen. Zakelijk gezien zullen we zeer kritisch naar de 
cross-ownership verhoudingen moeten kijken. Inhoudelijk gezien 
dienen we het fenomeen redactiestatuut in ere te herstellen en 
ook bij de omroep door te voeren. In het onderwijs zullen we veel 
meer aandacht moeten besteden aan de context van dramatische 
gebeurtenissen en aan het risico geloof te hechten aan anonieme 
uitingen. 
Er komt een onafhankelijk instituut om toe te zien op de markt 
voor telecommunicatie. Dit nieuwe orgaan zou moeten fuseren 
met het Commissariaat voor de Media zodat er bij conflicten over 
toegang tot de huiskamers naar de economische, technische en 
inhoudelijke aspecten kan worden gekeken. 
Wat de publieke omroep betreft is het de vraag of deze zich zal 
kunnen aanpassen. De Elektronische Snelweg is een optelsom 
van nieuwe diensten die het leven zullen veraangenamen en een 
enorm groot reservoir van oude kennis- en amusementsbestan
den zullen bieden. Als de omroepen zich weer met hun kerntaak 
zouden bezig houden, het maken van goede programma's, dan is 
de toekomst aan hen. Gaat men door langs de weg van de sport
verdwazing en het goedkope amusement, dan zal de omroep we
gens gebrek aan profiel in het enorme multi-media aanbod al snel 
niet meer te herkennen zijn .• 
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