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IeT: kansen en gevaren van 
een dominante technologie 

Door Joost Kuijper 

V an alle technologische verwor
venheden in de laatste decennia 
dringen de mogelijkheden van 

informatie- en communicatietechnologie 
(afgekort: ICT) verreweg het meest door 
in allerlei aspecten van onze samenleving. 
Het alles doordringende karakter komt 
bijvoorbeeld goed tot uiting in de hoeveel
heid apparaten op een gemiddeld kantoor: 
aan de inmiddels vertrouwde fax en de 

Een globale evaluatie van de 
zegeningen en risico 's van de 
ontwikkelingen van digitalise
ring, supersnelle glasvezel-in-

aan het grote publiek te maken hebben. 
Het gaat onder andere om de omroepen 
(een archaische term in dit perspectief), 
het bibliotheek- en archiefwezen, uitge
verijen, drukkerijen, foto-, muziek- en 
filmindustrie en leveranciers van randap
paratuur. De informatie-maatschappij 
wordt mogelijk dankzij de infrastructuur 
voor informatie- en communicatietechno
logie. Vooralsnog is sprake van een aan
vullende infrastructuur. Civiele werken 
zoals havens, wegen en spoorlijnen voeren 

frastructuur en de schier 
onbeperkte nwgelijkheden 
tot informatiepverdracht. 

kopieermachine zijn in relatief korte tijd 
het interne computernetwerk en de elec
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tronische postverzending via e-mail toegevoegd. Informatie- en 
communicatietechnologie onttrekt zich vaak aan de waarneming 
in fysiek opzicht: zichtbaar zijn alleen allerlei zend- en ontvangst
installaties: zendmasten, schotelantennes en mobiele telefoons. 
Onzichtbaar is het transport van signalen door de lucht (in het 
jargon: 'de ether') en onder de grond, via de kabel. De electroni
sche snelweg wordt voor onze neus aangelegd, met de vervanging 
van de koperen draden voor Radiofl'V-signalen door een glasve
zelnet. Voor de burger en consument lijkt het nog om geleidelijke 
veranderingen te gaan. Neem de telefoon. De draaischijf en het 
ratelgeluid op de telefoon zijn nog niet zo lang vervangen door 
drukknoppen en pieptonen. En op de televisie is de - toch relatief 
recente - uitbreiding van te ontvangen kanalen volledig geaccep
teerd. Computers zijn voor de hedendaagse jeugd een normaal 
hulpmiddel in opleiding en spel geworden. Toch hebben grote 
groepen ouderen moeite het tempo bij te houden. Angst voor 
knoppen, beeldschermen en zelfs verlies van de eigen baan door 
de introductie van een of ander computersysteem zijn bekende 
verschijnselen. 

Internationaal bezien groeit het aanbod van nieuwe diensten en 
mogelijkheden door de ontwikkelingen in het domein van infor
matie- en communicatietechnologie zeer snel. De economische be
tekenis van informatie- en communicatietechnologie neemt nave
nant toe. De markt voor informatietechnologie, -produkten en -
diensten, uitgezonderd consumentenelectronica, beslaat nu al 5% 
van het bruto nationaal produkt van Nederland, dat is 30 miljard 
gulden. Verwacht wordt dat in het jaar 2000 deze markt 8% zal 
bedragen, dankzij de ontwikkeling van nieuwe diensten, software 
en telecommunicatie. De consequenties van deze turbulente groei 
aan technische mogelijkheden werpen hun schaduw vooruit in al
lerlei sectoren van de samenleving die met informatie-overdracht 
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nog steeds de boventoon. Gegeven de geografische ligging van Ne
derland als knooppunt voor bulktransport zal dit niet snel veran
deren, maar een goede electronische infrastructuur zal bepalend 
zijn voor de economische ontwikkeling in de toekomst. 

In deze beschouwing zullen enkele van deze trends nader worden 
beschreven. Eerst wordt ingegaan op de vraag wat ICT inhoudt 
en welke technische ontwikkelingen op korte termijn hun intrede 
doen. Vervolgens komt aan de orde welke gevolgen dit heeft voor 
de samenleving en hoe de overheid in haar beleid rekening houdt 
(moet houden) met deze ontwikkelingen. Tot slot wordt getracht 
het effect van dit alles op de uiteindelijke consument, de burgers, 
in te schatten. 

Bouwstenen voor de dienstenrevolutie 

Zoals in de 18e eeuw de stoommachine de aandrijving van de 
weefgetouwen mogelijk maakte, zo is de informatie- en communi
catietechnologie (ICT) de drijfveer voor de expansie van vele dien
sten. Waar hebben we het over bij ICT? Op het laatste D66-con
gres van maart jongstleden omschreef Rob Meijer het kernachtig 
als "de hulpmiddelen nodig voor het verzamelen, opslaan, raad
plegen, bewerken, transporteren, routeren en presenteren van ge
gevens, informatie en kennis" (1). De technologische basis van 
deze hulpmiddelen of moderne ICT-systemen wordt gevormd door 
de digitale electronica, softwaretechnologie en de informa
tieverwerking. Digitale electronica maakt de ontwikkeling van de 
hardware (de apparatuur) mogelijk voor het doorgeven en scha
kelen van signalen in netwerken en computersystemen. Digitali
sering van - voorheen analoge - informatie maakt de verschillen
de transportmedia of -kanalen inwisselbaar. Digitale electronica 
in combinatie met materiaal- en produktietechnologie leidt tot 

(1) R. Meijer, 'Issues rond ûiformatie-teclmologie', in katern Democraat, 
nov. 1995 t.b.v. themacongres in maart 1996 Technologie: investeren in 
de toekomst. 
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nieuwe componenten en randapparatuur, zoals glasvezels met 
hogere capaciteit of snelheid, server/databasesystemen, scanners, 
antennes, chipcards, etc. 
Software (de programmatuur) wordt ingezet om deze hardware 
'intelligimter' te maken: voor de besturing van de computer- en 
informatiesystemen, bewaking en beveiliging, communicatie
protocollen en de grammatica en structuur van de mens-machine
interactie. Kennis van informatieverwerking komt van pas bij het 
verwerken, filteren, coderen, comprimeren en presenteren van de 
talloze electronische signalen. Het gaat hier primair om allerlei 
wiskundige technieken. De toepassingen in de informatie- en 
communicatietechnologie kunnen het best worden voorgesteld als 
een 'stapeling' van functies, die mogelijk worden door een combi
natie van infrastructuur, componenten, software en specifieke 
randapparatuur. De technologische ontwikkeling is vooral gericht 
op een steeds grotere integratie van deze bouwstenen (2). Deze 
integratie wordt bewerkstelligd door de digitalisering, de verklei
ning van electronische componenten (miniaturisatie) en de be
schikbaarheid van steeds krachtiger software. 

Integratie in de technologie doet in economische zin de grenzen 
tussen verschillende aanbieders en gebruikers van technieken 
vervagen. Traditioneel gescheiden sectoren als de computerindus
trie, de software-dienstverlening en de ornroepsector groeien naar 
elkaar toe tot één groot cluster van multimediaal aanbod. Ieder
een heeft met dezelfde technologie voor het medium te maken, 
het verschil zit 'm in het aanbod van en mogelijkheden met infor
matie voor de eindgebruiker. De strijd om marktmacht in de mul
timedia-business richt zich niet zozeer op de verpakking of het 
vervoer van informati , maar op de inhoud. 

Toepassingen 

Indien we naar de toepassingen kijken op de korte termijn en 
daar vervolgens het lange-termijn perspectief aan verbinden, dan 
wordt duidelijk waarom voor deze technische basisvoorzieningen 
de metafoor van de electronische snelweg wordt gebruikt, wie de 
hoofdgebruikers van die snelle verbinding zijn en waarom er nog 
zoveel potentiële weggebruikers onder aan de oprit staan te twij
felen. 

Transportmiddel 
De electronische snelweg is momenteel in hoofdzaak nog in ge
bruik als transportmiddel voor lange-afstand datacommunicatie 
in de zakelijke markt. Het gaat hierbij om partijen die veel gege
vens genereren en wijzigen. Denk aan bedrijven zoals groothan
dels en banken met lokale vestigingen die de decentrale in- en 
verkooporders en de voorraadadministratie vanuit één lokatie be
heren. Of aan instellingen zoals universiteiten en onderzoeks
instituten die elders in de wereld berekeningen laten uitvoeren 
op een supercomputer en de berekeningen terugkrijgen als een 
postpakketje via Internet. Of aan zakelijke dienstverleners die op 
tijdelijke basis als call centre het overbelaste telefoonverkeer van 
een groot bedrijf overnemen. Of aan telewerkers die thuis onge-

(2) Zie voor een uitgebreider overzicht van het techllologiegebied 'Het Kell
nislletwerk van het ",inisterie van OC&W' (1996) ell het bijbehorende 'De 
technologische kellllisinfrasiructuur van Nederlalld', lifst. 5, TNO-STB 
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stoord aan een rapport werken. De groep van professionele ge
bruikers wordt snel groter dankzij de uitbreiding van bedrijfs
interne computernetwerk- en telefooncentralevoorzienillgen. Er 
ontstaan nieuwe vormen van diensten, met name voor het zake
lijk verkeer: In deze markten is er momenteel een grote vraag 
naar kundige arbeidskrachten, die her en der bedrijven toegang 
kunnen verschaffen tot interne en externe computernetwerken. 

24-uurs beschikbaarheid 
Naast het verschaffen van fysieke capaciteit voor het transport 
van data, geluid en (bewegende) beelden, leunt de ontwikkeling 
van het informatie-aanbod sterk op de 24-uurs beschikbaarheid 
van actuele zakelijke gegevens waar ook ter wereld: over beurs
koersen, marktontwikkelingen, het weer, de voortgang van pro
jecten, de positie van schepen, vliegtuigen en vrachtwagens. Dit 
alles gaat gepaard met een explosief groeiende vraag naar capaci
teit, volgens Van Schevicoven van de COBRA-onderzoeksschool 
in communicatietechnologie (3). Capaciteit die moet worden ge
creëerd door het aanleggen van meer glasvezelnetten, het benut
ten van meer golflengtes en door hogere snelheden voor het 
transport van informatie. Ook hier loopt de metafoor door: hoe 
meer wegen, des te meer parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn. 
Opslag en beheer van steeds grotere hoeveelheden informatie in 
de lokale netten (van de eindgebruiker) zorgen voor steeds nieu
were uitdagingen aan de techniek. 

Interactief 
Een derde snelweg-karakteristiek is tweewegverkeer: direct en 
interactief op aangeboden informatie reageren. 

Voor een perspectief op het zakelijk verkeer in de toekomst, het 
jaar 2016, zij verwezen naar de bijdrage van Meijer op het laatste 
congres. Een greep uit de realistische mogelijkheden: 
- geavanceerde vormen van videoconferencing dringt de noodzaak 
van zakelijk vliegverkeer terug; 
- aanbod van zakelijke informatie is volledig op de persoon toege
sneden: men krijgt door 'direct marketing' alleen wat men aange
geven heeft aan informatie te willen ontvangen; 
- op afstand meten en regelen is gewoonte geworden. Verregaan
de real time controle van verplaatsingen van mens en goederen, 
de conditie van civiele werken en installaties en van schadelijke 
milieu-uitstoot is mogelijk geworden; 
- vast dienstverband bestaat er niet voor de ICT-werkers van de 
toekomst. Technici werken wereldwijd simultaan aan diverse 
projecten. 

Kortom, informatie- en communicatietechnologie wordt niet al
leen ingezet voor informatievoorziening van mensen, maar ook 
voor meten en regelen. Produktieprocessen kunnen beter werken, 
logistieke processen kunnen beter op elkaar aansluiten en ook 
menselijk gedrag kan beter worden gemeten en gereguleerd. Door 
het brede gebruik en de voortschrijdende technologische ontwik
kelingen dalen de kosten enorm, waardoor steeds meer toepassin
gen rendabel worden. 

(3) Zie illtervieuw in: Het Kellllisnetwerk, 1996, p.31. 
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Een cyberparty: gezamenlijk surfen op het Intemet 

De digitale ontginning van het persoonlijk domein 

Momenteel is de meerderheid van de Nederlandse huishoudens 
nog aangesloten op twee lokale netten: een smalbandig aansluit
net voor tweewegverkeer, het telefoonnet, en een breedbandig 
aansluitnet voor eenrichtingsverkeer (het CATV of kabelnet) (4). 

Deze twee worden in snel tempo vervangen door één glasvezelnet 
omwille van het realsieren van twee nieuwe mogelijkheden. 
Ten eerste wordt via de telefoonverbinding in toenemende mate 
gebruik gemaakt van communicatie tussen computers (modem, 
etc.) en komt bijvoorbeeld de videofoon in beeld: bellen met ie
mand die op een klein schermpje is te zien. Het 'mee'-versturen 
van beeldgegevens vereist een grotere capaciteit van de lijnen, 
waarin nu bijvoorbeeld kan worden voorzien door een ISDN-aan
sluiting. 
Ten tweede biedt tweewegverkeer op de kabel veel meer moge
lijkheden aan de omroepen, adverteerders en andere informatie
aanbieders (overheid) om met de individuele consument in con
tact te komen. Een eenvoudige variant hierin zijn de betaal-TV
diensten: de consument bepaalt wat hij wil zien. De kabel biedt 
achtereenvolgens abonnee-TV (Filmnet met een aparte decoder), 
pay-per-view (kijken = betalen), tele-winkelen en de tele-video
theek (een videootje huren via de kabel). 
Grote concurrent voor de kabel in dit soort ontwikkelingen is de 
satelliet: met schotels kunnen consumenten een wereldwijd TV
programma-aanbod ontvangen, een veelvoud van de door de loka-

(4) Zie: Nij/utis, H., H. Tromt). 'Glasvezel illhet lokale aallsluitllet: eell 
lichtellde toekomst' ill 1&1,1991. 
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Ie kabelmaatschappij geselecteerde omroepen. En de program
ma's van die omroepen kunnen ook nog eens via de satelliet wor
den doorgegeven. De grote vraag voor de aanbieders van deze in
frastructuur is of de huidige TV-consument gretig gebruik zal 
maken van de interactieve mogelijkheden. Daarover zijn de me
ningen zeer verdeeld en de experimenten in den lande zijn nog 
weinig spectaculair. De mens is nou eenmaal een sociaal dier dat 
af en toe zijn honk wil verlaten om buiten de deur iets te doen of 
te verwerven. Bovendien blijft de inhoudelijke ontwikkeling van 
het informatie-aanbod ver achter bij de technische. Zelfs media
magnaat Rupert Murdoch waarschuwde onlangs dat het geld 
beter kan worden uitgegeven aan het verrijken van de program
ma-inhoud dan aan het verbeteren van de beeldkwaliteit (5). 

Waar op dit moment de interactiviteit zich vooral toespitst op 
nieuwe vormen van amusement en verstrooiing is de verwachting 
dat de consument in de toekomst steeds directer wordt aange
sproken op wensen en behoeften en dat daar op individuele basis 
aan tegemoet kan worden gekomen. De respons van de consu
menten maakt echter ook het vastleggen van het menselijk ge
drag steeds eenvoudiger, aldus Meijer, hetgeen noopt tot zorgvul
digheid ten aanzien van het aanleggen en koppelen van persoon
lijke gegevensbestanden. Toekomstige, breed ingevoerde diensten 
voor de particuliere markt zijn ondermeer (voortbordurend op ac
tuele experimenten): 
- electronisch aangifte doen bij de belasting; 

(5) Op.dit. ill Trouw. Media-bijlage, 27-4-1996. 
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· zorg en bewaking via het kabelnetwerk; 
· bezoek aan buitenlandse musea en beurzen vanuit de huiselijke 
omgeving; 
· het volgen van werkcolleges achter het eigen bureau; 
· het laten selecteren en wekelijks toesturen van de nieuwtjes 
voor een bepaalde hobby of interesse; 
· tele-shoppen voor de dagelijkse boodschappen, waarna de win
kel automatisch de levensmiddelen aan huis brengt; 
· nieuwe vormen van politiek debat tot en met electronische 
volksraadpleging toe; 
· in negatieve zin: verslaving aan indringende virtual reality spel
omgevingen. 
Bij deze opsomming is nog geen rekening gehouden met de on
middellijke electronische bereikbaarheid van mensen door de mo· 
biele communicatiemiddelen. Blijkens een bedrijfsexpositie van 
Philips in het Evoluon over toekomstige consumentenelectronica 
wordt veel van deze mobiele communicatiemiddelen standaard
uitrusting in kleding en accessoires (6). Mobiele telefonie en lich
te energiedragers (nieuwe generatie batterijen) vormen de aan
jagers van deze trend. Hoe aansprekend deze totale bereikbaar
heid is voor de hedendaagse consument, blijkt wel uit de enorme 
groei van de mobiele telefoniemarkt. 

Positie en verantwoordelijkheden van de politiek 

Gelet op de snelle ontwikkeling en het brede gebruik van ICT als 
basisvoorziening in de samenleving van de toekomst komen enke· 
Ie nieuwe verantwoordelijkheden op de overheid af en krijgen 
reeds bestaande overheidstaken een op de nieuwe media afge
stemde invulling. In eel\dere discussies over de wijze waarop de 
nationale politiek, regering en volksvertegenwoordiging, omgaat 
met facetten van technologie-ontwikkeling, is een denkkader ge
geven voor het analyseren van de gevolgen van de technologische 
ontwikkeling voor de samenleving (7). Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen de aan de technologie inherente aspecten (intrin
siek) zoals effectiviteit, prestatie en kwaliteit en de extrinsieke 
aspecten die met een specifieke vorm van technologie verbonden 
zijn: economische, culturele, ecologische en politieke aspecten. 
Beide type aspecten zijn van belang bij informatie· en communi
catietechnologie. 

Intrinsieke aspecten 
De ontwikkelingsdynamiek van de informatie- en communicatie
technologie is groot. Consumenten merken dat onmiddellijk bij de 
aankoop van een nieuwe PC. Voor bedrijven die in infrastructuur 
investeren is het schaaleffect van de met dynamiek verbonden 
onzekerheid nog groter. Mspraken over technische standaarden 
worden daarom door de grote telecom- en electronicaconcerns in 
een steeds vroeger stadium van de ontwikkeling gemaakt. Vroe
gere gigantische missers als incompatibele video- of TV-signaal
overdrachtstandaarden hebben deze concerns voorzichtig ge
maakt. De partijen proberen dan dergelijke afsprakenstelsels we
reldwijd aanvaard te krijgen: nationale overheden hebben hier in 

(6) Zie: Trouw, 15-6-1996. 
(7) zie: F. Prakke, A. Varkevisser (red.), Technologie in politiek 
perspectief, Wetenschappelijk Bureau D66, 1996, in het bijzonder hooftl
,,"k drie. 
(8) Zie: N. van Hulst, 'Baten van het marktwerkingsbeleid' in ESB, 
104·1996. 
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eerste instantie het nakijken. 
Een tweede intrinsiek aspect is de kwetsbaarheid van de totale 
communicatie-infrastructuur. De afhankelijkheid van andere 
technische systemen binnen onze economie van de communicatie
infrastructu\,ll' is van eenzelfde orde als die van de electriciteits
voorziening. De permanente beschikbaarheid van basisvoorzie
ningen staat of valt met de technische staat van de infra· 
structuur. Op het vlak van de civiele infrastructuur heeft de over
heid die taak altijd op zich genomen. Voor de telecom-infrastruc
tuur ligt die verantwoordelijkheid krachtens de interim-Wet op 
de Telecommunicatievoorzieningen primair bij de beheerder van 
die infrastructuur, in Nederland vooralsnog KPN. Voor de hand
having van de openbare orde en in geval van calamiteiten hebben 
overheidsorganisaties als de politie en defensie de beschikking 
over eigen netwerken. Andere partijen kunnen meestal niet te
rugvallen op een onafhankelijk netwerk. 

Extrensieke aspecten 
Wat betreft de extrinsieke aspecten van de ontwikkeling van ICT 
vormt de economie van informatie en telecommunicatie een zeer 
complexe materie die op dit moment de meeste aandacht van de 
overheid opeist. De mate van marktwerking in de telecommuni
catiemarkt en het eigendomsrecht op gemanipuleerde informa
tieprodukten vormen slechts twee complexe dossiers in deze ma
terie. We zullen hier kort op ingaan. 

Marktwerking 
Optimaliseren van marktwerking staat in de huidige kabinetspe
riode centraal (8). Concurrentie houdt ondernemers scherp en 
verlaagt de kosten van produkten voor consumenten. Economi
sche machtsposities worden verboden in de voorgenomen nieuwe 
Mededingingswet. Deze wet vormt de achtervang voor twee ande
re projecten, namelijk het doorlichten van sectorspecifieke wet
en regelgeving op overdadige concurrentiebeperking en het toela
ten van marktwerking in voorheen beschutte (semi-) publieke 
sectoren. In deze laatste lijn liggen de voorstellen voor een defini· 
tieve Wet op de Telecommunicatievoorzieningen en de wens tot li
beralisering van het publieke omroepbestel, waarover de com
missie Ververs eind juni een advies uitbacht (9). De hete adem 
van Brussel dwingt overigens de Nederlandse overheid tot het 
nemen van deze maatregelen. De·regulering gaat wel samen met 
verscherpt toezicht: er komt een onafhankelijke toezichthouder 
op de telecom-markt in de lijn van het Engelse Oftel (10) en de rol 
van het Commisariaat voor de Media zal worden veranderd. In de 
telecom-sector zijn de baten van vergrote marktwerking interna
tionaal goed zichtbaar: prijzen zijn lager en de innovatiegraad in 
voorzieningen en diensten is groter. Van Hulst refereert in het 
economenblad ESB aan recente OESO-berekeningen die aanto
nen dat de consumententarieven in geliberaliseerde landen bijna 
4 % daalden tussen 1990 en 1994 terwijl in niet-geliberaliseerde 
landen deze prijzen met 9 % stegen. Voor een Nederlandse verge
lijking: zie de prijsdaling op de markt voor mobiele telefonie sinds 
het formele monopolie van KPN is vervallen. 

(9) Een fraai voorbeeld van de verwevenheid van media- en telecO/.mlUn;" 
catiepolitiek is te vinden in de samensteUing van de commissie Ververs 
(Vrij Nederland, 22-6-1996). 
(10) Oftel: Office on Teleco"""""ications. 
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De nieuwe technologie spreekt meerdere zintuigen tegelijk aan. 

Het netwerkkarakter van informatie- en communicatiediensten 
brengt een ander vraagstuk te berde, namelijk de prijs voor het 
doorgeven van informatie via verschillende (lokale) fysieke net
ten, interconnectie genaamd (11). Als hierover geldende afspra
ken zijn gemaakt, dan zal de concurrentie tussen netwerkaanbie
ders toenemen. Komen die afspraken niet van de grond of te 
traag, dan profiteren de grootste aanbieders van netwerkfacilitei
ten van hun technisch schaalvoordeel (de omvang van hun net
werk) en kunnen zij kleinere aanbieders op prijs wegdrukken uit 
deze markt. En dan dreigt opnieuw het natuurlijk monopolie van 
één netwerkaanbieder. De vraag is hoe erg dat scenario van één 
infrastructuuraanbieder is, als daarmee tevens de continuïteit en 
betrouwbaarheid van die infrastructuur verzekerd zijn. Dezelfde 
vragen en onzekerheden duiken op in de discussie over de libera
lisering van de electriciteitsvoorziening. De toekomstige toezicht
houder zal op de kwaliteit van de dienstverlening en de prijsvor
ming van een dergelijke monopolist scherp toezicht moeten hou
den. 

Eigendomsrechten op informatieprodukten 
De digitalisering van informatieprodukten roept het vraagstuk op 
van de bescherming van de auteursrechten op informatie. Delen 
uit het oorspronkelijke produkt kunnen immers feilloos worden 
gereproduceerd en gebruikt worden voor 'nieuwe' informatiepro
dukten. Een goed voorbeeld is gesamplede muziek. Paul Rutten 

(11) Zie H. VaMn, 'The information economy' in Scientific American, sep
tember 1995, p. 161-162. 
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stelt dat de exploitatie van muziekrechten aan belang zal winnen 
als bron van inkomsten voor ondernemingen in de media-indus· 
trie ten koste van het exploiteren van muziek op geluidsdragers. 
Deze hypothese is uit te breiden tot beeld- en schriftrechten (12). 
Want wat als een wereldwijde trend in de mediasectoren zicht
baar wordt, is de poging van grote media-conglomeraten om door 
middel van aankopen en deelnemingen toegang te verkrijgen tot 
en controle te verwerven over de produktie van informatiepro
dukten. Het maken van amusement-produkties berustte traditio
neel oij de zogenaamde content industy: muzikanten, film- en te
levisieproducenten en zelfstandige distributeurs. Hier blijft het 
echter niet bij. Er wordt ook toegang gekocht tot film-, televisie-, 
muziekrechten en databanken en dezelfde conglomeraten probe
ren zich het eigendom van strategische distributiefaciliteiten te 
verwerven (gemeentelijk kabelnet). In deze nieuwe situatie ont
staat de vraag hoe en door wie de prijs van de ge(re)produceerde 
inhoud wordt bepaald. Zal dat los van de distributievorm (het me
dium) gebeuren of juist niet? 

Marktwerking en de strijd om het recht op de - vaak artistieke of 
intellectuele - 'inhoud' van informatieprodukten leggen een nega
tief effect bloot van de integratie van de ICT-bouwstenen, dat op 
termijn wel reacties van de politiek moet oproepen. Indien de 
technische integratie parallel loopt aan economische integratie 
van verwante sectoren, dan kan dit verregaande gevolgen hebben 

(12) Zie: P. Rutten, 'De muziekindustrie als media-industrie', Infommtie 
enltiformaliebeleid (1&1),1995, pp. 55-62. 
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voor de plurifonniteit van het aanbod (13). Die concentratieten
dens strekt zich uit van hard- en software-integratie, tot produk
tie en distributie van informatieprodukten. Met een goed gevulde 
overnameportefeuille jagen banken, uitgeverijen en electronica
concerns op distributeurs en infrastructuurbeheerders. Van de 
andere zijde zijn diezelfde ook het doelwit van de grote mediacon
cems, zoals in het artikel van Guikje Roethof in dit nummer 
wordt vermeld .. 

Digitale cultuur en educatie 

Eén van de wegen die de overheid open staat om de boven ge
schetste neveneffecten van marktwerking in de ICT-markt tegen 
te gaan, is het bevorderen van de produktie van een hoogstaand 
aanbod en een verstandig gebruik van digitale informa
tieprodukten. Dit begint met goed onderwijs en scholing. Van de 
overheid mag worden verwacht dat zij normen stelt voor het on
derwijs tijdens de basisvorming voor informatievoorziening, -ge
bruik en communicatie. De normstelling op het terrein van lezen 
en schrijven is al lang een geaccepteerde taak van de overheid. 
De vorm ervan zal echter sterk moeten veranderen. In een multi
mediale informatie-maatschappij hebben lezen en schrijven een 
andere inhoud dan in een maatschappij, die uitsluitend is geba
seerd op het schrift. 'Digitalliteracy' wordt een verplicht onder
deel van de opvoeding. 
Zorg voor de inhoudelijke ontwikkeling van de ICT-markt is in 
feite de opvolger van het aloude mediabeleid. Niet de verdeling 
van uitzendmogelijkheden vanwege de schaarste aan frequenties 
zal de toekomst zijn van het publieke omroepbestel, maar het ga
randeren van produk . es voor een groep mensen met eenzelfde 
achtergrond of interesse en.die daarvoor bereid is te betalen. Wat 
betreft het maken van produkties zullen de huidige publieke om
roepen veel kunnen leren van het succes van Endemol. 

Toegang tot de electronische snelweg 

De overheid zou voorts iedere ingezetene moeten voorzien van 
toegang tot een specifiek aanbod aan informatie via de verschil
lende vormen van randapparatuur, gebaseerd op overwegingen 
van pluriformiteit van informatie en van cultuurbeleid. Op deze 
wijze kan ook de vervaardiging van informatieprodukten worden 
bevorderd. Er is een schreeuwend gebrek aan zinvol, interessant 
en uitdagend aanbod op de electronische snelweg. De overheid 
heeft zelf de beschikking over unieke schrift- en beeldinformatie. 
Wat zou een goede ontsluiting en bewerking van het erfgoed in de 
nationale archieven bijvoorbeeld kunnen betekenen voor het ver
groten en verbreiden van de kennis over Nederlands eigen verle
den? Momenteel is de toegang tot de ICT-infrastructuur nog zeer 
ongelijk verdeeld. In de toekomst zal het verschil tussen com
puterscherm en TV-beeldscherm verdwenen zijn. En daarmee 
ook het sociaal-culturele verschil tussen zappende couch potatoes 
(TV-kijkers) en surlende internetters. In principe zou elke burger 
over een minimaal gestandaardiseerd basispakket aan hulpmid
delen voor informatievoorziening en communicatie moeten kun-

(13) Zie de bijdrage van].C. Burgelman over "Toekomstige uitdagingen in 
hel communicatiebeleid" in de publicatie van het Rathenau I,utituut Een 
k-weslie van toegang, november 1995, p. 66. 
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nen beschikken. Ook hier ligt een al lang geaccepteerde over
heidstaak, die echter een andere vorm krijgt. Momenteel gaat het 
om bibliotheken, verplichting tot telefoonaansluiting enz. Primair 
gaat het om de fysieke en economische toegang tot een basispak
ket aan informatie voor iedere ingezetene van Nederland. De 
vorm kan divers zijn: de bibliotheek 'nieuwe stijl' met beeldscher
men of het basispakket aan informatiediensten op de kabel. In 
deze rol overbrugt de overheid hoge financiële drempels voor indi
viduen. De technologische infrastructuur is dan voor iedereen 
toegankelijk, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor de ver
dere technologische ontwikkeling. Los van het garanderen van de 
toegankelijkheid tot infrastructuur voor brede groepen heeft de 
overheid geen rol in het exploiteren van infrastructuur tenzij voor 
eigen gebruik. 

Bescherming persoonlijke levenssfeer 

Tegenover het gelijkheidsbeginsel in aanbod staat de zorg voor de 
noodzakelijke wettelijke bescherming van de persoonlijke levens
sfeer in het gebruik (14). Informatietechnologie geeft vele moge
lijkheden om inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer en 
een wettelijke bescherming hiervan zal steeds nodig zijn. Overi
gens zal de handhaving van dit beleid steeds lastiger worden. 
Niet zozeer omdat de overheid haar gegevensbestanden kan kop
pelen, daar kan de politiek toezicht op houden, maar omdat de 
burger of consument verleid wordt persoonlijke informatie prijs 
te geven in bijvoorbeeld interactieve vormen van reclame. 

Houding en levensstijl van de burger 

Het inschatten van de gevolgen van de introductie van nieuwe 
ICT-toepassingen is zeer lastig. Veel zal toch afhankelijk blijken 
van de reactie en het gedrag van burgers zelf. Niet alleen in de 
genoemde kwesties, zoals het aanbieden van nieuwe diensten en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar ook bij de 
vermeende ecologische voordelen van een informatie-economie. 
Informatie- en communicatietechnologie legt een minder groot 
beslag op ruimte en leefmilieu dan andere technieken met een in
frastructureel karakter tot nog toe hebben gedaan. De voordelen 
vanuit ecologisch perspectief zijn legio: minder noodzaak tot 
(auto)mobiliteit door telewerken, een economie van dienstverle
ning met een per saldo minder gebruik van materie. Op dit mo
ment worden die voordelen van de technologie echter teniet ge
daan doordat het gedrag van mensen zich niet aanpast. Compu
ters en netwerken hebben tot nog toe bijvoorbeeld tot alleen maar 
meer papierverbuik geleid. Levens- en werkstijlen zullen daarom 
beslist een verandering moeten ondergaan om de winst in milieu
opzicht ook werkelijk te kunnen boeken. Een actieve rol van de 
burger is daarbij onontbeerlijk. Hier kruisen de vraagstukken 
van technologietoepassing en van democratisering en participatie 
elkaar. Politieke partijen kunnen een belangrijke functie vervul
len bij het uitwerken van deze relatie. Het is denk ik mede daar
om niet verwonderlijk dat technologieontwikkeling één van de 
kernpunten van het programma van D66 vormt. • 

(14) Zie voor een meer uitgebreide analyse het artikel van P. Fokkink in de 
vorige Idee (mrt. (96), "Van Homo Alfa tot Homo Zappens. Een politieke 
beoordeliag van de informatie- en communicatietechnologie ". 
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