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• • • De meuwe nnSSle 
van Veronica 

Door Patricia Engels 

Een gesprek over de rol en 
de betekenis van multimedia 

voor omroeporganisaties, 
de overheid en - natuurlijk -

de jongeren in 

pagina door onszelf verzorgd. 

E
ind 1995 verscheen een persbe
richt, uitgebracht door Veronica 
Internet, waarin deze omroep 

aankondigde sterk vernieuwd door te 
gaan op Internet. Veronica besteedt veel 
aandacht aan de ontwikkeling van dit 
vierde medium binnen haar eigen organi
satie. Uit noodzaak, zeggen de betrokken 
bedrijfsvoerders, en niet alleen vanwege 
de commerciele mogelijkheden die deze 

onze samenleving. 

Internet is evenals het blad ontstaan als 
een afgeleide. Hoewel de betekenis en mo
gelijkheden van Internet nog lang niet 
volledig zijn uitgekristalliseerd, hebben 
de ontwikkelingen tot op heden tot een gi
gantische uitbouw geleid. Dit maakt dat 
wij Internet sinds enige tijd ook beschou
wen als een zelfstandig en volwaardig 
medium. Van belang is dat de verschillen-• 

veelbesproken loot aan de boom van de digitalisering biedt. Een 
gesprek met Joop van der Reyden, voorzitter van Veronica, en 
Guy Price, commercieel directeur Internet van Veronica, over de 
uitdagingen en gevaren die digitalisering, multi-media en Inter
net (1) opleveren. 

De voorzitter van Veronica heeft een bloemrijke achtergrond. 
Ooit was hij staatssecretaris voor de gezondheidszorg. Na een 
korte periode bij de KNVB is hij sinds 1990 voorzitter van de in
Iniddels commerciële omroeporganisatie die een minstens zo 
kleurrijk verleden heeft. Guy Price heeft de afgelopen jaren ver
scheidene produkties in de 'oude media' gemaakt, alvorens zich 
op de nieuwe media te richten. 

Wat is de betekenis van multi-media voor Veronica? 

JvdR: Wij hanteren de aandacht. voor multi-media als een alge
mene beleidsoverweging. De aandacht voor Internet vormt daar 
een onderdeel van. We hebben in eerste instantie het werken op 
Internet beschouwd als een nieuwigheid. Maar langzamerhand 
hebben we onderkend dat Internet een uitermate belangrijk me
dium is en zeker zal gaan worden. Op dit moment beschouwen we 
het als een even belangrijk medium als de overige drie waar we 
al langer mee werken: het omroepblad, de radio en de TV. 
We beschouwen ons omroepblad als een volwaardig medium, het 
print-medium, en we gebruiken het als instrument om de andere 
twee media, radio en televisie, te ondersteunen. Als enige omroep 
brengen we het blad in eigen beheer uit en omdat wij ons eigen li
thobedrijf hebben wordt de invulling van de eerste tot de laatste 

Patricia Engels is project'lUlllager bij Bergen BV, consultancy op het 
gebied van arbeidsvraagstuJ.-ken 
(1) Multimedia: de irifommtie- en cOmllmnicatietecllllologie die gericht is 
op de integratie van verschillende gegevenssoorten (beeld, te""t, geluid) en 
hun bijbehorende facüiteiten en (interactieve) media. 
Interactiviteit: de IIUlte waarin deelnemers in een cOmllmnicatieproces 
controle hebben over de gemeenschappelijke conversatie en de mogelijk
heid om daarbinnen van rol te verwisselen. 

• 
de media elkaar aanvullen en versterken, met andere woorden 
dat daadwerkelijk sprake is van multi-media en niet van vier 
aparte media die geheel los van elkaar funktioneren. Hoewel dit 
niet van de ene op de andere dag kan worden gerealiseerd, is dit 
wel het doel dat wij nastreven. 

Welk belang ligt er voor Veronica bij het gebruik maken van Inter
net? 

JvdR: Veronica is gezien haar identiteit wel verplicht om zich be
zig te houden met Internet. Het zijn met name de jongeren die als 
geen andere groep in onze samenleving actief zijn op Internet. 
Dus ook vanuit een commercieel belang richten wij ons op dit 
nieuwe medium, om als het ware de interesse en belangstelling 
van de jongeren bij te benen. 
Tegelijkertijd proberen wij onze activiteiten op Internet breder te 
maken dan alleen het geven van informatie over 2 Unlimited of 
relatie en erotiek ('Ob6sie'). Naast deze meer frivole onderwerpen 
proberen we jongeren te interesseren voor onderwerpen met een 
meer serieus karakter zoals bijvoorbeeld 'werk'. 

Vanwaar opeens deze aandacht voor serieuze onderwerpen? Ziet 
Veronica een nieuwe missie voor zich weggelegd? 

JvdR: Laat ik dat illustreren aan hetzelfde onderwerp: 'werk'. 
Het vinden van werk is met name een probleem voor de jeugd. Ik 
voorzie grote maatschappelijke problemen als omvangrijke groe
pen jongeren lang zonder werk blijven. Als u het zo wilt benoe
men: Ja, Veronica ziet het als haar Inissie om ook serieuze maat
schappelijke aspecten onder de aandacht van jongeren te bren
gen. Dit houdt overigens niet in dat dit pas sinds kort bij ons 
leeft. We hebben altijd al serieuze onderwerpen behandeld. Pro
gramma's over zelfdoding onder jongeren en stress bijvoorbeeld. 

GP: De actieve betrokkenheid van Veronica bij maatschappelijke 
activiteiten komt ook tot uitdrukking in de bijdrage aan diverse 
andere projecten met een dergelijk serieus karakter: werkgele-
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genheidsprojecten in Suriname, SOS-kinderdorpen in Paramari
bo. Projecten die jeugdgeoriënteerd zijn, over jongeren die in een 
slechtere positie verkeren. Deze aandacht sluit aan bij een alge
meen maatschappelijke trend: Corporate Community Involve
ment. Vrij vertaald: daar waar de overheid zich terugtrekt, wordt 
de betrokkenheid van het bedrijfsleven steeds groter. 
Veronica is dus ook georiënteerd op maatschappelijke verdieping. 
Werk en arbeid zijn de laatste jaren in de media wat weggestopt 
en verdrongen als onderwerp. Een dergelijk serieus onderwerp 
mocht ook niet leuk worden gebracht. In de huidige vorm spreekt 
het de jeugd dus ook niet aan. Veronica zoekt naar een aangepas
te vorm die past bij de hedendaagse jeugd. Waarom zou het on
derwerp niet verlevendigd mogen worden met zang en dans, met 
beweging en kleur? Het is niets anders dan de verpakking aan
passen waardoor het makkelijker verteerbaar wordt en de jeugd 
zich wel aangesproken voelt. 
Dit neemt niet weg dat Internet voor Veronica ook een marke
ting-instrument is. We zoeken naar een balans tussen commercie 
en verantwoordelijkheid waarbij het een het ander niet hoeft uit 
te sluiten. 

In het persbericht van destijds sprak Veronica het voornemen uit 
om een positie als medium op Internet in te willen nemen in 
plaats van alleen een 'facilitaire omgeving' te vormen. Wat bedoelt 
u daar precies mee? 

GP: Er is op dit moment veel te doen om Internet. We staan aan 
het begin van een interessante ontwikkeling en ik ben er van 
overtuigd dat het niet alleen een hype zal blijken te zijn. Internet 
beantwoordt aan een primaire behoefte van de mens van van
daag, namelijk de behoefte om zich af te schermen. Het is merk
waardig om te moeten constateren dat hoe meer directe commu
nicatie mogelijk is, hoe meer mensen zich gaan afschermen. Af
schermen tegen de grote bulk aan informatie en communicatie 
die op hen afkomt. Nogmaals, we staan op dit moment pas aan 
het begin van allerlei ontwikkelingen die mogelijk worden door 
de digitalisering van informatie. Er wordt veel gesproken over 
multi-media, maar we verkeren nog steeds in een stadium van 
trial-and-error waarbij door middel van experimenten wordt uit 
geprobeerd wat de nieuwe media ons allemaal brengt. Er zal nog 

JooP van der Reyden 

veel moeten worden ge
sleuteld aan de gebreken 
en neveneffecten die zich 
voordoen. Denk maar 
eens aan het aspect be
veiliging. 
Ik zou ook graag even 
stil willen staan bij de 
verwarring die bestaat 
rond het begrip 'multi
media': het zou een grote 
clustering van media 
zijn. Het zijn en blijven 
echter verschillende acti
viteiten: radio is en blijft 
een totaal ander medi
um dan bijvoorbeeld te
levisie. Multi-media 
geeft mengvormen en 

overlappingen, maar het appèl dat ieder medium doet op de ge
bruiker is verschillend: kijken, luisteren, schrijven of spreken. 

In hoeverre is de ontwikkeling van multi-media van belang voor 
de toekoms~ van Veronica en in het algemeen voor omroepvereni
gingen? 

JvdR: Uiteraard is het niet zo dat alleen Veronica zich bezighoudt 
met de ontwikkelingen op het terrein van multi-media. Meer om
roepen doen dat. Maar Veronica lijkt in dit opzicht wel op kop te 
liggen. Wij bekijken intensief in hoeverre Internet maatschappe
lijk toepasbaar te maken is, in combinatie met de drie andere 
media. De uitdaging voor de toekomst is om niet teruggedrukt te 
worden in de verstarring van de andere drie media: het televi
sietoestel kan nog platter, het aantal beeldlijnen kan nog verder 
gebruikt worden om een mooier beeld te krijgen, maar voor de 
rest is het medium op zich volledig uitontwikkeld. Hetzelfde geldt 
voor de radio en het drukwerk. Een nieuw medium is voor een 
omroep nodig om in de vaart der volkeren mee te kunnen blijven 
doen. Internet is en blijft echter een hulpmiddel: het zal bij de EO 
niet de bijbel vervangen. Maar het kan wel als aanvulling worden 
gebruikt, waardoor dingen veranderen. De opeenvolgende stadia 
van print naar radio en van radio naar tv veranderden het tijdbe
slag dat werd gelegd op de gebruiker. Met andere woorden, er 
zijn steeds minder zijdelingse activiteiten mogelijk omdat steeds 
meer zintuigen via het medium worden aangesproken. In deze pi
ramide staat Internet bovenaan omdat hierbij het grootste appèl 
op de aandacht van de gebruiker wordt gedaan; het limiteert de 
gebruiker om met meerdere zaken tegelijkertijd bezig te zijn. Zo 
zou je kunnen spreken van een optimalisering van indringend
heid door de combinatie van verschillende media als multi-media. 

GP: Neem als voorbeeld een recent project als WerkPuntnet, een 
domein op Internet waar vraag en aanbod van arbeid samen
komen. Veronica maakt hiervoor in samenwerking met enkele 
andere partijen een soort van totaal-pakket. Er wordt een tv-serie 
gemaakt over werk als aanvulling op en uitbreiding van dit do
mein en er wordt aandacht voor dit domein en deze programma's 
gegenereerd op radio en TV. In de TV-serie zie je straks allerlei 
vormen van werk, mensen die zich met bijzondere vormen van 
arbeid bezighouden: het 
beschilderen van neuzen 
van vliegtuigen, slak
kenkwekers, etc. Daar
mee geef je de kijker een 
indruk van de diversiteit 
en het wekt de belang
stelling en de begeerte 
op. Kijkers worden 
nieuwsgrierig gemaakt. 
Op Internet kan dan de 
interactie plaatsvinden: 
het individu kan vragen 
stellen die nooit op TV 
zouden (kunnen) worden 
beantwoord of die hij of 
zij nooit voor de camera 
zou durven stellen. 
Daarbij moet het kwali- Guy Price 
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teitsaspect niet uit het oog worden verloren. Internet is net als 
papier: je kunt er een krant op drukken of een reclamefolder van 
maken. Ook op Internet moet je goed nadenken over de wijze 
wààrop je de gebruiker wilt aanspreken en wàt je wilt communi
ceren. 

Welke gevolgen zullen de digitalisering van informatie en de 
komst van multi-media hebben voor de inrichting van het omroep
bestel? 

JvdR: Het omroepbestel in zijn huidige vorm is sowieso ten dode 
opgeschreven. Een nieuwe technische ontwikkeling als digitalise
ring versnelt hooguit de doodstrijd. Het huidige omroepbestel 
gaat uit van verouderde opvattingen over communicatie en pro
beert deze ook in stand te houden. De technologische ontwikke
lingen maken vergaande compressie mogelijk. Dit betekent dat er 
steeds meer informatie via één kabel kan worden doorgegeven. In 
zeer korte tijd zal het aanbod van kanalen waaruit de kijker kan 
kiezen, stijgen tot meer dan honderd. De verschillende omroepen 
kunnen als stromingen tegenover dit aanbod op TV het individu 
niet meer bedienen. Internet biedt deze mogelijkheid wel omdat 
het één-op-één communicatie mogelijk maakt. 

Suggereert u hiermee dat ook stromingen meer gebaat zijn bij één
op-één communicatie dan bij een collectieve benadering? 

JvdR: Neem de stromingen die een boodschap vertegenwoordi
gen. Internet biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag de door het 
individu gewenste informatie beschikbaar te stellen. Deze moge
lijkheden worden nog steeds onderschat. Kijk maar naar het ac
cent dat nog steeds wordt gelegd op de collectieve aanpak. Met 
Internet kunnen individuele vragen worden beantwoord en kan 
men leren van andermans vragen. Daar kun je vervolgens weer 
gebruik van maken bij je programmering: multi-media in optima 
forma. Aan dit gebruik en deze inzet van Internet zijn we nog 
nauwelijks toegekomen. We zijn nog steeds gewend aan het onge
richt 'uitstralen' naar een grote groep mensen. Hoe je op een goe
de manier één-op-één met mensen communiceert is nog niet of 
nauwelijks bekend. Zoiets vereist een veel fijnmaziger aanpak 
dan de massale aanpak van bijvoorbeeld televisie. Daarom zie je 
ook zo veel miskleunen in het gebruik van Internet: men is veel 
te weinig echt interactief bezig. Vaak heerst nog de opvatting dat 
het maken van een web-site voldoende is. Maar dat is eigenlijk 
pas het begin van het communicatieproces. 

Welke algemeen maatschappelijke consequenties van de groot
schalige toepassing van Internet voorziet u? 

JvdR: Laat ik beginnen met de positieve gevolgen. Los van de af
keer van het individualisme dat bij sommigen heerst, betekent 
multi-media dat een antwoord kan worden gegeven op het verlan
gen van het individu om als uniek wezen te worden beschouwd. 
Het betekent een betere bevrediging van deze behoefte: het indi
vidu stelt zijn vragen enlof eisen en krijgt taylor-made antwoor
den (of beelden) terug. Het individu kan zelfs uiteindelijk zijn 
eigen programma samenstellen van datgene wat hij wil horen, 
zien of lezen. Wat ik zelf beschouw als mogelijke negatieve 
consequenties zijn niet zozeer de voor de hand liggende zaken als 
pornografie. Wat ik veel bedreigender vind is het totale losraken 

van de omgeving: van ouders, vrienden en bekenden. Ik zie dan 
een beeld voor me van een jongere die alleen op z'n kamer achter 
zijn computer zit waarmee hij vragen stelt aan onbekenden en 

vervolgens ergens vandaan antwoord krijgt. Deze communicatie 
is natuurlijk ook van invloed op het denken van jongeren. Bij an
dere media is nog enige controle mogelijk: een 'foute' uitspraak op 
televisie ontlokt direct reacties van vele boze kijkers. Ik pleit 
hiermee echter niet voor het afremmen van het gebruik van In
ternet. 

Wat zou dan de rol van de overheid kunnen zijn? 

JvdR: De politiek reageert momenteel alleen op de minder wezen
lijke aspecten zoals het al eerder genoemde voorbeeld van de ver
breiding van pornografie. Dat zijn extremiteiten. Maar de politiek 
heeft zich nog niet bezig gehouden met het genoemde verlangen 
naar individualisering~noch bij de televisie, noch bij de radio en 
al helemaal niet bij Internet. Er is bij de politiek ook te weinig 
know-how aanwezig over het verschijnsel Internet: wat kunnen 
aanbieders doen met Internet, wat zou een tweede Hitler kunnen 
doen met Internet? Voor mij is het de vraag of de overheid über
haupt enig idee heeft waar ze over praat. Ook bij de politieke par
tijen is onvoldoende kennis over Internet aanwezig. 

GP: De politiek reageert op dergelijke fenomenen altijd in termen 
van wet- en regelgeving. Deze reactie is vaak niet adequaat, 
zeker niet in het geval van Internet. Internet is te vergelijken 
met een kruiwagen met springende kikkers: stel Nederland ver
biedt het aanbieden van pornografie op Internet. Als men in Chi
na commerciële mogelijkheden ziet om pornografie wel aan te bie
den, dan kan iedere Nederlander met een 'Internet-aansluiting 
porno betrekken uit China. Met hooguit een vertraging van 10 se
conden. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het regelen en zeker 
stellen van auteursrechten. Internet is meer dan slechts een tech
nisch medium. Het heeft een bepaalde sfeer, bepaalde codes: het 
negeren van deze codes levert reacties op van andere acces-provi
ders. Het is in zekere zin een zelf corrigerend systeem. Wat de 
overheid zou moeten doen is samen met de actieve partijen deze 
zelfregulering stimuleren en aanmoedigen. Bij de providers be
staat een grote bereidheid om daaraan mee te werken. 

Is er volgens u een rol voor de overheid weggelegd in het tegen
gaan van de scheiding tussen de have's en de have-not's bij de toe
gang tot de digitale snelweg? 

JvdR: Het is een bekend fenomeen dat luxe consumptie-artikelen 
verspreiding vinden van de bezittenden, meestal de ouderen, 
naar de niet-bezittenden, de jongeren. Bij Internet gaat het pre
cies omgekeerd: van de jongeren naar de ouderen. De overdracht 
van dit artikel gaat van jong naar oud en stagneert zo ongeveer 
halverwege: mensen van midden veertig beschikken niet of nau
welijks over de kennis om gebruik te kunnen maken van Inter
net. Daar ontstaat dus de tweedeling. De tweedeling tussen de 
have's en de have-not's van informatie tussen jong en oud. Oude
ren hebben geen verweer meer: ze kunnen of willen niet meer 
meedoen aan deze ontwikkelingen. Het resultaat is steeds beter 
en sneller opgeleide jongeren die de ouderen wegdrukken. Niet 
alleen op de arbeidsmarkt, maar in het totale maatschappelijk 
leven. 
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Dit proces valt niet te stoppen. De jongeren met een voorsprong 
worden op hun beurt na verloop van tijd weer ingehaald door de 
volgende generatie. Maar het is te vergelijken met iemand die 

steeds sneller en beter de delen van de Winkler Prins Encyclope
die van buiten leert: de huidige generatie kan met grotere snel
heid dan voorheen mogelijk was kennis opdoen, maar verwerft 
zich daarmee niet noodzakelijkerwijs meer kwaliteit. 

Wat is het risico van 'commercialisering van informatie', met an
dere woorden de ontwikkeling dat publieke, voorheen gratis be
schikbare informatie wordt afgeschermd en alleen tegen betaling 
bereikbaar wordt? 

JvdR: Dat gevaar moet niet worden overdreven. Gebruikers kun
nen namelijk ook beter en op maat krijgen wat ze willen hebben 
in plaats van een grote gemene deler. De kwaliteit van de infor
matie die men wil verkrijgen, wordt sterk verbeterd. 
Laten we nog eens teruggaan naar het voorbeeld van de arbeids
markt. Op dit moment is het een volkomen ondoorzichtige ar
beidsmarkt. Internet biedt de mogelijkheid om beter en ade
quater informatie te schiften voor een gebruiker die op zoek is 
naar een baan of naar een kandidaat voor een baan. Informatie 
die niet ter zake doet, kan zeer snel en gemakkelijk terzijde wor
den geschoven. Tegelijkertijd kun je een 
loket creëren en komen tot een bunde-
ling van informatie die nu verspreid is 
over verschillende media en instanties. 

Maar heb je als overheid niet de verant
woordelijkheid om publieke info bij een 
non-profit onder te.br.engen .. full'Jtemet: 
termen, moeten de domeinen met publie
ke informatie niet expliciet in bezit zijn 
van publieke organisaties? 

JvdR: Dat probleem speelt steeds min
der. De laatste decennia is er zoveel in
formatie voor iedereen gelijkelijk ter be
schikking gesteld dat men zoetjes aan 
de weg kwijt is geraakt. Mensen kun
nen met Internet veel bewuster gaan 
kiezen voor de informatie die ze wel wil
lenhebben. 

Wallage heeft op Internet zich uitgelaten 
over de betekenis van Internet: "Internet 
zal een beperkte maatschappelijke bete
kenis hebben". Wat vindt u van deze uit
spraak? 

JvdR: Onzin!! Je kunt deze uitspraak 
vergelijken met de uitspraken die begin 
jaren dertig werden gedaan over de mo
gelijke betekenis van televisie. Televisie 
werd toen als te duur en te gecompli
ceerd gezien om in ieder huishouden 
een plaats te krijgen. Kijk nu eens naar 
een willekeurig huishouden anno 1996: 
een TV in de huiskamer en één in de 

~ 
~ 

slaapkamer. Hieruit moge duidelijk worden dat we met betrek
king tot Internet geen enkele zinnige uitspraak kunnen doen over 
de rol die het gaat vervullen in de toekomst. Maar dat het geen 
marginale rol zal zijn, daarvan ben ik overtuigd. 

U lijkt ook persoonlijk zeer betrokken bij deze ontwikkelingen. 
Waar komt deze gedrevenheid vandaan? 

JvdR: Omdat het een onderwerp is dat de jeugd van dit moment 
bezighoudt. 
De jeugd zou ongeïnteresseerd en hedonistisch zijn, onverschillig 
staan tegenover serieuze maatschappelijke vraagstukken. Vol
gens mij zijn dat onjuiste beweringen. Ik denk dat de jeugd niet 
meer geïnteresseerd is in de wijze waarop deze momenteel wor
den aangeboden. De conventionele vorm spreekt het individu 
onder de jeugd niet meer aan. Hij laat zich niet in het algemeen 
voorlichten over algemene onderwerpen. Ik denk dat we in een 
overgangsfase verkeren. Waarom leest de jeugd zo weinig? Wel
licht is het medium waarin de materie wordt aangeboden voor 
hen niet meer interessant en is Internet dat wel. De jeugd is de 
andere kant van mijn leeftijdskolom. De nieuwgierigheid naar 
wat de groep die morgen de maatschappij gaat inrichten denkt en 
wil, dàt drijft mij .• 

~' .. 
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