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Informatie is macht 
De vorige columnist, Jan Pool , heeft de pen doorgegeven aan 
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V an oudsher ging de informatie in bijvoorbeeld een Drents dorp 

van mond tot mond. Je zag en wist aUes van elkaar. Niet dat 

je je overal mee bemoeide, maar je wist wèl altijd wat er aan hand 

was. 

De Canadees MarshaU McLuhan voorspelde jaren geleden, dat door 

de komst van moderne informatie- en communicatietechnieken in de 

toekomst de hele wereld op zo 'n samenleving zou gaan lijken: ge

lijkvormig, de wereldbevolking sterk gehomogeniseerd tot een 'glo

bal village', één groot dorp. De reclamewereld genoot al van de ge

dachte aan een wereld vol hamburger-etende, commercials-kijkende 

wereldburgers. 'AU over the world' dezelfde reclamespots. 

Alvin Toffler zeUe ons in zijn boek 'De nieuwe machtselite' weer met 

beide benen op de grond. Fijntjes wees hij erop, dat zelfs Mc

Donald's zich aanpast aan nationale verschiUen. In Duitsland ser

veert men hamburgers met bier en in Frankrijk met wijn. Hij ver

wacht dat er een veelheid aan volkomen verschiUende 'werelddor

pen' zal onts'taan, die alle deel hebben aan het nieuwe mediasysteem, 

maar zich eveneens moeite getroosten om hun culturele, etnische, 

nationale en politieke individualiteit in stand te houden. Tofflers ge

dachte spreekt mij meer aan dan die van McLuhan. 

Sinds 1 april 1995 kunnen de inwoners van mijn provincie een 

nieuwe televisiezender via de kabel ontvangen: TV Drenthe. Voor

eerst één uur uitzending op de werkdagen, aansluitend aan het 

NOS-journaal, met in de toekomst weUicht twee uur zendtijd. Op dit 

moment wordt onderzocht of de kabel tijdens de overigè uren ingezet 

kan worden voor interactieve diensten. In de toekomst kan de 

Drentse burger waarschijnlijk opvragen of het boek dat hij wü lezen 

in de plaatselijke bibliotheek aanwezig is, informeren hoe laat de 

volgende trein vertrekt, zijn boodschappen besteUen, of zijn stem 

uitbrengen voor een referendum over het samengaan van Drenthe en 

Groningen. 

Als portefeuiUehouder mediabeleid heb ik het initiatief voor TV 

Drenthe in de Staten ondersteund. Immers: als onze burgers op hun 

beeldscherm de Drentse ontwikkelingen en opinies, nieuwsfeiten, het 

culturele aanbod en de regionale politieke kwesties kunnen volgen, 

vergroot dat de betrokkenheid bij en de deelname aan de eigen sa-' 

menleving. De blLrger, die de pluriformiteit in zijn nieuwsvoorzie

ning sterk verminderd zag daar overname na overname in de regio

nale pers, krijgt nu ineens weer een splinternieuw, onafhankelijk 

nieuwskanaal. Maar de belangrijkste reden is het didactische prin

cipe: aansluiten bij de ervaringswereld en vervolgens doelbewust de 

horizon verbreden Dit principe acht ik een vruchtbaar uitgangspunt 

voor beleid. Als inwoner van Drenthe begin je met TV Drenthe van

wege het Drentse nieuws en de Drentse cultuur en eindig je als inter

actieve Drent op Internet. Het nationale mediabeleid is helaas nooit 

uitgegaan van dit principe. Het Rijk heeft de regionale radio in het 

Marga Kool Î3 gedeputeerde voor D66 in de Staten van Drenthe. 

verleden behandeld als een ongewenst kindje, weUicht in de hoop 

dat het door ondervoeding de geest ZOIL geven. Wonderlijk genoeg 

bleek het kind zeer levensvatbaar en groeide uit tot een begeerde 

bruid. 

De Drentse tv wordt betaald uit twee kwartjes extra kabelheffing en 

daarnaast uit reclame-inkomsten. Dat betekent voorlopig nog ar

moede. Regionale tv maakt programma's met aanzienlijk lagere 

uurbudgetten dan de landelijke omroep. Dat is de programma 's ook 

aan te zien: een combinatie van veel 'humon-interest' om de kijker te 

binden, met te weinig tijd voor gedegen inhoudelijke opnames en te 

beperkte technische mogelijkheden. Desalniettemin bleek TV Dren

the in twee maanden tijd de best bekeken televisieomroep t!tSsen 6 en 

7. Beter dan welke landelijke ofbuitenlandse omroep dan ook. 

Een probleem dat in Drenthe aan het licht kwam is dat sommige 

mensen niet weten hoe ze de televisie moeten insteUen en dat een 

aantal zelfs nog geen kabelaansluiting heeft. Zolang deze mensen al

leen TV Drenthe missen is er nog geen man overboord. Maar als ze 

daardoor strak~ niet kunnen beschikken over aUerlei informatie- en 

communicatiemogelijkheden, wordt de toestand zorgelijker. 

Alvin Toffler wijst er op, dat in ons huidige economische bestel -

waar macht niet meer is gebaseerd op rijkdom, maar op kennis - het 

belangrijkste binnenlandse vraagstuk niet de verdeling of herverde

ling van de welvaart is, maar die van de informatie. Sociale recht

vaardigheid en vrijheid hangen steeds meer af van de vraag of aUe 

burgers vrij en gemakkelijk toegang hebben tot informatietechniek 

en media. Dit stelt nieuwe eisen aan het onderwijsbeleid, het media

en informatietransportbeleid, het mededi~ngsbeleid en vooral aan 

de afstemming daart!tSsen. Beleidmakers moeten zich bew!tSt zijn 

van het mUltimediale karakter van de informatievoorziening, een 

zaak waar de Mediaraad vorig jaar een drietal belangrijke advie

zen over heeft uitgebracht. 

Gedacht vanuit het D66-standpunt biedt de informatiemaatschappij 

cruciale kansen: als kennis de essentie wordt van de nieuwe econo

mie, van de toekomstige samenleving, dan zullen individltele ont

plooiing en het democratische ideaal van vrijheid van meningsmting 

eindelijk de hoogste prioriteit krijgen. Met moderne technieken kan 

je een eigen keuzepakket samensteUen met informatie van dichtbij 

en veraf Je kan het bestuur raadplegen en andersom word je door 

het bestuur geraadpleegd. Niet dat je je overal mee bemoeit, maar je 

weet wat er aan hand is. Er liggen belangrijke kansen voor een wer

kelijk democratische samenleving; maar dan zullen wij er wel voor 

moeten zorgen dat de inwoners van ons 'werelddorp' Nederland ge

lijkelijk deel hebben aan het nieuwe mediasysteem, met instandhou

ding van onze culturele, etnische, nationale en politieke individua

liteit .• 
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