Op weg naar de visuele heilstaat in Europa zijn de voorstanders
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van het vrije spel van de economische krachten nog steeds overheersend aanwezig. De discussie over het multimediale landschap
moet uit zijn technische isolement worden gehaald en in een bredere maatschappelijke contekst worden geplaatst. lntussen mag op
de bestaande structuren in de media geen kaalslag plaatsvinden

w

voordat er voldoende zekerheden bestaan over toegankelijkheid
en beschikbaarheid van een brede pluriforme informatie.
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over de vraag waarin moet worden

veau, varicrend van wat mecr informa-

ge'investeerd, maar eveneens over de

ticf en cultureel via familiaal

omvang van de benodigde gelden.

het

naar
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bijvoorbeeld 'jong' Elk net is overigens

m

gehouden een vollcdig programma aan

Schaalvergroting

te bieden met zowel informatie als

Ondanks alle verzekeringen over het

amusement. De omroepen worden pro-

voorkomen van monopolies wordt bo-

-l

duktiemaatschappijen met een uitzend-

vendien gevrec<;d dat uiteindelijk een

:n

garantie

klein aantal grote concern'> de HighiPilY

r

De functie van 'hroadcastcr'

dragen zij over aan een instant1e uit

zal controleren en beheersen.

hun midden met verstrckkende be-

Crute <,amenwcrkingsverbanden zoals

voegdheden. Dit idee is niet nieuw.

recentelijk tot stand gekomen in Ame-

Eind tachtiger jaren was deze structuur

rika tussen computerfirma's, bedrijven

al onderwerp van gesprek.

op het gebied van telecommunicatie en

Het 5neuvelde omdat de meeste omroe-

die uit de traditionele wereld van de

pen va5t wensten te houden aan een

omroep zullcn nict beperkt blijven tot

volledige eigenstandigheid.

de Vercnigde Staten. In Duitsland hebben zich rond Kirch en llcrtelsmann a!

Onzekerheden binnen de
industrie

concentraties voltrokken welke volgens

Van ons cigen Binnenhof terug naar

naar ecn schaalvergroting die zich ze-

Europa. Er worden kanttekeningen ge-

ker ook zal uitstrekken naar Neder-

maakt bij de mogelijkhcden tot realise-

landse ondernemingen. Terwille van de

insiders nict meer dan een aanloop zijn

ring van het concept-Bangemann, data!

noodzakelijke <,chaalgrootte zullcn ook

te gemakkelijk voorbijgaat aan hct bc-

Ianden uit Centraal en Oost-Europa bij

<,taan van soms ijzersterke tinanciele

de markt moet worden betrokken. Maar

structuren in de sector en krachtige

de angst dat een bepcrkt aantal media-

maatschappelijke organisaties die zich

giganten de Hlgi.11Pt1Y gaat beheerscn en

niet zo maar ondergeschikt Iaten rna-

de wereld onderling zal verdelen, lecft

ken aan dit totaaldenken

ook in commerciele kringen.

Er bestaat

:J1

! , I

w

,.

::0

Daarnaast en misschien wei bovcndicn

tra zal worden aangeboden. Ecnzclfdc

gaan de marktdenkers in het rapport-

ontwikkeling heelt zich op bescheide-

llangemann uit van de klassieke miwat-

ner wijze voorgedaan op het gehied

ting

van spcelfilm, maar ook daar zal de be-

volgcns

welke

de

media

een

voortrekkersrol kunncn vervullen bij

taal-telcvisie naar een positie streven,

het realiseren van mogelijke, toekom-

waarbij nieuwe films uitsluitend nog via

stigc ontwikkelingen, zoal'> een econo-

haar kanalen kunnen worden bekeken.

mischc,

De vraag wordt dan of vrijwel iedereen,

politieke en culturele een-

wording van Europa. Uir hun aard kun-

zoal'> nu, in staat is om zich die pro-

ncn media ontwikkelingen versncllen

gramma's te veroorloven. Dat de prijs

en vergroten. Zij hebben een katalyse-

voor het huidige tclcvisic-menu zal '>tij-

rende werking. J\laar de trend moet al

gen zal door niemand worden ontkend.

in bredere kringen in de maatschappij

Kenmerkend voor de lihcralisering is

Ieven voordat de media activiteiten

dat meer geld wordt gcgcncrecrd rond

gaan ontwikkelen. Media ziJil eerder

her

volgers dan voortrekkers.

lndien mogelitk wat versluierd in com-

hestaande

programma-pakket.

hinatie met nieuwe dienstcn.

De tijdsfactor

Naast het kostenaspect dat dclen van

In de discussie rond de media en de

de hevolking kan uitsluiten maakt men

komst van de flcclm11ic //iqiHI'il)' wordt

zich zorgen dar nict aile groepen in de

evenecm al re vaak met de tijddactor

samenlcving over voldoende techni-

wat nonchalant omge'>prongen. Ont-

schc kcnnis en handigheid heschikken

wikkelingen die wei Iicht rond 2010 zijn

om zich met succes op de Higlnl'll)' te

gercaliseerd worden gebruikt hij het

kunnen

gesprek over actuclc structuren. Dat

sprcekt men in dit verband over deaf-

handhaven.

In

])uitsland

schept verwarri ng.

wezigheid van 'i\1cdi11 Komf,clcnz' hij een

Wij kunncn er vcilig van uitgaan dater

groot dec! van de burger'> Als gevolg

voor 2000 niet al te vccl zal verande-

hiervan kunnen in de samenlcving nieu-

ren. De zcnders met de populairc pro-

we tweedelingen groeien, zoals tussen

grammapakertcn

geschoold en ongcschoold, rijk en arm.

-

commercieel

of

publiek - zullen op de helangrijbte
dagdelen hun positie handhaven. De

De wezenlijke vragen

nieuw tc crecrcn mogelijkheden zullen

De Eurof>wn /lm,dc,rllinq Union (EBU),

daarom heen surfen. Eerst als populaire

grondlegger van de nieuwsuttwisseling

programma's aan die zenders worden

in Europa en samenwerkingsverband

onttrokken en via ccn andere betaal-

voor de puhlieke omroepcn belegde in

zullcn

het begin van het jaar een conkrentie

groterc dclcn van de bevolking in be-

lormule worden

aangebodcn

onder de titel: 'Fen lnformariemaat-

wcging (moeten) komen. Een interes-

schappij voor ledereen'. Daar werd een

sante voorbodc in ons land wordt in dit

van de wezenlitke vragen aan de orde

opzicht de oprichting van hct KNVB-

gesteld, die het rapport 'Europa en de

sportkanaal, dat - hoe dan ook- een

wcrcldwijde

bclangrijk clement uit de

oproept. Zal het individu in de nieuwe

puhlickc

informatiemaatschappij'

dienstvcrlcning wegsnijdt en na enige

technologic vooral worden aangespro-

tijd regen een in vcrgelijking met de

ken a], consumcnt of staat zij hem ook

omroephijdrage fors bedrag a], een ex-

ten dienstc als individuele burger en in

( llV 1,%

ziJn rclatic met zijn maatschappelijke

heid en heschikbaarheid van een brcde

-l :

en <,ociale organi<,atic<,c Zal het nieuwe

pluriformc infonnatie die clke burger

0

multimcdialc landschap van de toe-

nodig hecft om zijn be-,taan vorm te

m

komst

schouwd als ecn markt waar individuen

geven.
Onzc Engelsc vriendcn, die op Euro-

hun in forma tie kopen of zullcn de nieu-

pees niveau ten aanzien van de media

we mcd1a ook mogelijkheden hieden

ijvcrige vocw,tander'> zijn van de vrije

vanuit hun fundamcntele functic de de-

markt, maar op het eigcn eiland niets te

lll(JCratic tc ontwikkelcn en tc ver<;ter-

maken hebbcn met huitcnlandse zen-

kcn7 Hoc zal in dit digitale tijdpcrk de

dcr'> van cnigc hctekcni<,, doen voor

socialc en

maat<;chappelijke verant-

hoe het moct: ecn sterke publieke om-

woordelijkhcid van de media worden

rocp die aile mogelijkhcden krijgt om

vertaald'
Als men in Luropa dczc vragen ernstig

wcreldwijd commcrcielc activitciten te

nccmt, zal de discussie uit zijn techni-

zender<; voor Afrika, Azic en Zuid-

'>chc isolcmcnt worden gehaald en ge-

Amerika1 een doorgroci van hct pro-

plaaht worden in ecn bredere maat-

grammapakket waarmee de llBC de cul-

<,chappclijke contebt. De aandacht zal

turclc idcntiteit van het eiland vcilig

moeten ver<,chuiven van economie en
tcchnick naar cen poging tot ant\voord

stclt
En tegen de tijd dat de lliqinP<l)' toegan-

op die wezcnliJkc vragen. Op het Fllll-

k<:·liJk wordt voor grotere grocpen zal

voornamelijk

worden

be-

ontwikkelen met onder mecr <,atelliet-

congres in Brusscl kwam de onderlig-

die BllC: de kern kunnen vormcn van

gende vraag snel ter takl: 1\ioet Europa

een wereldbcdrijf. AI dan niet gcpriva-

zich op vcrzock van de groep van pro-

tiscerd.

minenten overlcvcren aan het vriJe spel

markt toenecmt, ziJn op weg naar de

ivlr·. R.KO. SchoonhOPen is onder 111ecr Pice
uoorzilter Pill! het EurofJees Inslit1wl IJoor de
Medici le Dusseldorf en hiJZOnder docent am1 de
K111ho/Jekc UniucrsilCII Nijmec}elr Hi) 11'115 011dcr mccr 111c3i11directeur l'c111 ,Je KRO c11 l1d lh111
de Raad JJi11l Bclmr VIlli de NOS. lf1) sclmef

Visuelc Heilstaat de voor<,tanders van

diiartikel op pcrsoordijkc lite/

van de markt of zal er - en zo ja op
wclk nivcau- gcrcgulecrd n1oetcn \vor-

den'
Hoewel het wantrouwen ten opzichte
van de zelfregulerendc werking van de

hct vrije spcl van de economische
krachtcn nog steeds ovcrheersend aanwezig. In dit <,tadium gaat het cr om of
de politieke en sociaal-culturelc krachten op nationaal en Europees niveau
<,terk genoeg zijn om de hovengestelde
vragen tijdig in te schuiven en het proccs mce te sturen.
lntu-,scn zal cr zorgvuldig moeten worden omgegaan met de hestaande structuren 1n de media, waarop gcen kaalslag
mag plaatwindcn voordat er voldoende
zckcrhedcn he-,taan over tocgankelijk-

c
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