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Nieuwe media
Feiten en verwachtingen

inleiding

“Het was nog helemaal niet duidelijk hoe – en zelfs of – het
een plaats moest krijgen. Het scheen dat dit medium de
echte democratische, decentrale communicatietechnolo-
gie zou kunnen zijn waar de maatschappij om vroeg, een
systeem dat iedereen persoonlijk zou kunnen gebruiken,
wanneer hij of zij dat maar wilde en zonder hoge kosten.”
Een citaat uit een recent artikel over het internet? Nee. Het
gaat over de opkomst van de radio en de verwachtingen,
die deze wekte in 1899. Dit door Marconi ontwikkelde
medium was toen gloednieuw en eigenlijk wist men er nog
niet goed raad mee. Individuele uitvinders en onderne-
mers gebruikten het voor incidentele persoonlijke contac-
ten, als een soort alternatieve telefoon. Pas na enkele
decennia werd radio het massamedium, dat wij nu kennen.
Die ontwikkeling werd sterk beïnvloed door twee zaken:
het gebruik van de radio tijdens de Eerste Wereldoorlog en
de intense publieke discussie over de (in)adequaatheid van
het gebruik ervan bij de ramp met de Titanic en de red-
dingsactiviteiten daarna. Een en ander leidde tot de nodige
wet- en regelgeving voor steeds meer aspecten van het
gebruik van het medium, zowel in de publieke, als in de pri-
vate sfeer.1

Zo’n geschiedenis in een spanningsboog van een wat
on bestemde pioniersfase tot algemeen gebruik binnen
pro fessionele kaders lijkt model te staan voor de ontwikke-
ling van alle massamedia; ze past in elk geval ook op de
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ontwikkeling van het internet. Zeker is voorts dat de
geschiedenis van de twintigste eeuw verregaand wordt be -
paald door de ontwikkeling van achtereenvolgende massa-
media. In wezen veranderde daarbij niet eens zoveel in de
communicatie van de mensen in hun cultuur. Maar wel
traden verschillen aan het licht in de omstandigheden en
het tempo, waarin, en op de schaal, waarop de ontwikke-
lingen zich afspeelden. Naast deze verschillen vertoont de
levenscyclus van de verschillende media ook een overeen-
komstig verloop. De huidige massamedia hebben on -
getwijfeld invloed op de wijze, waarop de burgers van nu
met elkaar communiceren. Dat geldt zowel voor de com-
municatie in hun persoonlijke contacten, als voor die in
het kader van groepsvorming in verenigingen en gemeen-
schappen, instellingen en bedrijven en voor die in de
publieke voorlichting en maatschappelijke gedachtewisse-
ling. De belangrijkste invloed krijgt reliëf in het al om -
vattende karakter van de moderne informatie- en com -
municatietechnologie en de centrale rol die informatie en
communicatie in moderne verhoudingen door informatie-
en communicatietechnologie spelen. Om die reden wordt
in deze bijdrage preciezer naar de nieuwe media, naar de
informatie- en communicatietechnologie gekeken: wat is
er feitelijk aan de hand, welke verwachtingen worden daar-
door gewekt, welke ontwikkelingen zijn op grond daarvan
te verwachten, welke nieuwe toepassingen en mogelijk -
heden dienen zich aan?

wat zi jn  nieuwe media?

De twintigste eeuw was de eeuw van de massamedia. Hun
invloed op de sociale en politieke ontwikkelingen was en is
groot. Zij hebben hun vaste plaats in de moderne maat-
schappij en worden gewaardeerd om hun essentiële bijdra-
ge aan de vestiging en het behoud van democratische ver-
houdingen in staat en samenleving. Dat geldt voor de tra-
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ditionele massamedia: de gedrukte media (pers), radio en
televisie, telefoon en telefax. Hun grote invloed staat, be -
zien door de ogen van nu, toch wel in contrast met hun
nogal simpele structuur: zij verzorgen communicatie tus-
sen een zender en een ontvanger. Het gaat in deze distribu-
tie om eenrichtingsverkeer vanuit de zender naar een ont-
vanger hetzij in enkelvoud, waarbij één zender en één ont-
vanger om beurten van rol kunnen wisselen (telefoon),
hetzij in meervoud met één zender en heel veel ontvangers
(pers, radio, televisie).
De nieuwe media doorbreken deze beperking van de

traditionele media. Het meest besproken ‘nieuwe medium’
is het internet. Wie het niet kent, kan zich nauwelijks voor-
stellen wat het is: namelijk een verbindingsweb tussen mil-
joenen computers. Wie het wel kent, krijgt geleidelijk een
idee van de potentie ervan, maar zal niet kunnen bepalen
welke rol het precies zal spelen in lokale en regionale,
nationale en internationale ontwikkelingen. Het vermoe-
den – even algemeen als waarschijnlijk – is dat het diep-
gaande invloed zal hebben op de cultuur in de breedte en
in de diepte. Zoals het al moeilijk was en is om het nut en
de waarde van radio en televisie exact te specificeren, is dit
voor het internet onmogelijk, juist doordat het zoveel
beperkingen doorbreekt. Op de eerste plaats qua schaal –
het web is wereldwijd: men spreekt van het world wide web
(www) of kortweg van web. Die wijdsheid spreekt tot de
verbeelding en draagt niet weinig bij tot de populariteit
van het web. Het principe, waarop het berust is al langer
bekend. Dat is het principe, volgens welke in computers
opgeslagen informatie via symbolische verwijzingen naar
andere informatiebronnen, toegankelijk wordt gemaakt.
Vergelijkbaar met verwijzingen in een artikel of in een
encyclopedie. Maar pas in 1991 is het web ‘uitgevonden’ en
wel met de introductie van de ‘grafische gebruikersinter-
face’ met Windows en de muis. Zo werd het heel gemakke-
lijk om met ‘klikken’ snel te kunnen navigeren door de
inhoud van het web. Daarmee is ook de doorbreking van
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een tweede beperking genoemd: die in tempo. Door een
simpele klik op de verwijzing, de ‘link’, wordt de aan -
geklikte informatiebron zonder omhaal op het internet
op gezocht, in de eigen computer binnengehaald en op het
eigen scherm afgebeeld. Dit alles wordt gerealiseerd door
middel van de browsers op het web, de programma’s om
kris-kras te grasduinen, te ‘surfen’. 
Begin 2001 waren er wereldwijd meer dan vierhonderd-

miljoen gebruikers van het web en in Nederland ruim
zevenmiljoen.2 De groei is er nog lang niet uit; voor steeds
meer mensen wordt het web een ingeburgerde bron van in -
formatie. Niet alleen van informatie overigens, maar ook
van communicatie en wel via de andere toepassing van
internet: e-mail. Alleen al in Nederland en België loopt het
aantal bezitters van een e-mail-adres in de miljoenen. Dat
dit hoge eisen gaat stellen op het punt van goede regelin-
gen en van wetgeving, zowel aan regeringen als aan parti-
culieren, laat zich niet langer miskennen.

Minder besproken maar zeker zo invloedrijk als ‘nieuw
medium’ is de mobiele telefoon. Zij manifesteert een heel
eigen potentie. Als afgeleide van de vaste telefoon is de
introductie ervan vrij onopvallend verlopen. Maar de ver-
koop en inburgering ervan kan niet anders dan spectacu-
lair worden genoemd. Deze opmerkelijke groei moet wel
verklaard worden uit een behoefte aan meer en nieuwe
communicatiemogelijkheden. Die ligt ook ten grondslag
aan de momentele uitbreiding van functies van mobiele
telefoons met een service voor korte berichten – Short
Message Service (s m s ) – en een, zij het beperkte, internet-
verbinding (met het Wireless Application Protocol (wa p )
en later het Universal Mobile Telephone System (u m t s ).
Dat het bij mobiele telefoon inderdaad vooral om commu-
nicatie gaat en niet zomaar om uitwisseling van puur tech-
nische informatie, daarvoor lijkt het feit een aanwijzing
dat vrouwen en mannen, in tegenstelling tot moderne
apparaten in het algemeen, evenveel van mobiele telefoon
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ge bruikmaken;vrouwenzijnvolgens inonzecultuurgang-
bare opvattingen sterk op communicatie gericht.
Hoezeer zij ook de beperkingen van de traditionele

media doorbreken; het internet en de mobiele telefoon 
zijn wel heel specifieke toepassingen van technologische
mogelijkheden. Zij zijn namelijk vooral gericht op de tech-
nologische uitwisseling van informatie en communicatie
in beeld, spraak en taal. Daarnaast zijn er ook andere
‘nieuwe media’-apparaten, die niet duidelijk gericht zijn op
een specifieke toepassing, noch een gestandaardiseerde
(verschijnings)vorm hebben. Men denke bijvoorbeeld aan
allerlei vormen van ‘ingebouwde’ (embedded) systemen in
apparaten als koelkasten, fornuizen, diepvriezers, ther-
mostaten, kopieermachines, camera’s, auto’s en dergelij-
ke. Met kleine processoren kan de bediening en de contro-
le, het beheer en het onderhoud ervan verregaand ver -
gemakkelijkt en efficiënter gemaakt worden. Ook hier
worden beperkingen van tijd en plaats doorbroken; zo kan
men bijvoorbeeld tevoren op afstand de thermostaat
instellen, wat besparingen op kan leveren en tegelijk het
comfort kan vergroten. Ook de ontwikkelingen op dit
punt zijn groot, waarbij terzijde zij aangetekend dat zij
zich concentreren op drie verschillende vormen van inter-
actie tussen mens en apparaat: interactie via knoppen en
toetsen, via directe manipulatie (bij het gebruik van scher-
men met aanwijsinstrumenten, waarmee voorwerpen op
het scherm gemanipuleerd kunnen worden) en via taal bij
spraakherkenning en kunstmatige spraak.
Tenslotte mag in deze inventarisatie gewezen worden

op diverse informatiedragers, die ontwikkeld zijn als di -
rect gevolg van het gebruik van andere media: zij zijn daar
als het ware preciseringen, perfectioneringen of verfijnin-
gen van. Men denke aan de compactdisc (cd ), de digital
video disc of digital versatile disc (dv d ) , memosticks en der-
gelijke. In dit verband dient ook de welbekende ‘ether’ ge -
noemd te worden, welke steeds meer wordt gebruikt voor
draadloos transport van gegevens over langere of kortere
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afstand. Zij hebben hun plaats verworven in de opslag en
het transport van gegevens, die door het gebruik van
media ontstaan. Soms dragen zij in belangrijke mate bij
aan het succes van het medium.

hoe bemiddelen media?

Na deze inventarisatie wil ik kort nader ingaan op de vraag
naar de wijze, waarop ‘dode’ technische apparaten zichzelf
kunnen bemiddelen in levendige kringprocessen in de
menselijke betekenisbeleving als het geven en verwerken
van informatie en wederzijdse communicatie daarover.
Daarbij zal kort ingegaan worden op vier aspecten, te
weten:
1. de menselijke waarneming, de perceptiekanalen en de
relatie tussen perceptie en emotie;
2. de vormgeving, die informatie overdraagbaar maakt
casu quo de communicatieve interactie draagt;
3. de technologische aanbied- of interactie-instrumen-
ten;
4. de infrastructuren voor twee-richtingsdistributie van
signalen. 

de mensel i jke  waarneming

Media spelen een rol in menselijke waarneming, die als het
ware van buiten naar binnen verloopt via een aantal per-
ceptiekanalen. Zij vangen signalen uit de buitenwereld op;
die worden door de persoon omgezet in of verwerkt tot
betekenissen. Als directe perceptiekanalen in de gangbare
betekenis van zintuigen gelden: het oog, het oor, de mond,
de neus en de tastzin; maar ook evenwicht en beweging,
het verspreiden van geur en het uitoefenen van spierkracht
dragen direct aan de perceptie bij. Deze werking van bui-
ten naar binnen veronderstelt echter een adequaat functio-
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neren van wat men de interne perceptiekanalen zou kun-
nen noemen, waarin het organisme biochemische en hor-
monale signalen en herinneringen, die een intern signaal
kunnen geven dat niet te onderscheiden is van externe
waarneming,3 verwerkt. Deze kanalen zullen veelal gelijk-
tijdig actief zijn. Preciezer; de mate van gelijktijdigheid be -
paalt de intensiteit van de waarneming en de adequaatheid
van de interpretatie van de waarneming. Doorgaans blij-
ken wij goed getraind te zijn in het herkennen en beoor -
delen van de relatie tussen eigen activiteiten en de waar -
nemingen, die zij opleveren. Onze mogelijkheden tot
 communicatie zijn even complex als rijk. De moderne neu-
rologie gaat ervan uit dat de voortdurende en gelijktijdige
prikkeling van ons zenuwstelsel via de perceptiekanalen de
basis vormt van ons bewustzijn en de cognitieve en emo-
tionele specificatie daarvan. Waarnemingen – het gevoel
van de eigen aanwezigheid en bewust handelen, zowel in
elementaire als in complexe handelingen, in uitdrukking
zowel van cognitie als van emotie – zijn volgens eigentijds
wetenschappelijk inzicht geen ‘één-dimensionale’ proces-
sen. Nogmaals: de perceptiekanalen werken er optimaal en
gelijktijdig bij samen. Als bepaalde kanalen door beschadi-
ging, ziekte of medicijn niet goed functioneren, kan de
mens dan ook totaal ontregeld zijn.4

de vormgev ing

Informatie is (overdracht van) door mensen aan objecten
of verschijnselen toegekende betekenis. Zintuiglijke prik-
kels zijn dus op zichzelf nog geen informatie, die via de
perceptiekanalen direct kan worden waargenomen en ge -
interpreteerd. Om informatie genoemd te kunnen worden
moeten zij de vorm krijgen van gesproken of geschreven
taal, van non-verbale tekens van andere mensen, van
natuurgetrouwe of kunstmatig gegenereerde beelden, van
symbolen of tekens. Ook geluiden en lichamelijke prikke-
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lingen van allerlei aard, zoals aanraking, warmte, geur of
trillingen kunnen als zo’n bemiddelende vorm functione-
ren. De menswetenschap leert hoe doelmatig mensen met
deze vormen omgaan in zowel bewuste als onbewuste her-
kenning van patronen en interne codering ervan.

de technologische aanbied -  of  inter-
actie - instrumenten

Doordat media zich een toegang dienen te verschaffen tot
de waarneming, moeten de tot betekenis gevormde prik-
kels kunnen beschikken over een apparaat, dat de inhoud
van de informatie of interactie aanbiedt en verwerkbaar
maakt. Dit kan met beeldschermen, luidsprekers en in -
strumenten voor directe manipulatie. Ook bij dit aspect
worden nieuwe methoden en technieken toegepast, die
verdergaande integratie en afstemming van gelijktijdige
prikkelingvanmeerdereperceptiekanalenmogelijkma ken.
Het bekendste voorbeeld daarvan is virtual reality of virtu-
ele realiteit. De aangeboden beelden, geluiden en druk-
krachten worden direct door de computer berekend en
ingezet in reactie op de handelingen en activiteiten van de
menselijke speler in de dialoog. Ook wordt er op dit gebied
geëxperimenteerd met chips en sensoren in de kleding of
op de huid en zelfs met het in het lichaam implanteren van
sensoren, die met een computer verbonden zijn.

de infrastructuren

Directe communicatie tussen mensen verloopt ‘draad-
loos’ via de ruimte of lichamelijk via aanraking. Wij ge -
bruiken daarbij onze algemeen bekende ‘aanbied en inter-
actie-instrumenten’, die veronderstellen dat wij op be -
perk te afstand bij elkaar aanwezig zijn. Bij de nieuwe
media kan die communicatie ook plaats hebben met bron-
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nen die zich, hetzij in ruimte, hetzij in tijd, op afstand
bevinden.

Van post en telefoon is ondertussen genoegzaam bekend
welke infrastructuur nodig is om afstanden in tijd en ruim-
te te overbruggen. Ook voor nieuwe media is zo’n infra -
structuur noodzakelijk; beschikbaar, betrouwbaar en be -
taalbaar. De kwaliteit ervan bepaalt de schaal, waarop de
nieuwe media ingevoerd kunnen worden. Ook op dit punt
spelen zich allerlei ontwikkelingen af. Naast het bestaande
telefoonnet is een nieuw netwerk aangelegd voor het inter-
net, evenals het net voor mobiele telefonie, het kabelnet, de
netwerken van straal- en satellietverbindingen of draadlo-
ze verbindingen in gebouwen. Daarnaast blijven de tradi-
tionele infrastructurele voorzieningen als papier, band,
compactdisc en geheugenstick volop in ge bruik.

toepassingen van nieuwe media

Het is onbegonnen werk alle toepassingen van nieuwe
media op te sommen en daarbij een pretentie van volledig-
heid te laten gelden. Dit temeer, doordat er dag in dag uit
nieuwe toepassingen bij komen; de ontwikkelingen terza-
ke zijn allerminst afgerond. Toepassingen van nieuwe
media kunnen samenklonteren tot nieuwe configuraties,
die een eigen waarde en plaats gaan vertegenwoordigen;
men denke aan mobiele telefoons met Short Message Ser -
vice; palmtops krijgen een mobiele telefoonfunctie in -
gebouwd voor een draadloze verbinding met het internet.
Maar het blijft bijzonder moeilijk om op voorhand te
bepalen welke nieuwe combinaties door welke groepen
gebruikers wel of niet op prijs gesteld zullen worden. Zo is
bijvoorbeeld de vraag in welke mate het aanbieden van een
on-linevideoverbinding voor een demonstratiefilmpje aan
de potentiële klant bij de verkoop van bepaalde diensten en
producten via het internet (e-commerce), door de markt
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gewenst zal worden. Bij het kopen en verkopen van kost -
bare diensten en producten via het internet zou dit moge-
lijk hoog gewaardeerd kunnen worden. Het succes van
zo’n nieuwe combinatie of configuratie jaagt natuurlijk op
zijn beurt de verdere ontwikkeling van nieuwe media aan.
Dat een kleine videocamera, welke op een personal compu-
ter aangesloten kan worden, tegenwoordig voor de gemid-
delde consument betaalbaar is, is te danken aan het ont-
staan van nieuwe standaarden, die nieuwe toepassingen
binnen bereik brengen van grotere publieksgroepen.
Deze toepassingen worden aangestuurd door nieuwe

ge bruiksmogelijkheden en sturen die op hun beurt weer
aan. Een voorbeeld: installatiebedrijven kunnen anno
2000 bij de groothandel via het internet componenten
bestellen op aantal en met karakteristieken, die uit een zelf
te bedienen ontwerpprogramma volgen. Het installatiebe-
drijf kan interactief op de webpagina van de groothandel
opgeven, wat voor ketel qua capaciteit en type wordt ge -
wenst, wat de maten zijn van en afstanden tussen ruimtes
en kamers en hoeveel radiatoren waar nodig zijn. Daarop
verschijnt de bijbehorende stuklijst op het scherm, eventu-
eel met kwantumkortingen en bijzondere levertijden. Met
een druk op de knop kan men te kennen geven akkoord te
gaan met de koopovereenkomst en is de bestelling een feit.
Wanneer het internet wordt ingeschakeld bij de over-

dracht van kostbare expertise kan de effectiviteit van die
overdracht worden vergroot door toepassing ofwel ge -
bruik van videoconferencing-technieken ofwel technieken,
waarmee per video vergaderingen gehouden kunnen wor-
den. Deze toepassing is beschikbaar bij medische dia -
gnose van specialisten op afstand of bij assistentie op af -
stand bij hoogwaardige chirurgische ingrepen. 
Weer een andere toepassing of gebruiksmogelijkheid is

zich aan het ontwikkelen in het Virtual Reality-systeem,
dat aan de Technische Universiteit Delft in samenwerking
met therapeuten wordt gebouwd voor de behandeling van
fobiepatiënten (met ondermeer hoogtevrees, claustrofo-
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bie of vliegangst) buiten de te zeer belastende fysieke wer-
kelijkheid om.5De eerste resultaten van behandeling in ge -
controleerde experimenten geven aan dat de behandeling
onder virtuele condities niet onderdoet voor die in vivo. De
‘virtuele behandeling’ kan echter goedkoper, beter gedo-
seerd en met minder belasting voor de patiënt worden uit-
gevoerd dan de traditionele. Bovendien wordt hierbij het
inzicht in de behandeltechniek zelf beter. Min of meer in
dezelfde therapeutische lijn ligt de toepassing van het
internet van de Universiteit van Amsterdam in regelmatige
en uitgebreide therapeutische correspondentiesessies met
patiënten met psychische problemen.

Een laatste voorbeeld: op universiteiten en hogescholen
stelt het internet studenten en docenten in staat intensief
in groepen via projectonderwijs samen te werken. Gecen-
traliseerde communicatie over leerdoelen, leerstof en or -
ganisatie van het leerproces roept een systeem voor af -
standsleren op, waarin uitwisseling van ontwerpen, docu-
menten en deelproducten in gemeenschappelijke digitale
ruimtes, die van huis uit bereikbaar zijn, mogelijk is. Alle
deelnemende studenten kunnen op elk moment binnen
het kennismanagementsysteem hun ervaringen met de
docenten en met elkaar uitwisselen.6 Overigens geven
deze voorbeelden ook al heel uitdrukkelijk te raden dat de
toepassing en het gebruik van nieuwe media zich zal door-
zetten in de verandering van rollen en van de daarmee ver-
bonden verantwoordelijkheden.

sociale  dimensie :  personaliser ing en
verantwoordeli jkheid

Dat nieuwe media op het punt van rollen en verantwoor-
delijkheden tot grote veranderingen zullen (kunnen) lei-
den volgt uit een direct in het oog springend kenmerk
ervan: informatie kan nu individueel verspreid worden en
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scherper worden toegesneden op het profiel van de ont-
vanger. Door veranderingen in het communicatieproces
veranderen ook de verantwoordelijkheden daarin. Dit kan
zo ver gaan dat op zijn beurt de inhoud van de communica-
tie daaraan weer wordt aangepast. Zo heeft de elektroni-
sche communicatie in de business-to-business, bijvoorbeeld
tussen inkoop- en verkoopafdelingen van toeleverende be -
drijven, zoiets als elektronische veilingen of beurzen doen
ontstaan voor de levering van halffabrikaten. Dat deze
veranderingsprocessen hoge eisen stellen aan en ingrij-
pende gevolgen hebben voor het personeel van bedrijven
spreekt voor zich.
Een bijzonder aspect in dit alles is de interactie zelf met

computers. Recent hebben Reeves en Nass7 interessante
verschijnselen in menselijk gedrag terzake aangetoond.
Het blijkt dat mensen in de interactie met computers deze
behandelen als waren zij sociale actoren. In hun gedrag zit-
ten veel elementen die ‘normaal’ alleen voorkomen in de
interactie met andere mensen zoals beleefdheid, verlegen-
heid, gevoeligheid voor gender of voor hiërarchische ver-
houdingen.Het aantal gedragsovereenkomsten inde inter -
actie tussen mensen onderling en tussen mensen en appa-
raten – met name computers – is opmerkelijk. De mens
treedt dus onbewust het nieuwe medium als ‘partner’ tege-
moet, maar deze socialiteit verdwijnt op het moment dat
men zich realiseert ‘slechts’ een apparaat te gebruiken. De
mogelijkheden en gevaren van deze hominisering of per-
sonalisering zijn voor nieuwe media nog nauwelijks in
kaart gebracht. Een apparaat vertelt naast zijn functie ken-
nelijk ook een ander soort verhaal, dat reacties en effecten
oproept, die vergelijkbaar zijn met wat de verhalen oproe-
pen zoals die verteld worden in het theater, in films of in
soapseries. Dit aspect vraagt bijzondere aandacht bij de
educatieve toepassingen van nieuwe media.
Wij zien dus in sociaal perspectief een bandbreedte in

de rol van media in het algemeen en nieuwe media in het
bijzonder: van enerzijds puur gereedschap voor het uit-
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voeren van een taak tot anderzijds een medium, dat toe-
gang geeft tot specifieke ervaringen.8 Fogg heeft in dit ver-
band het concept van ‘captology’ geïntroduceerd voor de
bepaling en analyse van de factoren, die ‘overtuigingen per
computer’ bewerken en verklaren. Hij classificeert daarbij
de computerwerking in het veld, dat valt binnen de drie-
hoek van sociale actor, gereedschap en medium. Een
rekenprogramma wordt vooral ervaren en behandeld als
zuiver gereedschap, een virtuele wereld in het kader van
een therapie vooral als medium en digitaal speelgoed kan
verfijnd worden tot een bijna levensechte sociale actor.
Tussen deze uitgesproken vertegenwoordigers ligt een
scala van mengvormen en combinaties. Juist daarin con-
centreert zich het vermogen van de computer tot overtui-
gen en zo bij te dragen aan verandering van gedrag of moti-
vatie, opinie of attitude.

hoeveel  internetten?

Tijdens de Koude Oorlog werden maatregelen genomen
om het digitale netwerk tussen legerposten een zelfher-
stellend vermogen te geven voor het geval vitale onderde-
len ervan (door de vijand) uitgeschakeld zouden worden.
Daaraan hebben wij het internet te danken. Zij, die dit eer-
ste net ontwikkelden, waren verbonden aan het Pentagon
(het Pentagon is het Amerikaanse ministerie van defensie,
red.) en aan universiteiten, verspreid over de gehele Ver-
enigde Staten. Deze homogene en centraal aangestuurde
participatie maakte de invoering van een universeel proto-
col, volgens welke computers van alle fabrikanten moesten
communiceren,mogelijk.Vanhistorischbelangwasvoorts
de regeling van de ‘domeinnamen’ in 1994 – zoals ’.nl’,
‘.be’, ‘.com’ – waarmee de adressering van computers over
de hele wereld kon worden gestandaardiseerd. De private
sector was lang niet geïnteresseerd in deelname aan het
internet-project. Het zwaartepunt van de belangstelling
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lag bij de universiteiten, zowel in de Verenigde Staten als in
de rest van de wereld. Vandaar dat in Nederland de ruggen-
graat van het nationale internet nog steeds – maar niet lang
meer – gevormd wordt door de verbindingen tussen uni-
versiteiten.
Hoewel bij de verdere ontwikkeling van het internet ook

de infrastructuur daarvan nog aandacht krijgt, ligt het
accent daarbij toch vooral op inhoud. Zoekmachines en
portalen (portals) zijn belangrijke instrumenten geworden
om de weg te vinden in de overvloed aan informatie. Met
de intensivering van het gebruik van het web groeit ook de
ervaring met het misbruik ervan, zelfs de rol ervan bij mis-
daad. Dat verklaart ook de roep om beperkingen en ver-
dergaande regelgeving. Wie is verantwoordelijk te houden
voor het verspreiden van ongewenste of zelfs criminele
informatie of voor het tegenhouden van belangrijke infor-
matie? De meeste zoekmachines worden geëxploiteerd
door commerciële eigenaren. Zij leveren niet zozeer een
overzicht van alle, over het onderwerp beschikbare infor-
matie dan wel van de door de beheerder relevant geachte,
dus gefilterde informatie. Vaak zonder dat de aanvrager
van informatie weet heeft van dat filteren of van de daarbij
gehanteerde criteria.
Een ander serieus probleem met het internet is de verifi-

catie van de identiteit van de eigenaren van websites en
adressen. Is de persoon wel wie hij of zij zegt te zijn? Zijn
beursberichten op een website niet door een indringer ver-
valst om de koers te beïnvloeden? In de beginperiode van
de radio deden zich vergelijkbare problemen voor; ook
toen was er sprake van hackers en (radio)piraten. Met be -
trekking tot dat medium heeft dat op den duur geleid tot
uitgebreide regelgeving. Zo is er pas na de ramp met de
Titanic in de scheepvaart een luisterplicht doorgevoerd
voor bepaalde radiofrequenties; waarschijnlijk hadden
veel passagiers van de Titanic gered kunnen worden als de
op schepen in de buurt aanwezige radio’s gebruikt waren.
Hargittai stelt dan ook hardop de vraag of een vergelijk -
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bare ramp nodig is, nu met het internet in een sleutelrol,
om overheid en publiek wakker te schudden en bewust te
maken van de positieve en negatieve gevolgen van dit nieu-
we medium.
Iedereen kan berichten uitzenden naar een onbeperkt

aantal adressen. Door onjuiste berichten kunnen gewild
en ongewild sociale reacties worden opgeroepen, die uit
de hand kunnen lopen. Met verkeerde bedoelingen kan
men de websites van gerenommeerde instanties, bijvoor-
beeld die van de overheid of van op zich ordentelijke maar
wel concurrerende bedrijven, van foute informatie voor-
zien. De aandacht voor normen en waarden in het gebruik
van het internet zal de komende jaren ongetwijfeld toe -
nemen en ook neerslaan in striktere wet- en regelgeving
terzake. 

Dus zal ook de juridische wereld er veel werk gaan vinden.
Tenslotte heeft de rechter al uitgemaakt dat bij de fabri-
kant bekende fouten in automobielen, die bij een ongeluk
tot schade leiden, aanzienlijke schadeclaims rechtvaardi-
gen. Zo kan in deze lijn de rechter ook uitmaken dat de ver-
koper van e-mail-programma’s, bijvoorbeeld Microsoft,
die bekend te veronderstellen virussen ‘doorlaten’, een
schadeclaim kan krijgen; die blijft niet gereserveerd voor
de verspreider van het virus.
Een mogelijke reactie op deze risico’s is de ontwikke-

ling van meerdere, van elkaar onafhankelijke internetten:
voor verschillende doelen en doelgroepen, met verschil-
lende kwaliteitscriteria, met verschillende prijsstelling.
Een apart internet voor financiële transacties, een apart
internet voor overheidsaangelegenheden, een apart inter-
net voor particulieren. Vergelijkbaar met het huidige sys-
teem van zendgemachtigden op radio en televisie en met
een vergelijkbare rol van overheid en politiek?
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v irtuele  gemeenschappen

Een belangrijke argument in de discussie over nieuwe
media ligt in het grensgebied van virtualiteit en realiteit.
Zal virtueel engagement niet ten koste gaan van werkelijk
engagement, virtuele informatie ten koste van werkelijke
informatie, virtuele communicatie ten koste van werkelij-
ke communicatie? Zij die het internet intensief gebruiken
voor werk of hobby weten dat voor hen internetcommuni-
catie niet ten koste gaat van andersoortige, directe com-
municatie met anderen. Uit een onderzoek in 19959 bleek
bij vijfentwintighonderd respondenten in de Verenigde
Staten dat gebruik van het internet hun deelname aan
fysieke sociale gemeenschappen juist bevorderde. Het be -
trof gemeenschappen met doelstellingen op het vlak van
religie, vrije tijd of community. Hoewel het een zeer de -
gelijk onderzoek was, laten de uitkomsten ervan zich niet
zonder meer generaliseren. Maar in elk geval kan op grond
ervan vastgesteld worden dat zij pessimistische veronder-
stellingen over de invloed van het internet niet bevestigen.
In een artikel over de drijvende krachten achter een

mogelijke virtuele samenleving10 wordt een raamwerk
voor de virtuele samenleving geschetst. Daarin wordt
onder virtuele samenleving het geheel van componenten
verstaan, dat deel uitmaakt van de cultuur, die meer ge -
baseerd is op functies dan op fysieke dingen. In zo’n cul-
tuur spelen nieuwe media een centrale, voorwaarden-
scheppende rol. Er kan daarbij gediversifieerd worden
naar onderscheiden functies: telewerk, computer-onder-
steund samenwerken, virtuele bedrijven, virtuele gemeen-
schappen en tele-democratie. Ook Mowshowitz11 gaat in
een themanummer van de ‘Communications of the Associa-
tion for Computing Machinery’ nader in op het concept van
de virtuele organisatie. Volgens hem bestaat daarvan nog
geen algemeen aanvaarde definitie maar bestaat zij uit het
samengaan van informatie- en communicatietechnologie-
en sociale componenten. Hij werkt dat uit in het voorbeeld
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van een informatiekiosk in een stadhuis. Centraal staan
‘vraag en antwoord’ naar en in de vorm van diensten. De
dialoog, die de gebruiker met de digitale kiosk – in de ter-
minologie heet die een virtualiteit – aangaat, is verschil-
lend van die, welke men moet voeren om de fysieke reali-
teit te begrijpen. Bij het begrijpen van de realiteit spelen
mentale modellen in het hoofd van de gebruiker een rol,
alsook modellen in het algemeen en representatievormen,
metaforen en theorieën naast de fysieke realiteit zelf. Bij de
kiosk uit het voorbeeld is de fysieke realiteit vervangen
door (een) virtualiteit. Tijdens de dialoog tussen de mens
en het object ontstaan in geval van een virtueel object hele
andere onderhandelingen dan bij een fysiek object. Mow-
showitz11 licht die stelling toe met de voorbeelden van een
virtuele klas, management in een virtuele contekst, een
virtuele universiteit, de virtuele onderneming, een virtueel
museum en virtuele dimensies in de zorg.

conclusies

Brede overeenstemming is er over het inzicht, dat nieuwe
media grote invloed hebben op de economie in haar diver-
se sectoren en bereiken; regionaal, nationaal en internatio-
naal. De pers heeft die vaak aangekondigd als schokkend,
maar dat lijkt overdreven: die invloed is wel ingrijpend en
de gevolgen ervan op lange termijn zijn onbekend. Zoals
hiervoor beargumenteerd, zal een van de belangrijkste ge -
volgen waarschijnlijk de verschuiving zijn van tot nu fun-
gerende grenzen in rollen en verantwoordelijkheden. Dat
zal gelden voor allerlei grenzen, binnen afdelingen en
bedrijven maar ook binnen instellingen en ministeries. De
feitelijke richting van deze veranderingen laat zich niet
voorspellen. Maar dat zij zich zullen voltrekken kondigt
zich in onmiskenbare voortekens aan. Wij geven daar twee
voorbeelden van.
Vooreerst: de dienstverlening van sommige gemeenten
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aan de burgers, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergun-
ningen, verloopt nu al voor een groot deel via het internet.
Bij verdere doorvoering daarvan valt een clustering van
deze diensten te verwachten in niet- of bovengemeentelij-
ke service-instellingen. Het effect daarvan op de identiteit
en taakuitvoering van de gemeente kan groot zijn.
Een tweede voorbeeld betreft het delen van medische

gegevens over de grenzen van systemen en instellingen
heen. Het persoonlijke medisch dossier kan, wanneer
iemand in Frankrijk een medische behandeling moet on -
dergaan, snel elektronisch vanuit Nederland worden opge-
haald. De politiek kan besluiten dat zowel de prijs voor als
de kwaliteit van de gezondheidszorg door dit delen van
dossiers verbeterd kan worden. Daaruit laten zich weer
voorstellen afleiden voor veranderingen in de organisatie
en bekostiging van de zorg.12

Op de middellange termijn zullen allerlei rollen van de
deelnemers aan het maatschappelijk proces worden ‘her-
ontworpen’. Men denke aan de relatie tussen arts en
patiënt, tussen overheid en burger, tussen pastor en gelovi-
ge, tussen producent en consument, tussen bedrijf en toe-
leverancier; in het vervolg van deze bundel wordt een aan-
tal van deze veranderingen nader verkend. Maar ook in de
globale verhoudingen tussen de volken van en de regio’s in
de wereld zullen zich veranderingen voltrekken; zo zal bij-
voorbeeld de relatie van nu tussen donorlanden en ontwik-
kelingslanden een ander karakter kunnen krijgen.
Een en ander kan op lange termijn neerslaan in diep-

gaande sociale en culturele veranderingen; die zullen zich
geleidelijk maar onstuitbaar doorzetten. In lijn daarmee
zullen ook de relaties tussen mensen individueel en hun
gemeenschappen veranderen. Van groot belang is daarbij
de rol van het onderwijs, zowel inhoudelijk in de aanpas-
sing van de leerstof aan de nieuwe verhoudingen en hun
oorzaken, als organisatorisch in de integratie van de nieu-
we media in de leermiddelen. Daarbij zal ook moeten blij-
ken of de invloed van de nieuwe media zich zal toespitsen
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op veranderingen, die zich vooral in relatiepatronen en in
de samenleving zullen voltrekken via andere vormen van
communicatie, dan wel op vernieuwing van de informatie-
verwerking. Maar dat er geleidelijk maar onmiskenbaar
door en met nieuwe media veel verandert en nog zal veran-
deren is zeker.
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