
De digitale tweedeling 

Om een digitale tweedeling te voorkomen dient de politiek zich niet alleen druk te 

maken over het bezit van computers maar ook over de openbaarheid op het internet. 

GroenLinks moet een visie ontwikkelen op publieke informatievoorziening. 

door 

Janvan Dijk 

jan van Dijk is 

hoogleraar 

communicatieweten 

schap aan de 

Universiteit Twente, 

leerstoel Sociologie 

van de Informatie

samenleving 

de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de Westerse 
de historische beslissing genomen om de in

de dienstverlening en het inhoudelijk ont
werp van !CT, inclusiefhet internet, helemaal over te laten 
aan de markt. Dat ging niet slechts om uitbesteding, zoals 
bij andere vormen van infrastructuur- wegen, ruimtelijke 
inrichting en dergelijke - maar om een vrijwel volledige 
overdracht. De gevolgen van deze beslissing zullen zich tot 
ver in de 21ste eeuw doen gelden in de vorm van toene
mende informatie-ongelijkheid, concentratie in de media 
en, in het algemeen, minder ruimte voor publieke beïn
vloeding. 

In zijn algemeenheid is het tij op het punt van privatise-
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ring en deregulering aan het keren. De politieke steun 
neemt toe voor een scherpere formulering van de publieke 
taakstelling op het gebied van onderwijs, zorg, veiligheid 
en cultuur. Maar op het gebied van !CT is het tij nog niet ge
keerd. Hier heeft de overheid zich zozeer buiten spellaten 
zetten, mede door de complexiteit van het onderwerp, dat 
politieke partijen geen duidelijke visie ontwikkeld hebben 
en ver achter de feiten aanlopen. 

Om de complexiteit te reduceren staat in dit artikel één 
onderwerp centraal: de digitale tweedeling. Met een aantal 
voorstellen voor vernieuwing van de zogenoemde univer
sele en publieke dienstverleningwil ik een mogelijke invul
ling van een publieke ruimte voor !CT schetsen. Het is ove-



rigens omstreden dat er een digitale tweedeling groeit. In 
het rapport Digitalisering van de Leefwereld, dat dit voorjaar 
uitkwam, relativeert het Sociaal en Cultureel Planbureau 
{SCP) dit sterk. De onderzoekers verwachten dat versprei
dingvan !CT via marktwerkingvanzelf zal plaatsvinden en 
dat overheidsinspanningen op dit punt niet noodzakelijk 
zijn. Ik betoog echter dat de digitale tweedeling wel een 
toenemend probleem vormt, en maak daarbij onderscheid 
tussen bezit, vaardigheid en gebruik. 

Statistisch is vast te stellen dat de ongelijkheid in het be-

en televisie op het telefoonnet. Aan de kabel moeten zo 
spoedig mogelijk dezelfde eisen gesteld worden als. aan de 
telefoon, om te beginnen met de openstelling van de kabel 
voor concurrentie en het opnemen van internetverbinding 
in het kabelabonnement (bij daadwerkelijk gebruik, wordt 
het abonnement duurder). 

De publieke dienstverleninginzake !CT moet uitgebreid 
worden door het accent te verleggen van het installeren 
van hardware en de technische omgang hiermee, naar meer 
inhoudelijke begeleiding en een volledige integratie in de 

zit van computers en internet-aansluitingen tussen 1985 betreffende lokale sociale omgeving. Denk daarbij bijvoor
en 2000 is toegenomen (zie grafiek op pag. 22). Dit geldtvoor 
ongelijkheid naar opleiding, inkomen, werkgelegenheid, 
leeftijd en in sommige landen ook naar etniciteit. Ook zijn 
er toenemende regionale verschillen binnen landen en 
tussen landen, bijvoorbeeld tussen Noord- en Zuid-Europa 
en tussen de rijke landen en de Derde Wereld. Het goede 
nieuws is dat de seksekloof de afgelopen vijfjaar duidelijk 
is afgenomen. Het SCP en anderen stellen dat de ongelijke 
verdeling zal verdwijnen omdat computers en verbindin
gen steeds goedkoper en gebruiksvriendelijker worden. In
derdaad zal de bezitskloof van de inmiddels gevestigde 
nieuwe media 'automatisch' geringer worden. Een zekere 
verzadiging bij de koplopers is reeds waarneembaar. Maar 
de techniek staat niet stil, er dienen zich al weer nieuwe 
media aan die duur en ingewikkeld zullen zijn, zoals UMTS 
(mobiel internet) en breedbandvoorzieningen (video en tv 
op internet en op bestelling). Bovendien miskennen zij die 
de kloof relativeren de nog belangrijkere verschillen in 
vaardigheid en gebruik. De relatieve verschillen in vaardig
heid tussen jongeren en ouderen, hoger- en lager opgelei
den nemen niet af; bij mannen en vrouwen is dit wel enigs
zins het geval. En uiteindelijk gaat het er om wat mensen 
doen met de nieuwe media. Ik verwacht een groeiende ge
bruikskloof. Op dit moment is al waarneembaar dat de ho
gere sociale categorieën veel meer gebruik maken van de 
geavanceerde mogelijkheden van !CT, waarmee zij een 
grotere voorsprong verwerven in werk, studie en maat
schappelijke besluitvorming. De lagere sociale categorieën 
gebruiken de relatief simpele toepassingen, vooral voor 
communicatie en amusement (zie tabel hiernaast). De 
meeste politici denken ten onrechte dat de digitale twee-
deling opgelost is zodra iedereen een computer en internet 
heeft. In mijn ogen begint het probleem dan pas echt. 

BASISPAKKET Zij diezeggendatmarktwerkingdedigi

tale tweedeling zal oplossen, zijn doorgaans ook van me
ning dat universele dienstverlening zoals wij die kennen van 
de telefoon- voor iedereen een aansluiting voor dezelfde 
prijs en dezelfde kwaliteit - een achterhaald beginsel is. 
Ook denken zij dat publieke dienstverlening beperkt kan wor
den tot het neerzetten van computers in scholen en open
bare gebouwen. Ik pleit voor een uitbreiding en modernise
ring van beide beginselen. 

Eerst over de universele dienstverlening. Die moet wor
den gemoderniseerd omdat telefoon, computer en televi
sie in elkaar overvloeien en omdat niet langerpublieke mo
nopolisten maar commerciële mediabedrijven de diensten 
leveren. De standaard voorziening van de telefoon moet 
worden uitgebreid met internet- en emaildiensten (verbin
ding en adres). Deze moeten worden opgenomen in het 
abonnement. Op langere termijn geldt dit ook voor video 
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SEKSE 
Man 89 58 44 42 
Vrouw 81 60 27 25 

OPLEIDING 

Laag 73 78 16 12 
Laag-rnidden 72 66 32 29 
Hoog-midden 88 64 35 32 
Hoog 95 46 46 44 

Computergebruik in procenten van mensen met computer en internet (Bron: SCP, 2000) 

beeld aan het gebruiken van internet voor verenigingsle
ven, buurtactie en lokale inspraak. Op die plekken moet 
!CT voor veel potentiële gebruikers haar meerwaarde nog 
bewijzen. 

Laten we bovenstaande even op een rijtje zetten. Uni
versele en publieke dienstverlening van !CT betekent een 
soort '!CT- basispakket' voor alle burgers wat betreft: a) het 
kunnen beschikken over computers en netwerkverbindin-

Politici denken ten onrechte dat de digitale 
tweedeling opgelost is zodra iedereen een computer 

en internet heeft. 

gen zoals e-mail, inclusief ondersteunende diensten; b) 
steun bij het aanleren van vaardigheden en stimuleren van 
zinvol gebruik; en c) aanbieden van inhoudelijke diensten 
van informatie en communicatie (welke dat zijn, kom ik 
nog op terug). Je kan zo'n !CT-basispakket vergelijken met 
de basisverzekering in de gezondheidszorg die momenteel 
in discussie is. Wie spreekt over 'toegankelijkheid', veron
derstelt impliciet het recht van iedere burger op een be~ 
paalde voorziening. Het 'pakket' is een pleidooi om dit ex
pliciet te maken. De politieke partijen kunnen er niet on
deruit deze discussie verdergaand te voeren. Nu moeten ze 
telkens ad hoc beslissingen nemen over het openstellen 
van bepaalde diensten en het stimuleren van algemeen re-
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levant gebruik van !CT. Bij voorbeeld, wat is de ruimte voor 
publieke omroep op het internet? Stappen die omroepen in 
deze richting zetten krijgen nu het verwijt van concurren
tievervalsing. Betekent dit dat er geen plek is voor publieke 
omroepen op het net? 

Het gaat dus om de vraag wat aan de markt overgelaten 
kan worden en wat publiek gegarandeerd dient te worden. 
Een antwoord hierop vereist een explicitering van een mi-
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nimurnvoorziening voor elke burger. Ik zal hier, als advies 
aan GroenLinks, een poging doen dit basispakket te formu
leren. 

Het bezit van noodzakelijke !CT-apparatuur kan slechts 
beïnvloed worden door algemene en specifieke inkomens
politiek. In specifieke zin kan een beperkte en gerichte fis
cale stimulering van computerbezit zinvol zijn. Een derge
lijk voorstel werd onlangs door het kabinet gedaan. Het is 
een stimulans om een computer plus internetverbinding 
aan te schaffen voor werk en studie, voor het laagste kwart 
van de inkomens. In dit kwart zijn alle achterstandsgroe
pen geconcentreerd. 

De noodzakelijke verbindingen kunnen gegarandeerd 
worden door een aanpassing van de universele dienstver
lening zoals boven vermeld. Internetverbinding en email
adres met postbus moeten standaard worden opgenomen 
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in het telefoon- én kabelabonnement. Het gebruik wordt 
per tikken, per abonnement, of beide afgerekend. De toe
gankelijkheid wordt nu belemmerd door blijvend hoge lo
kale beltarieven en het ontbreken van voldoende concur
rentie, zowel bij de vaste telefonie als bij de kabel. Een be
langrijk aspect is ook de kwaliteit van dienstverlening. De
ze laat nu veel te wensen over bij 'gratis' internet en zelfs bij 
de dure kabel. Bij publieke dienstverlening gaat het om een 
ander soort ondersteuning, namelijk mensen daadwerke
lijk leren werken met !CT en hen de mogelijkheid geven de
ze zinvol te gebruiken. Tenslotte moet het veelvoud van in
frastructuren dat ontstaat- telefoon, kabel, ether of satel
liet kunnen straks in beginsel hetzelfde- op elkaar aange
sloten worden. Anders blijven in de toekomst meerdere 
(dure) lijnen ons huis binnenkomen. Met deze verbindin
gen en deze dienstverlening kan in de 21ste eeuw alsnog 
een algemeen toegankelijke publieke ruimte gecreëerd 
worden. 

MONA LISA Omdat het aanleren van vaardigheden en 
zinvol gebruik van !CT voor het dichten van de digitale 
kloof van doorslaggevend belang is, krijgen onderwijs en 
vorming een cruciale functie. Daartoe behoren ook het vol
wassenenonderwijs en het buurtwerk. Gelukkig kiest de 
overheid steeds meer voor deze inhoudelijke, sociale 
oriëntatie. Voorbeelden zijnVan Boxtels 'digitale trapveldjes' 
in de wijk en het project Kenniswijk van Verkeer & Waters
taat in de regio Eindhoven, ofschoon dit laatste project nog
al gedreven is door commercie en techniek. De rol van het 
onderwijs is te omvangrijk om hier geheel te behandelen. 

Ik wil wel een aantal opmerkingen maken over de in
houd van een publieke ruimte op hetinternet (de inhoude
lijke diensten in het 'basispakket'). Het pakket moet in elk 
geval de volgende diensten garanderen: 1. Publieke infor
matie- en communicatiediensten; dat omvat overheidsin
formatie (van Postbus 51 tot TWeede-Kamerstukken), pu
blieksinformatie (van openbaar vervoer tot musea) en de 
publieke omroep; deze moeten gratis of zeer goedkoop 
aangeboden worden; 2. Gezondheidsinformatie en -com
municatie: dat gaat om alarmdiensten en de primaire ge
zondheidsinformatie, die gratis aangeboden moeten wor
den; 3. Informatie en communicatiediensten in het leer
plichtig onderwijs: gratis of in het schoolgeld. 

Over de elementaire diensten zal de politiek het wel 
eens worden. Omstreden zijn diensten die commercieel in
teressant zijn. Sommige publieke omroepen, ik refereerde 
er al aan, gebruiken hun (publieke) middelen voor activitei
ten op het internet. Ditwordt bekritiseerd als concurrentie
vervalsing ten opzichte van particuliere bedrijven op het 
net. Tegelijkertijd ontstaat betaaltelevisie, waarbij pro
gramma's door de commerciële bedrijven achter de deco
der worden gezet die eerder voor iedereen toegankelijk wa
ren. Ook hier komt de politiek in het verweer. Op aanreiken 
van de EU heeft de TWeede Kamer de mogelijkheid benut 
om een tamelijk arbitraire lijst op te stellen van evenemen
ten die niet achter de decoder mogen verdwijnen, zoals fi
nales bij kampioenschappen voetbal, de Olympische Spe
len en een festival als Pinkpop. 

Ondertussen zijn de grote mediabedrijven bezig om 
zich elke inhoud ('content') toe te eigenen die straks com
mercieel interessant wordt. Zo heeft Bil! Gates het beeld
recht op een groot deel van ons erfgoed aan illustraties op-



gekocht, inclusief die van de Mona Lisa. Het doel is om dit 
straks uit te baten met een stelsel van microbetalingen op 
het internet. Dit medium is nu nog de pluk-maar-raak-tuin 
van de cultuur, maar het zal spoedig een cash-machine van 
de eerste orde worden. De Europese richtlijn voor intellec
tueel eigendom, die momenteel omgezet wordt in nationa
le wetgeving, biedt de mediabedrijven alle kans om hun 
producten effectief technisch en economisch te bescher
men. De rechten van individuen, scholen en bibliotheken 
op fair use worden in deze wetgeving vergaand beknot. Ook 
in de World Trade Organisation (WTO) woedt momenteel een 
hevig gevecht tussen mediabedrijven en pleitbezorgers 
van vrijhandel enerzijds en vertegenwoordigers van cultu
rele instellingen en landen die hun nationaal erfgoed wil
len beschermen anderzijds. De inzet is de mogelijkheid om 
überhaupt een eigen cultuur- en onderwijspolitiek van 
enige betekenis te mogen voeren. 

De strijd zal gaan overwat tot de publieke en wat totpri
vate ruimte behoort. De uitkomst is van doorslaggevend 
belangvoor gelijke kansen in de (informatie)maatschappij. 

Het gaat om de vraag wat aan de markt 
overgelaten kan worden en wat publiek 

gegarandeerd dient te worden. 

Deze kansen worden immers bepaald door de mogelijk
heid voldoende informatie te krijgen, te verwerken en te 
gebruiken. Een mager !CT-basispakket, waarbij alle extra's 
particulier verstrekt of gesponsord worden, verkleint die 
kansen. Het gevaar van een kloof is veel groter op het ge
bied van onderwijs en !CT, dan in de gezondheidszorg. Bij 
de laatste is het nut van de particuliere extra's min of meer 
duidelijk. Bij !CT is dit nutveel meer abstract en omstreden. 
Een ongelijke verdeling betekent hier een sluipende uithol
lingvan de positie van mensen die relatief arm aan midde
len van informatie en communicatie zijn. 

Om niet in deze val te trappen moet GroenLinks, maar 
ook de andere politieke partijen, een duidelijke visie op de 
publieke informatievoorziening ontwikkelen. Deze moet 
gaan over het bezit van apparaten en verbindingen, over 
het gebruik daarvan en over inhoud. Het gaat uiteindelijk 
om het formuleren van algemene beginselen voor een on
derscheid tussen publieke en private ruimte. Deze beginse
len moeten ingevuld worden bij concrete voorzieningen 
als de publieke omroep, de openbare bibliotheken, culture
le instellingen en het onderwijs op alle niveaus. Met deze 
beginselen kan GroenLinks vervolgens meer dan arbitraire 
en wisselende standpunten innemen bij concrete vragen, 
zoals wat mag niet achter de decoder verdwijnen of onder 
welke voorwaarden mogen bedrijven scholen sponsoren. 
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