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Het Nederlandse omroepbestel is in verandering. In 2000 komt er 

zeer waarschijnlijk een gezamenlijke concessie voor de publieke 

omroepen, een nieuwe stap in de Nederlandse omroepgeschiedenis . 

Hoe het nieuwe kabinet deze concessie verder gaat invullen, hangt 

af van het regeerakkoord dat de komende tijd wordt opgesteld. 

Sinds de komst van de radio in de jaren '20 is er continue discussie 

over de vorm en inhoud van de zendmachtigingen. En die discussie 

blijft actueel. De bundel 'De strijd om de ether' tracht inzicht te ge

ven in de rol die de christelijke partijen door de jaren heen hebben 

gespeeld bij de inrichting van ons radio- en televisiebestel. 

A
\, hct aan hct 

CDA hgt bi1Jft 

de crkcnnlllg 

van het hu1 ge1 

initiaticf in de media de 

koc.tc goat van de autono

mic van de omroepvcreni

gmgen. Ook <;telde 'paar< 

vragen hiJ de lcgitimatic 

van de huidige omrocpor

gani~aticl), ccn thcn1a dat 

de komcnde tljd zekcr niet 

aan actualitcit zal inboe

tcn. Dat de ovcrhc1d cen 

pluriform intormaticaan

hod in de <,amcnlcving 

moet garandcren staat niet 

grond..,lag voor hct onl

roepbe<;te\. Omroepvcr

cnigingcn, gcvvorteld in de 

-.;an1cnlcving, kunncn \VCr

kclijk vcr<,cheidenheid en 

cchte kcuzcmogclijkhedcn 

voor de burger'> rea\i<,crcn. 

Cczien de politiekc keuze<, Drs HAl. 1J<711 llocbmcer tcr di<;cus'>ic Hoc dat in 

van het paar<,c kahinet i'> dit ccn duide

lijk oppmiticgeluid. lmmcr'>, de rcgc

rende partijcn hehben de atgelopen 

kahinehperiode ingczet op hct hcna

drukken van ck centrale regie van hct 

hc,tcl. Dit komt onder andere tot uit

drukking door het in<;tcllcn van e<:n 011-

afhanke\ijke Raad van 8c'.tuur wat ten 

de praktijk moet worden lllgcvuld, 

daarovcr ver<,chillen de partijen van 

mening Op ha'>i'> van de verkiczings

programma·, van de paar<,<: partiJen i'> 

het reecl tc verwachtcn dat de di'>CUS'>i<: 

met bctrckking tot de omrocp zich de 

komcnde kahinetspcriodc zal gaan toe

'>pit'.cn op d<: rol van de omroepvcrcni-



gingctl. de kwalitcit van de program

n1cnng en de organi~o,atJc en linv.nuc

ring vJn hct hc-,tcl. 

I\ 1cdiJ vormcn ccn wczcnliik ondcrdccl 

VJn de '>Jmcnleving De ontwikkeling 

en orgoni'-.Jtic crvan kun JC dan ook 

ntct 1,,., ztcn vJn dtc <;Jmcnlcvtng. Dat 

vcrkiJJrt ook WJJrom icdcr IJnd ccn 

Jndn omrocphe-,tcl hcclt, pJ.,.,end hiJ 

de cigcn cultuur r:n dJt vnklaJrt ook 

waarom cr continue di-,cu">ic i'> over· de 

plJJl<; en tunctie vJn de omrocp 1m

mer·-,, de <;Jmenlcving vera11Clcrt en dat 

hcclt weer gcvolgcn voor de po..,itic 

van nlcdil! doonn 

I k ge'>chiedeni-, VJn het omroephe-,tel 

i'-> dotlrolll intcrc<..,<..,antc n1atcric voor <..,o

ciologcn, comntunrcJtiewetcn<;chap

pcr-,, JUrt<;lcn, hl'>toriu en polrticologcn. 

r\bJr ook Juhilcrcnde omrocpcn hlik

kcn graag tcrug or de hi-..toric van de 

cigcn organr<.;atic 

Vorig JJM i-, 111 de reck-, 'Studic<; over 

C:hr,.,ll'n-democrJtic' de hundcl 'J)c 

'>lriJd <Jill de ether' ver-,chcnen Fen zc

vental h~<,torici en politicologen hc

'chr1Jil de onl'>lJJn<;ge-,chiedcni' vJn 

hct NedcrlJnd-;e omrocphe<;tcl l.hJrhij 

'taat centr·aJI de rol van de chri'>tclitke 

politiekc pJrtijen de ARI', C:Hll, RKSI' 

later K VI' en vanal I 'JHO het ( :1 )A 

,\1JJr ook de rol van de ovnheid en die 

von de ornrocpvcn:nigingcn \Vordt hc

licht. I )c Juteur<; gJJn gedctJrllcerd in 

op de vrJJg hoc de chri<;telijke pJrtrjcn 

vJnJI de introductie vJn de rJdio zich 

opgc-,teld hchhcn legenovcr een 'om

roephc<;tcl' Cczrcr1 de lundJmerltclc 

di-,cu"ic die om wcdcrom tc wJchtcn 

'>lJat over de puhlieke omroep i-, dit een 

Jcluecl themJ. I )c <;Jtllen<;tellcr-, VJn de 

hundcl '>lellcn dJt invcntivitcit vcr

wacht \Vordt von de omrocporgani-.,a

tie'>, hun achtnbJtlnen en de chri-,tcn

dcmocrati'>chc politick om het unieke 

omroephc-,tel zo tc nwdcrni<;crcn dat 

hct ook 1n de ccncnt\vintig-..tc ccuw 

nog bn hlijvcn hc-;taan. WJt kunnen 

we lcren vJn de rnvlocd van chri-,tcliJke 

politickc pJrtijcn op het ont<;lJJn VJn 

dit hc-;tclc 'I )c <;triid om de ether' trJcht 

hier een antwoord op te gevcn. 

De hundcl, '>JI11cnge<;tcld door Van de 

Str-cek, Ten Napel en 7wJrt i-; chrono

logi-,ch van ophouw en hehandelt in 

vier Jtzondnlijkc hijdragen de <;triJd 

om de radio voor en nJ de oorlog 

11'!19-1940. 1'!40-1951), de kormt van 

telcvi-,ie (I 'J+R-1966) en de ovngJng 

nJar· het duJlc he<; tel (I 'JH2-I 'JH'J 1. Ter 

illu<;tratie worden in drre hiogrJh'>chc 

-,chet-;en de ideecn vJn de politieke 

kop-;tukken H. van lloeijen (C:Hll), 

I'S Cerhrandy tARI'J en I C"l' !KVI'J 

helicht 

De strijd om de radio (I 9 I 9 -
1951) 
In het en<;tc hoold-,tuk <,chct<;t Hicm

'>lrJ hoc hii de kom<;t vJn de rJdio in de 

JJITtl '2(1 het cer<;tc overhcid-,optreden 

het toekormtigc mcdiahelcid,kJder he

PJJide DJt bdcr geclt implicict ant

woord op een aantJI tundamentelc vrJ

gen die hun Jctualiteit niet hehhcn 

verlorcn Wat i<; de lunctie VJll de om

roepc Wie moet de ommep heherenc 

Welke rol <;pelcn <;tJJt, kcrk en hcdrijt<;

lcvenc Wic hnJnciert de omroep' Hoc 

moet <;ociJie diver<;ileit in het omroep

he<;tcl doorwerkenc Dezc cenlrJlc ordc

ning-,rhcma·, hepJien al '>ind-, de jJren 

'20 het debat. I )Jt er '>Otll<; weinig vcr

andert hlijkt wclurt de comtJtering VJll 

Hicm<;tra dat cind pren '20 de llBC al 

Ji<; voorheeld were! JangehJJid voor 

hoc in Nederland nJtionalc omrocp 

zou kunncn worden vormgcgcvcn. 

J)e kom<;t vJn het medium rJdio in de 

JJI'l'll '2() cr1 !Jter de tclcvi-,ic riep ook 
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vccl vragcn op over de plaats en tunctic 

van dcze media in de <,amenleving. Wat 

moest men crvan vcrwachten) Hoc 

gaan mcn<,en om met mediae Welke in

vloed hebhcn media op individucn en 

op de <,amenlcving7 Hct zijn vragcn die 

van hclang zijn hrJ her hepalcn van uit

gang<,punten voor mediahelcid en die 

.,ind.,dien bij de ko1mt van elk nicuw 

medium terugkomcn, ook nu weer hij 

Internet en andere nicuwe media. "Ra

dio i' de vrucht van de taak van de 

men., om Cod, .,chcpping te hehercn", 

aldus 111ini<,ter van Staat A.W.F !den

burg hij de ecrste radio-uitzending van 

de NCRV in I 924. In die tijd werd hct 

gcdachtegoed van Abraham Kuyper. 

<,oevcrciniteit in c1gen kring, ook op de 

omroep betrokken. Evenal' <,taat, kerk, 

gezin en ,chool werd ook de omrocp 

a]-; cigen kring n1ct cigcn rocping hc

.,chouwd. Dcze gedachtc is ten grond

-,!ag hlijvcn liggcn aan de vi..,ic van 

chri'itelijke partijen op de ontwikkeling 

van de radio en later televi,ic. 

De discussie blijkt, 

terugkijkend op 

bijna 80 jaar 

omroepgeschiedenis, 

De discth<,ie rond de Radio

wet van ICJ2R wordt geken-

111crkt door <,terke verdeeld

heid over de 111odellcn voor 

een omroepbcstel en de posi

tie van lcvcn,be.,chouwelijke 

omroepen daarin. Politick en 

omroeporganisatics onder

ling konden het niet eem 

in wezen niet te zijn 

veranderd. 
worden over de centrale dis

cu<,<,iepunten: evcnredighcid en gelijk

berechtiging hij de zendtijdindeling. In 

die JaiTn hchhcn de chri'ileliJke partijen 

en levemhe.,chouwelijke omroepcn 

zich ingezet voor enkelc wezenlijke 

u1tgangspuntcn van de puhlieke om

roep: ne cu!turelc hetekcni<, van 0111-

roep is te helangrqk 0111 dezc door hct 

hcdrij/.,lcvcn tc Iaten hehecrsen. ( lm

roep moel zovccl mogL·I1jk worden 

ovcrgelaten aan hct particulier initia

ticl, niet a an de staat ol cen ncutralc or

gani<,atie. Omrocp kan niet ingcperkt 

worden tot een ol ander gcmecnschap

pelijk neutraal terrein, iedere groepe

ring in de samenleving moet vrq zijn 

ht~tlr lcvcn~ovcrtuiging toe tc pa~<.,cn. 

Her model zoals dar cr uiteindelijk he

gin Jaren '.'lO lag, was in stcrkc mate ge

ba.,ecrd op het gedachtegoed van Kuy

per Hiem<,tra kenmcrkt dit he<,tel met 

de term \trucrurelc plurilormiteit'. De 

totstandkoming van dit model wa., in 

belangrijke mate te dankcn aan samen

werking tu<,<,cn de christcliJke politiekc 

partijcn en de omroeporgani.,atle<,. Her 

hood hijna aile hetrokkenen, omroepcn 

en politick, voldoende mogelijkheden 

0111 hun doel te bcreiken, nameli1k het 

evangelic verkondigen via dit nieuwe 

medium in comhinatie met soevereini

teit. Aileen de liheralcn wezen het stel

.,el om principicle en praktische rede

nen van de hand. Zij zijn .,indsdien 

hlijven 'ilrijden voor ecn algemenc 0111-

rocp. 

Mislukte doorbraak (I 940 -

1951) 
De oorlog en de kom<,l van de televisic 

leiddcn tot lundamentele discu<,<,ies 

over de organisatie van de o111rocp in 

Nederland. Van dcr Heiden heschrijtt 

dcze discu'iSie in de pniodc van wcder

opbouw na de oorlog 

In invlocdrijke ki·ingen, politick en 

maatschappelijk, wil men in die rqd op 

allcrlei tc1Te1nen at van de vooroorlog<,e 

hokjcsgee<,t, ook in de omrocp. Het 

nicuwe naoorlog<,e he<,tel moct niet 

mecr op de ouclc verzuiling,gedachtc 

zijn geba,eercl. vindt men. J)e rcgering 

111 halling.,chJp hcclt hovendicn ken

nisgcmaakt met de BBC Men voelt 

zich gesteund door ontwikkcl111gcn 111 

de maatschappiJ en door hct ontstanc 



'>Jamhorighl'id'>gl'VOl'i in de oorlog 

Deze opvatt1ng sluit echtn niet geheel 

aan op de lcitelijke ontwikkeling in de 

samcnlcving. lmmers, de omroepver

eniging<:n hchhen nog steed., een ach

lerhan van hetekenl'> en de steun van 

kcrk en maat'>chappij en delcn van de 

politick De ARI' en later ook de KVI' 

zi)ll voor her'>lcl van de autonomic van 

de omroepvcrenigingen De C:HU, 

voorstander van een nationalc ommep 

op christelijk-mtionalc ha'>is, lid zich 

in dezc periodc niet zo uil over hct ra

diohestel. l!itcindelijk wordt er weer 

een compromi'> hercikt dat <,terk lijkt 

op de oudc '.ituat1e. De pmitic van de 

onucH..·pcn j.., voorlopig gewaarhorgd. 

De 'doorhraakregcring' had zich verkc

ken op de steu11 van de ledcn en op het 

kit dat de studio's van de omrocpen 

zi)ll. Omdat hct compromi'> niel lot ie

dcr., tcv1·cdenheid i'>, wordt door het 

rooms-rode kahinct een tijdeliJke rege

ling va'>tgeqeld, net als voor de oorlog. 

Dcze houdt uiteindelijk hqna 20 jaar 

'>land. Volgcm Van der Heiden zou 

deze pcriode lang genoeg moeten ZIJn 

om de voorslanders van nat1onalc om

rocp ervan te overtuigen dat het pu

hliek tevrcdcn "' met ecn he•;tcl geha

secrd op omrocpverenigingen. 

Met de kom<,t van tclcvi-,ie hcgint weer 

ccn nieuw hoold'>luk uil de omroepge

schiedeni'>. Op voorhand WJ'> namelijk 

nict direct duicklijk dat de omroepen 

ook h1er het voorlouw ncmen. Van der 

1-bden meldt in dit kader de <,trijd tu<,

'>en C:als ( K Vl'-ministcr van Ondcrwijs, 

Kunslen en Wetcn<,chappen) en Spit

zen I ministn van Verkccr en Watcr

'>laat) over hct zwaartcpunt van hct te

icvl'>ie-cxperimcnt. Caat hct om de 

tcchniek, de commercic ol de inhoud~ 

lliteindcliJk wint het laatste e11 daar 

!wort e<:n prominentc rol voor de om

roepvncnigingcn hiJ. Toch worclt al<, 

compromis ook nu weer gekozcn voor 

een tijdelijkc regcling Deze duurt uit

cindclijk tot I 967. 

De strijd om de televisie 
(1951- 1966) 
Van den Berg rcconstruecrt onder de ti

tcl 'len twecde <,chool'>trijd', het televi

siedehat tot en met de historische val 

van hct kahinet- t'v1arijncn in 1965. Vol

gcns hem is de ontwikkeling van her 

hestcl in die jarcn vooral ccn overwin

ning van de chri'>telijke partijen ARP, 

C:HU en KVI' en de omroeporganisa

tle'> NCRV en KRO. De discu'>Sic over 

de tclcvisie verliep niet automatisch 

lang'> de liJn van de radiodiscussie 

l'vleer dan dc-.tijds bij radio speelt de 

onhekcndheid met de morele en finan

cic;lc a<,pcctell van het nieuwc medium 

een hclangrqke rol in de politieke keu

ze-, In institutionele (kerk, politick) en 

culturelc kring maakt men zich zorgcn 

over de sociale conscquentics van telc

visie en hct passieve gebruik ervan. 

Cal-, <,tclt daarom in I 951 de Televisic

raad samen om hierover te adviseren. 

Dit advies leidt weer tot een discussie 

met verschillcnde -,tandpunten over 

vccl ol weinig 'gczamenlijkhcid' De 

KVI' stclt in dezclfde tijd een commi'>

sie <,amen die moet adviseren ol tele

vi<,ic wcnsclijk 1s met her oog op het 

algemecn wclzijn. lconomi-,che en mo

relc argumenten voeren ook in dit rap

port de hoventoon. De K VI' vindt dat 

de chri-,reli)ke moraal richtinggcvend 

moct zijn De ARI' en CHU zijn in die 

tijd minder uitgesproken over telcvi<,ie, 

omdat zc er lihcrhaupt nog niet warm 

voor loopt i!\RI') ot nog geen uitgc

werkte vi-.ie hedt I CHUJ Vol gens Van 

den llcrg '>pltq de kern van de discussie 

in de )JITn vqltig zich toe op de om

rocpvcrcniglngcn vcr-.;uc.. ecn nalionalc 

omrocp. C:ruuaal daarhiJ ziJn de 

:n 
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Kamerdchatten van '55 waar de dric 

chn,tclijkc parliJcn tcgenovcr KVP-mi

ni<,ter C:al, komen te qaan In de Jarcn 

zc""tig goat de di~cu...;<..;ic vooral over pu

hliekc ver'u' commercicle omroep wat 

zeit, lcidde tot de hi,tori,che val van 

het bhinct-r'vlari)llen. 

In 1961 plcitten Scholten 1UiUJ er1 

Veldkamp i K Vi') in de nota Reclame

telcvi<,ie al voor een duaal be,tel. Nict 

inhoudelijkc maar euJnomi,che en JUri

di,che argumenlcn zijn hepalcnd voor 

de opvatting dat er naa'l het puhlieke 

net ccn commcrciecl net moct komcn 

J)e di,cu<,<,ic <,pit<,t zich toe op de keuze 

'reclamctelcvi<,ic' ot reclame op telcvi

<,ie. ,'viet name hinncn de C:HU i' <,lerke 

verdecldheid over de plannen De ,Jot

'om dat commcrciclc telcvi,ic een <,tap 

te ver i' maar dat wei in hepcrkte mate 

reclamc op telcvt<,ic kan wor-den tocge

latcn, ,Juil aan hrj de opvallingen van 

de KVI' en C:HLI. De ARI' verzet zrch 

in drc tijd nog lei tcgcn commcJ-cic'lc 

ll'lcvi,ic. Uitel!ldelijk z1jn cr nog twec 

bhrnctter1 nodig, de l'acihcatiecom

mt<,<,Jc en het Rlt'vl-ciland voordat in 

1'l67 de Stichting Lthcr Reclame 

(STLRJ wordt opgericht 

Geen hek om Hilversum 
( 1 9 8 2 - 1 9 8 6) 
!amen pakt de draad vcrvolgen<, op in 

1'JH2. In zi)ll hiJdrage <,chehl hii de 

ovcrgung naar ccn duaal he<.., tel. I )c di~

cu<,<,ie over de ml van de ovcrhe1d, in 

comhrnal1e met die van de opkomcndc 

conlnlcrcic, konH \vrecr volop tcrug 

~let t'> cen heltigc periodc die lan<,en 

hc,chr!Jil. Ak oorzakcn voor de aard

ver<,chuivlllg in de Jarcn 'iJ() noemt hi) 

economi,che (commerciali,ering, lihc

rali~cring l, tntcrnationalc ( n1ct nLlnlc op 

hrropee<, niveau I, lcchnologi'chc 

I nieuwc media, kom<,t van de kahel' en 

maat<,chappelijke ontwikkellllgenillldi

viduali,ering 1. Daarmee wordt heldcr in 

wclk krachterweld de omroep zich in 

eire tijd ontwikkelt er1 wclke rol onder 

mccr het CDA hcdt ge,pceld in hct 

<,luren van die ontwikkcling Ook in 

dczc hiJdrage wordt weer duideliJk hoc 

lllOCiJijk het i<, 0111 OVelTen<,temming te 

hereiken over de toekom't van de om

roep. Hct rapport van de Wetemchap

pclijkc Raad voor het Rcgering,hclcid, 

'Samcnhangend mediahelcid (I 'Jil2 I 

hoc degclijk en inzichtclijk ook, bn de 

partijen niel op ccn lijn krijgcn Wei 

krijgcn enkelc centrale thema\ van het 

mediahelcid (tocgzmg, plunlormiteit, 

non-commerualiteit, cultuurl mecr 

diepgang. ,'vbar de ontwikkelingcn ha

lcn hct hcleid in. 

'Om Hilver,um valt geen hck tc plaat

'>en Dcze uit<,praak uit de 1\tcdianota 

van IW\i, tcrccht gckozen al, titel voor 

dc hiJdrage van !amen, gcch in ecn zin 

weer waar hct 111 die tijd over gaat. 

C:ompliccrende !actor in de Jarcn 'HO i' 

namclijk hct Luropec' mcdiahelcid. 

lan<,en comtatccrt dat cr in die liJd ecn 

<,panning 1' tu<,<,cn het Furope<,c er1 Ne

derland,c mcdiahelcid. Doordat Neder

land te veel op hct interne heleid ge

richt i' geoccupeerd door di,cu<,<,ic'> 

over hct derde net, ontgaal hen de ont

wikkclingen huiten de grcnzcn. ,'vlct 

name dc di,cu<,<,rc rond dc FC.-nchtlijn 

inzake grcn<,over,chri)clcnde tclcvi,ie 

I :n cbt hedt vcr<,11 ckkendc gcvolgen 

voor dc kom't van commcrcicle telcvi

'ic in Nederland. De ontwikkclrng van 

het Ncdcdand,c hc,tcl karl niet mec1 

lm worden gczicn van dc wcg die Lu

ropJ de Zllgclopcn jarcn j<.., ingc<..,\Jgcn 

op hct terrc1n van mcdiahclcid. Urt dit 

hoold,tuk wordt cluidcliJk clat de wcr

keliJKC vcranclcringcn in hct ommephc

<,tel ccn zecr lange aanloop nodig hch

hcn. Ln dater 'on1' pa' knopcr1 worden 



doorgehakt <JI'> <1r1dcrcn in kite dc lw~ 

..,]j...,..,ing ul voor jc gcno1ncn hchbcn. 

Tens lotte 
In de hunckl 'lk qriJd om dc cthcr' 

wordt in chronologi'>chc volgorde de 

1\edcrland'l' omroepge<,chieckni' long<, 

de lrp1en varl de chr"i,teli)ke politieke 

partijen he,chrTven. Daarhij worclt een 

groot <J.JlltJI thcn1a\ aZtngc<..,tJpt die in 

de omroepgcv~hiedeni' telkem tenrg 

hlijken tc komen. Het gaal dan voor<JI 

om zaken die c~uci<J<JI zi)n rn iedere eli'~ 

cu<,<,re over mediahelcid en ~org<Jni,atie. 

Die di,uMie hiiJkl, tenrgkijkend op 

hiJrla HO Ja<:lr onnoepge,chredeni'. in 

wezen niet te zip1 vcr<Jndcrd. ,\kdiahe

kid gaal over men dan aileen hct op~ 

lo<,<,en van! tijdelijkel ordening,pmhlc

mcn in de ether In hct krachtenvcld 

van andere helcid,terTernerl er1 ontwik

kelingen rn de 'amenlcving tracht een 

over lll'id de commur1icatievr1Jheid in 

een lond te w<Jarhorgen. I )at i'> haar 

!oak. t\bar dot 'telt tegeliJkertiJd vrogen 

over de rol van die overheid. Fen groot 

deel van de HO-jarigc hr<,torie von de 

omroep hehhen de chr"iqeliike partijen 

r"Cgeri ngwerarlt wrHH"del ijkheid gedra~ 

ger1. Llit het hock worclt echter orwol~ 

doende cluidelijk wot de vr<,ie van de 

chri,telijke partirerl "'"' op commur1ica~ 

tic in de -.ztmcnlcving en op de rol van 

de overheid ten oanzien van de media 

Dot roept eer1 aantol vragen op. WoJr 

ging het de pMtrJen nu wcrkelijk om in 

de keuze voor externe pluriformiteit in 

plaZit<., van voor ccn nZttionalc on1rocp~ 

\'>Celke gevolgcn hecft ide ontwikkeling 

van I hun gedachtegoed rn de loop der 

gc·,chiedcni' gehad voor de or1twikke~ 

ling von hct he<,tel' Welke inhoudclijkc 

ovcnvcgingcn warcn cr voor hct crkcn

nen von het pMtiurlier inrtiatiel in de 

mcdit1~ Spccldcn n1ccr <)vcrwcgingcn 

mee dan zdken de gezamenlijke lcvem-

hc,chouwclijke achtcrgrond van de 

omroepen en politieke partijen' Wei~ 

Iicht dat de rode lijn in het hock ont~ 

brcekt omdat hct i' opgebouwcl uit ge~ 

detailleerde, lo<,<,taandc hijdragen die 

weli,waar in hehandelde periode opel~ 

k<JZir J.Jn-.lllltcn lllJJr nict in gczanlcn

lijke conclu,ie,. Len alrondcnd ,Jot~ 

hoold,tuk dat uit de diver<,e hijdragen 

die corKiu,ie zou kunnen halcn, ont~ 

hrcekt. De vraag<,telling die ten grond~ 

,Jag ligt aan de hundel. wordt daardoor 

orwoldoende heantwoord 

Len inter"C<,<,ont thcma dat in de inlci

ding van de bundel wordt vermeld. i' 

het 'trorning,hegin<,clen de lcgitrmitcit 

van clc omroepver"enigingcn. Dit onder

wcrp komt in de hiJdr<Jgen echter Ilau~ 

welijk, oon de orde. Fn jur<,t de jaren 

'70, de tijd waarrn TROS, EO en Vero~ 

nica toctrcden tot het heqel en de di,

cu<,<,ie die hicrover opbait, onthreken 

in het hiqori,ch overzicht. Cezien de 

actualiteit von dczc themotiek i' de 

vraag wat de vi,ie van de chri<,tclijke 

partijen daarop wa' (en i'l de, te intc~ 

rc'l'-.Jntcr. ln1n1cr-;, de gcvolgcn van de 

ontkoppcling lidmaat,chop/Jhonne

ment en het mogclijk ver<,chijncn van 

grati' omroepgid,cn hij daghladen in 

relatie tot hct voornemen van de rege

ring 0111 ccn C011Ce<,<,ie VOOr hct bc<,teJ 

te verknen met cen mogelijk andere 

grond,Jag voor zcndtijdverdeling, 

noodzakcn een hcrnieuwde vi<,ie op hct 

<,troming,lwgimel cn de lcgitimatic~ 

vraag l)c erkcnnrng van de kwalitcit. 

rdcntiteit en eigenheid van omroepver

cnigingen zou daarhij mecr inhoude~ 

lijke hetekeni' moeten krijgen don ai

leen ecn gct<Jl<,criterium. 

I )c auteur' van de hun del bo,e!Tl1 hun 

hc,chnuwingen vooral op kamcr<,tuk~ 

ken. noto< vcrgader,tukkcn, archicven 
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van de partijen en pcrsoonlijkc archie

ven van christelijke rolitici. Dit lcidt 

ertoe dat de hi1dragen, op het laatstc 

hootdstuk na, stcrk georienteerd zqn 

op het 'pluche' !let i' een verhaal over 

Den llaag, politieke kop'>tukken cn 

omroepvoorzitters, en 

ningsvraagstuk van de Ncdcrlandse om

rocpgeschiedenis. De vraag is of daar

mce hct vraagstuk van de verde ling van 

de ruimte in de ether or maatschappe

liik aanvaardhare wijze wordt opgelost. 

In het kader van de voorhcreiding van 

de COllCCl.!<.;iC\VCtgeving 

daarom sterk intern ge

richt. De relatie met het 
De erkenning van 

!welt staatssccretaris Nuis 

de Raad van llcstuur van 

de NOS gevraagd om een 

inhoudeli)ke vi'>ic op de 

toekom't en ontwikkeling 

van de puhhekc omroep. 

Het past bij Nederland dat 

er uiteindelijk weer een 

compromi' uit zal komen 

tussen omroepen en over

heid. Dat zal nict rrecies 

aansluiten bij iedcr<; uit

gangspuntcn n1t1ar (hopc

lijkl voldoende praktischc 

voordelcn hicden om er-

totalc politieke krachten

veld, met dc ontwikkelin

gen in de maat<;chaprii en 

de reactie van het puhlick 

op de ontwikkeling van 

hun omroep onthreckt na

genoeg. Op de gevolgen 

van de ingc:-,lagcn \vcgcn 

voor hijvoorhecld hct pro-

de kwaliteit, 

identiteit en 

eigenheid van 

omroepverenigingen 

zou meer 

gramma-aanhod wordt 

inhoudelijke 

betekenis moeten 
n1et ingcgaan. Pal.! in hct 

laatste hootd.,tuk worden 

hredere maatschappclijke 

ontwikkelingcn in vcrhand 

krijgen dan aileen 

het getalscriterium. 

gebracht met de ontwikkehng van het 

omroerhe,tcl. Fcn dergelijke rcllcctie 

gcdt het gcheel meer diepgang en de 

mogelijkheid tot evaluatie van de he

leidsontwikkeling door de jarcn hccn. 

De ontwikkcling van hct bestel kun jc 

niet los zien van de ontwikkeling in de 

maar...chappij. lmmers, de omroep is wc

zenlijk onderdecl van die samenleving, 

en ontlcent daar haar taak en tunctie 

aan. Dat is een dynamisch proces. 

Wat heclt, terugkijkcnd, hi)Tla HO jaar 

omroepgeschiedenrs orgelcverd~ De 

<;amenstellcrs van de hundel constateren 

dat het paarse kabinet het niet eens kan 

worden over de toekomst van de ru

hlieke omroepen. Daarom i' de be

lootde Conce<;<,ienotitie van staabsccre-

tari.., daarovcr ook niet 

vcrschcncn. !-let kahinct hedt slechts 

overeen'>temming hcreikt over de in

vocring van CCn gczanlcn\ijkc concc~.,sic 

vanal 2000. Fen unicum in bet ordc-

n1cc aZtn de "lag tc gaan. 

Of de omrocpen uit de voctcn kunnen 

met een tijdclijke rcgeling zeds in hct 

verleden vaak het geval wa'>, i<; nog 

maar dc vraag. Celct op het belang dat 

aan media wordt gehecht in de samen

leving, zal er altijd wei een striid om de 

ether hlijven Deze gaat cchtcr steed, 

minder ovcr de verdeling van di<;tribu

tie'>chaarste en mecr over de taak en 

tunctie van de puhlicke omrocp in een 

convergerend en divergerend media

land,chap Cezien de ontwikkelingen 

op dat tcrrein wordt die '>trlJd waar

schijnlijk hcltiger dan ooit. 
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