
De commissie-Ververs toont de urgentie van de publieke omroep 

overtuigend aan. Maar de uitwerking is in zoverre destructief dat 

voor de toekomst een constructie gekozen wordt waarin de om

roepverenigingen niet tot hun recht komen. Bovendien wordt een 

financiering geboden die de publieke omroep niet in staat stelt 

volwaardig te functioneren. 

D
e betrekkelijk korte para

graaf over de legitimatie 

van de publieke omroep -

en van de omroepvereni· 

gingen al-; ba-;i-; daarvan- vervult in het 

rapport 'Terug naar het puhliek' van 

de commissie- Ververs een 

spilfunctie (pagina 56-58) 

lk Iicht dat toe aan de 

hand van enkele citaten. 

"Het mcdiahclcid en de 

publieke functie vergen 

dat de programma's van de 

puhlieke omroep aanslui

ten bij stromingen, gevoe

lens en opvattingen onder 

de hcvolking "\I) 

blicke omroep en de productie van pro

gramma's eveneem aansluit hij de bele

vingen onder de bevolking "(3) 

Deze "betrokkenheid bij de uitgangs

punten en het organiscren van ecn he

paald aanbod" noemt de commissie het 

Hierhij onderscheidt de 

commi">ie twee 'dimcnsic<;' Drs i\1. 13cincma 

statischc clement van de lc

gitimatie "dat tot uitdruk

king dient te komen via 

het lidmaatschap, althans 

daadwcrkelijke financiclc 

betrokkenheid bij het aan

hiedcn van programma's" 

Dit lidmaatschap wordt 

door de commissie nadruk

kelijk ontkoppeld van hct 

abonnement op cen om

rocpblad, omdat die koppe

ling 'een dubbelzinnigc 

'De aard van omroep als massamedium 

verci<;t dat hct programma beantwoordt 

aan de wensen van kijkers en luiste

raars, Z011dn dat dit Pemalt in ee11 produclic

comumptic relatie."'( 21 

"De aard en inhoud van de publieke 

functie brengt tcgelijkertijd met zich 

mcc dat het functioneren van de pu-

indicatie hiedt'.' 

* Dit is hct tuwde art1kcl Pilll de h,nd Pdl1 ,IJ-s. 
i\ I. lleinema a per hct raf'f'ort Tcrug 11<1111 hct 
fnib/ick' Pill/ de COI/IIIiissie-l'cmers. Het ccrstc 

artikel o11er bet raf11wi·t Perschew 111 het sefJtcm

hcnl1111111lCr Pill/ ChmiC/1 DciiJOcratischc 

Verke1111inqe11 
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"l\1aar", aldus de commi<;sie "de omvang 

van de achterban biedt 111et lmu;er een 

voldoende en adequate garantie dat de 

programma's die tot stand komen ook 

daadwerkelijk aansluiten bij de wensen 

en behodten van het publiek" 1(4) 

Daarom moet het gegeven van het le

dcntal worden aangevuld met een 'dy

Hillnlsch mcchanisme van legitimatie, dat 

direct betrekking heeft op de program

nla'.;;' 

Kijkcijfers, die slechts bctrckking heb

bcn op de coHsumptie kunnen die legiti

matie nict gcvcn. Nodig is 'ccn bewuste 

keuzc en uitspraak 1 noem het omroep

verkiezingcn'. 

Dat nonchalantc 'noem het' geeft a! aan 

hoc doordacht dczc suggestie is. 

De graad van rijpheid van dezc gcdach

tc blijkt vcrvolgcm uit de keuze die de 

commissic openlaat. ZiJ acht het namc

lijk evengoed dcnkbaar deze volksraad

pleging aan de landclijkc verkiezingen 

als aan de betaling van de omrocpbij

dragc tc koppclcn. Alsof het stemrecht 

en de verplichting cen omroepbijdrage 

tc betalcn van ccn gclijke orde zijn en 

dczclfdc burger-, betreHen 1 

Armelijke gelijkvormigheid 
Uit (4) zou men kunnen lezen dat de 

commissic van mcning is dat de om

vang van een achterban op zich geno

men, wei dcgclijk ccn garantie kan zijn 

Erder llCischeiiCII 111 deze serir <Irtikelcll '"'" fnof dr. J(; 
Sl<irf'ers, dr. E H Holla11dcr er1 dr P WN Ruttm (i11 Clnisten 

flmiouatisc/,c Vcrkelll1iiuJnr 111111 sefJtemher 1995), 111r. L.H.AI. 
\\

1i1st (i11 ( ·;,ristcn /)nnocmlische VnkellllliU}CI! 1'<111 1111111rl 1996) 

1111· ll C:roenc11t!Ijk c11 t!rs. AI. Sclworlerrnnn (m Christen /)nno

'I<IIischc Vcrkclllliri!JCII 1'<111 oprrl 1996 ), f>rof. dr C. PM. 1!1111 dcr 
li<I<Ik i,III Clmstc11 I )miocnliische Verkemril"}eH 1!1111 mci 1996) e11 
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voor programma's die aamluiten bij de 

behoeften van het publiek Maar in de 

huidige situatie, waarin zij verlaging 

van het wettelijk vereiste aantal !eden 

voor de hand vindt liggen, acht zij de 

(extra) waarborg van de zogenoemde 

omroepvcrkiczingcn vercist. De verkie

zingsuitslagen zijn dan niet aileen bc

palcnd voor de verdeling van zendtijd 

en budget over de verschillende om roc

pen, maar ook voor het gewicht van 

hun stem in de Programmaraad. De in

stell i ng die minder dan 10-15% van de 

stemmen binnenhaalt, valt af. Deze me

thodick verdient diskwalificatie Ver

kiczingen zijn een democratisch middel 

om een politieke of bestuurlijke verte

genwoordiging samen te stellen, maar 

behorcn nict gebruikt te worden om 

het budget of de reikwijdte van een 

maat<>chappclijke instelling te bepalen 5 

Het door Vervcrs c.s. aanbevolen onei

genlijkc gebruik zal bovendien, een

maal in praktijk gebracht, een com

plexe werkelijkheid vcrsimpclen en uit

cindelijk docn verworden tot een armc

lijke gelijkvormighcid 

Want wie bewust en gemotivccrd voor 

omrocp A kiest, geeft daarmee bepaald 

nog niet aan, dat hij de omroepen B tot 

en met F zou willen missen. 

En wic lid is van omroep B omdat hij 

zich thuis voelt biJ de daarmee corre

spondcrcndc stroming, kan tegelijker

tijd de grootste waardering hcbben 

voor de programma'-, van omrocp C 

vanwcgc het uitnemende vakmanschap 

dat daarin tot uiting komt ot omdat hij 

een fervent liefhebber is van operettes 

die vooral hij dczc zcndgemachtigde 

het schcrm opvrolijken. 

Deze -,temmer kan nict anders dan een 

'dubbclzinnige indicatie' geven. Hij zal 

immers ot vanuit zijn principiele over

wegingen voor zijn 'cigcn' omroep l:l 
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kiczcn en daarmee verhullen dat hij 

mcer waarderi ng he eft voor de pro

gramma's van C:. 

Of hij kiest, conform de bedoelingen 

van Ververs c.s., voor omrocp C, maar 

ondergraaft daarmee voor zijn part hct 

bestaamrccht van de omroep die hi) 

principieel gezien het mccst onmisbaar 

acht. 

Een groat dee! van de omroepstcmmcrs 

zal echter hoogstwaarschijnlijk niet ge

bukt gaan onder de last ongelijksoortige 

overwegingen tegen elkaar tc moetcn 

afwegcn, maar <;pontaan voor die 'pu

blicke' omrocp kiezen, die met zijn pro

gramma's het dichtst bij de commercicle 

concurrentcn staat. 

Kijkonderzoek maakt waarschijnlijk, 

dat dit met name die omrocpconsu

mentcn zullen zijn, die het minst in po

litick en cultuur g6nteressccrd zijn-'' 

'Noem- het -maar-om roepverkiezi ngen' 

lciden er dcrhalve toe dat juist die om

roepcn die het meeste werk maken van 

de bovengcnoemde kernfuncties de 

mccste kans maken hun zendtijd ten 

dele of ten voile tc verliezen. 

Kortom, met haar keuze voor omroep

verkiezingen verstevigt de commissie

Vcrvcrs tcgen haar eigen vrome wens in 

'een productic-consumptie relatie' en 

frustreert zij de door haarzclf voorge

stane kernfuncties van de publieke om

roep. 

Die inconsequentie ontstaat, als ik het 

goed zie, doordat Ververs c.s. er bij 

herhaling nict genoegzaam rekening 

mee houden dat de twcc dimensics die 

zij onderscheiden twee grocpcn betrcf

fen die weliswaar ten dele samcnvallcn, 

maar desondanks niet aileen kwantita

tief maar ook kwalitatiel van elkaar vcr

schillcn. 

Aile \eden van omroepverenigingen (3) 

zullen wei kijkers en/of luisteraars zijn, 

maar nict aile luisteraars en kijkers ziJn 

lid van ecn omroepvereniging. 

En hct 'statische'- licvcr gezegd: struc

turele- element van de lcgitimatie dat 

uit (3) volgt is van cen andere kwaliteit 

dan het 'dynamische' - juister gczegd: 

incidcntclc - clement dat uit (2) kan 

voortvloeien. 

De kijkcr gedraagt zich soms of vaak of 

altijd als een consument, die bchocfte 

heeft aan de ontspanning van Iicht vcr

tccrbaar amusement dan wei aan de 

hapklare brokken spanning en prikkc

ling van 'reality-TV' 

Maar als lid van een omroepvercniging 

is hij ideal iter ook iemand die a\<; zoda

nig de comcqucntie trekt van ecn bc

paalde levembeschouwing at maat

schappelijke opvatting.c ln als mondi

gc burger beseft hij dat 'democratic nict 

aileen maar is gcvcn wat gevraagd 

wordt (brood en spelen), maar ook ge

ven wat nodig is voor de gcwenste sa

menleving'_x Deze vorm van meer

waardc van ccn maatschappelijke orga

nisatie wordt door Vervcrs c.s. niet ge

zien, althans niet gehonoreerd. 

T wee premissen 
De commissie reikt ovcrigcns zclf in de 

samcnvatting (pagina 2) twee prcmis

sen aan, die ook haar tot een andere en 

bcterc slotsom hadden kunnen lciden, 

als ze niet van ecn oncigenlijke voor

waarde warcn voorzien. 

De functie van de publiekc omrocp is 

"primair gelegen in het ver<;chaffen van 

informatic, maatschappelijke communi

catie, publiek dcbat, agcndavorming 

enzovoort"( premisse I). 

"De organisatie via omroepverenigin

gcn bicdt ( .. ) nog steeds het bcstc ka

der" daarvoor (prcmisse II). 

Aan premisse II koppelt de commissie 

vervolgens ccn voorwaarde: "mits vcr

zekerd is dat die vcrcnigingen daadwer-
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kelijk aansluiten bij wat er lecft onder 

het publiek" 

Die conditie is, zo gesteld, destructicf 

en client dus in dezc vorm te vervallcn. 

I\ len kan immcrs van omroepverenigin

gen die elk voor zich en samen primair 

de in prcmisse I omschrcven functie 

moeten vervullen redelijkerwijs niet 

vergen dat ziJ zich voor dat deel van 

hun taak in hun programmering richten 

naar het oordccl en de smaak van het 

publiek 

Een niet onaanzienlijk deel daarvan 

acht, zoals gezegd, die functie immers 

van weinig of geen belang en heeft 

voor de vervulling daarvan derhalvc 

nauwelijks belangstelling. Wat overi· 

gens een probleem op zich is. 

Eenmaal bevrijd van het destructieve 

'mits' leiden de twee premissen logi

schcrwijs tot de conclusie dat de uitoe

fening van de publieke omroep allesbe

halve gebaat is bij een directe afhanke

lijkheid van !Jet publick 

De omroepverenigingen zelf- en daar

mee hun !eden - dienen binnen het 

door de wetgever aangegeven kader 

onafhankelijk van volkssmaak en volks

raadplcging de primaire verantwoorde

lijkheid voor het functioneren van het 

publieke bestel te dragen 

Die verantwoordelijkheid moet dan wei 

in praktijk gebracht (kunnen) worden 

en dat stelt speciheke eisen aan de aard 

en structuur van de vercnigingen en de 

daarvan uitgaande omroepbedrijven. 

Van de verenigingcn mag niet allereerst 

gevraagd worden 'aan te sluiten' bij de 

anonicme en uniformerende massa van 

'!Jet publiek' ( pagina 5il) '' 

Zij behoren tu"en die consumenten

markt van kijkcrs en luisteraars ener

zijds en de taakstellcndc wetgever 

anderzijds hun vitale rol te vervullcn in 

het gedemocratisecrdc maatschappelij

ke middenveld. 

UlV I 11/'!6 

ldentiteit meer dan laze leus 
Hun in de stawten vastgelegdc identi· 

teit moet derhalvc wezenlijk meer zijn 

dan een lozc lcus en dieper steken dan 

her beleven van ccn clubgevoel bij 

door de vereniging georganiseerde rei· 

zen. 

De identiteit hehoort allereerst en aller

meest te blijken uit hcrkenbare pro· 

gramma's. Dat vcreiste stelt, zoals de 

commissie- Vervcrs er terecht aan toe 

vocgt, "ook beperkingen aan de mate 

waarin programma's en programma

onderdelen uitsluitend op basis van 

professionele overwegi ngen worden 

geproduceerd" (pagina 58). 

Als bijvoorbeeld programmamakers 

vanuit hun vakmanschap het uitzenden 

van pure televisieregistraties van kerk

dicnsten niet verantwoord vinden moet 

cen bestuur, al dan niet op instigatic 

van de lcden, de mogclijkheid hebben 

het bedrijf dat besluit te Iaten herover-

we gen. 

Verenigingen die in het recente verle

den hun omroepbedrijf op afstand naast 

zich hebben geplaatst, doen er dus 

goed aan het bedrijf weer 
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formeel en feitelijk in een 

ondergeschikte positie in 

dienst van de vereniging tc 

stellen. Aileen een omroep

vereniging die de door haar 

aangeboden programma's ef. 
fccticf weet te toetsen aan 

een duidelijkc identiteit is 

gelegitimeerd om voor haar 

part de publieke functie van 

de omroep in betrekkelijke 

Met de keuze voor 

omroepverkiezingen 

frustreert de 

commissie-Ververs 

de door haarzelf 

voorgestane 

kernfuncties van de 

autonomic te vervullen. publieke omroep. 

Verdragen de journalistieke onafhanke

lijkheid en de artistieke intcgriteit van 

de prograrnrnarnakers zo'n toetsing? 

Zeker wei, mits een en ander zorgvul

dig geregeld is. 
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Wie in dienst treedt van een instelling 

wordt daardoor medeverantwoordelijk 

voor het verwezenlijken van de doel

stellingen van dat instituut. Als nu de 

identiteit van de omroepinstelling in 

verenigingsstatuut en programmasta

tuut is vastgelegd, weten de medewer

kcrs zich gehouden hun begaafdheden 

en bekwaamhedcn daaraan te wijdcn. 

Uiteraard mag de door mij beoogde 

toetsing niet ontaarden in het aanleg

gen van keurslijven. Zij kan en zal daar

entcgen, mits de juiste mannen en 

vrouwen op de juiste plaatsen zitten, 

een stimulcrendc wissclwcrking tot ge

volg hebben tussen de medewerkers en, 

in eerste instantie de besturen. 

De overtuigingskracht van de legitima

tie - daar gaat het immers om - zal er 

bij gebaat zijn, als dat toet<.ingsproces 

en de rcsultaten daarvan jaarlijks geeva

lueerd worden door een commissie van 

onafhankelijke, uit de eigen stroming 

afkomstige deskundigen. Aan die toet

sing komt de overheid vanzelfsprekend 

nict te pas. 

Wei kunnen en mogen de evaluatierap

porten een rol spelcn bij het al dan niet 

verlengen van de concessie van de om

roepverenigingen. Een publieke om

roep, waarvan identiteit niet meer 

functioneert in wisselwerking met de 

achterban en herkenbaar is in de pro

gramma's, verdient geen verlenging van 

de concessie te krijgen. 

Anderzijds behoort een nieuwe stro

ming, die zich als zodanig manifesteert, 

bij de toedeling van concessies aan bod 

te komen, omdat juist een pluriform be

stel werkelijk open behoort te zijn. 

Omvang en omroepbijdrage 
De commissie- Ververs steunt op vaste 

gronden bij haar pleidooi voor een pu

blieke omroep, die niet verengd wordt 

tot ccn aanvulling op de commerciele 

omrocp. 

Een vraag die daarbij beantwoord moet 

worden i'>, welke omvang nodig is voor 

een volwaardige vervulling van de pu

blickc functie. De commissie geeft daar 

geen rcchtstrecks antwoord op. Zij stelt 

wei, dat binnen het toenemend aanbod 

van hct aantal (te betalen) kanalen de 

"publieke omroep zichtbaar moet zijn 

om aan zijn functie te bcantwoor

den ( .. ) Tcvens vercist de pluriformiteit 

van de publieke omroep een zekere mi

nimale omvang" (pagina 68) 

Dat laatste als nevengeschikt vermelde 

argument raakt eigenlijk de kern van de 

zaak. Een omroep die zijn identiteit 

moet uitdragen in een aile genres om

spannende programmcring, hecft een 

daannee overeen<.temmende ruimte no

dig."' 

Bovendien "biedt vermindering van het 

aantal publieke zendcrs onmiddellijk 

ruimtc voor uitbreiding van de com

merciele omroep" (pagina 68) De com

missic beseft dat door bcperking van de 

omvang "een neerwaartse spiraal in 

gang wordt gezet: de publieke omroep 

als geheel wordt minder zichtbaar, ter

wijl de afzonderlijke delen minder 

zendtijd krijgen. Ook zullen de inkom

sten vcrder teruglopen en de politieke 

steun voor hct bestel zal afnemen." 

Zij neemt derhalve aan dat "de huidige 

omvang blijft gehandhaafd" ( pagina 

69), maar gaat daarbij wei uit van be

stendiging van de kijk- en luisterbijdra

ge op het huidige gdndexeerde niveau. 

Die randvoorwaarde zal snel blijken 

ontbindend te zijn. 

De kosten van de programma's zullen 

immers - zoals de commissie zelf ook 

veronderstelt - sterk blijven stijgen. 

Voorzover de bezuinigingsmogelijkhe

den die Ververs c.s. suggercren al recel 

en aanvaardbaar zijn, zullen ze slechts 
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zeer tijdelijk opwegen tcgen de vcrder

gaandc ko-,temtijgingen. 

Ook wic nu nog aan het wcrkelijke di

lemma voorhij ziet, zal het zich a! ra' 

niet mecr kunnen ontveinzen. 

Of de puhlieke omroep zal, hij gelijk

blijvend budget, door inkrimping van 

omvang en functie in de bcncdenwaart

-,e 'fliraal geraken, die naar de marge 

van het mcdiahc<;tel voert. Of de om

roephijdragc wordt dusdanig verhoogd, 

dat een volwaardige taakvervulling mo

gelijk hlijft Die verhoging zal, uitgaan

de van de huidige situatie waarin de 

reclamegelden een aanmerkelijk en on

mishaar dee! van de inkom<,ten vormen, 

enkele tientallen guldens moeten be

dragen.11 

constructie gekozen wordt waarin de 

omroepverenigingen niet tot hun recht 

komen en een financiering gehoden 

wordt die de puhliekc omroep niet in 

staat -,telt volwaardig te functioneren. 

De concessies, die de omroepverenigin

gen elk voor zich in 1995 verkregen 

hehbcn, gel den vijt jaar. 

Dat hetekent, dat niet aileen in dit na

jaar een maatschappelijke en politieke 

discussie gevoerd wordt over de functie 

en de plaats van de publieke omroep en 

de omroepverenigingen. Want de de

finitieve beslissing aan wie in het jaar 

2000 een omroepconsessie wordt ver

leend - aan de onderscheidene om

roepverenigingen dan wei aan een 

centrale omroeporganisa

De commi-,sie-Ververs deelt 

in de "algemene verwach

ting dat desondanks ecn 

verhoging van de omroep

hiJdrage niet haalbaar is. 

Het omroepbeleid 
tie- en wat de inhoud van 

die concessie(s) zal zijn, 

wordt ongetwijfeld hij het 

sluiten van het volgende 

regeerakkoord genomen. 

Oat houdt in, dat het om

roepbeleid in 1998 een 

discussiepunt zal zijn in de 

zal in 1998 een 

discussiepunt zijn 

tijdens de ... ) Het draagvlak om tot 

verhogi ng over te gaan 

lijkt niet aanwezig" te zijn 

(pagina 73) 

verkiezingsstrijd. 

l\1aar wat niet is, kan nog komen. 

Revolutiebouw 
Het funderend dee! van het rapport

Ververs is van een prijzenswaardige de

geliJkheid, maar wat de rapporteurs op 

die grondslag optrekken is ten dele re

volutiehouw. 

De urgcntie van een puhlieke omroep 

op grond van zijn maatschappelijke 

tunctie en de waarde van de omroep

verenigingen "die waarborgen bieden 

dat zij aansluiten bij herkenbare groe

pen onder de hevolking" (pagina 53) 

worden doordacht en ovcrtuigcnd aan

getoond. 

Maar de uitwerking van die voortreffe

lijkc uitgangspunten is in zoverre de

structid, dat voor de toekomst een 

C:LlV IOi% 

verkiezingsstrijd 

De omroepverenigingen kunnen en 

zullen. a is zij hun taak en roeping goed 

verstaan, aan die discussie een helang

rijke bijdrage leveren in hun vereni

gingsbladen en hun programma's. Velen 

van hun !eden zijn immers lid van een 

politieke partij en allen zijn stemge

rechtigd. 

No ten 
De tck-.t van dczc h1jdragc \Vcrd op II septem

ber afgc<;]otcn, zodat gccn rckcnmg gchoudcn 

kon worden met de 1n de loop van <:>epternher 

tc vcrwachtcn rcactrc van hct kabinct op hct 

rapport- Vcrver<, 

2. Cursiveringen 111 de utaten zqn door llliJ uan

gcbracht. ,\1.8 

TegeliJkertijd wil de comml'>'>ie hct \Vette11Jk 

vere1<:.te aantalleden- nu 450.000 voor de zo

gcnaamdc A-omrocpcn (J.rtikcl 34 Mcdiawct} 

- vcrlagcn tot "1 ()() 000 a 150.000 !eden die 

tenmn1<:.te f 25.- bl)dragen'' 
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De tck'>t<>chrl)ver van de commis'ilc gaat wat 

lo<:.je<:. om met lrdwoordcn \Xi're ccn conclu-.re 

trckt uit de zondcr lidwoord optrcdende kiJ
kcr'> en lur<:.tcraars in (2J, wordt in 14) urt de 

droom gcholpen 

5. Vervcr<., motrveert 111 cen !lltervicw in NRC 
F /,mdcl~hLl,l, 29 junr I YY61 ornroepverkiczrngen 

kurt <>amengevat met hct adagium \vic hetaalt 

bcpaalt'' Op grand van deze redcncnng zou 1n 

Am<:.tcrdarn door middcl van een rc!crendum 

urtgcmaakt moeten worden, \velk dec! van het 

gemccntcliJk kun':.tcnbudget aan hct C:oncert

gebouworkc.:;t toegewczcn worLh enzovoort 

6. Urt het maandc!iyhe NOS-Krjkonderzock 
hlrykt telkcnmale dat de politreke en culturcle 

affn11tert van de k1jkcrc; naar Nederland I + Ill 

.:;rgnd1cant hoger en grotcr rs dan van de kq

kers naar RT!. 4 t 5, Veronica en Sl3S Dat de 

de'>intere<:.<:.e van de kqker<:. naar Nederland II 

voor politiek en cultuur ongeveer even groot 1'> 

al<:. die van de kqker<:. naar de c..ommerucle zen

der<:. mag wei op hct conto van de TROS-kij

ker<; ge<:.c..hreven worden 

7 Volgens een mod1euze, 111 paar<;e knng W!Jd 

ver<:.pre1de opvatt1ng i'> de zogenaamde verzul

ling aan haar emd gekomen en i'> daMdoor de 

externc plurilorm1tcit van om omrocphe<,tel 

cen rel1ct dat opgeruimd client te worden 

Daarmec interpreteert men de kiten naar eJ

gcn wen<:. en wdlckeur 

De zuden al<:. "gc·lntegreerde complexen van 

maat<.chappelijke organisatie-; of in<,te]lingen 

np leven<,he'>chouwelijke grond<:.lag" (j.P.Kruqt/ 

A.Lijrhart) hebhen weliswaar hun ge'>loten

hc,d en vanzel[sprekendherd verloren, maar 

zipl niet tn het met<; opgegaan. 

Zl) hebben een metamorlose ondergaan en Ie
ven voort in de diver<;c '>tromingen, d1e z1ch 

wehswaJr mJnder <,c..herp van e!kJar onder

'>chelden dan vroegcr biJ de zutlen het geval 

was en waarvan de aanhangers ntet meer met 

hct vroegere automalt<,me een cigen organi'>a

tievorm voor<,taan 

Dat alles nccmt n1et weg dat verreweg het me

rendeel van de !eden van christe!l)kc <;chool

vereniglllgen, van het C:NV, VJn het CDA en 

van KRO NCRV, EO cnz voor Jlli" dat lid

maabchap kiezen, omdat ziJ z1ch bewu<;t Z+Jn 

van de levensbcschouweli)ke grond<,]ag van die 

organ1<:.at1es. 

De omroepvercn1gingen be<,c..htkken overrgen'> 

ook 1n meer algemcne zm over een breed 

draagvlak 

Bq een 1n rne1 van dit jaar verncht onderzoek 

werd onder meer de vraag gesteld welke om

roepen moetcn blqven bestaan 

EO en VPRO verwtcrven zo'n 50 1X) en aile an

dere ledengchonden omroepen 66 1!1.) or meer. 

De tegenvraag welke omroepen d1encn te ver

dWIJnen leverde voor EO en VPRO een nega

tieve uit'>lag van ru1m 30 1J1J up, tcrwijl d1L voor 

aile andere ledcngchonden omroepen hoog

<,ten<, 13 1!1) \\'J<, 

OpmerkeliJk 1'>, dat biJ een <,oortgeliJk onder

zoek in 1004 men rnlllder vaak vond dat he

paaldc omroepen mocten blqven 

De t\vee'>IJg burger x c..on<:.ument nntlecn 1k 

aan .J.B.Stappers c..<,, 'De taak van de puhl1eke 

omroep' Chmten Dcmocrlllt>dJc Vcrkcnnrn_qcn 0/95 

Het c1taat 1':> daar te v111dcn op pag1na 445 

D1t houdt n1et 111 dat omroeporganJ'>aLies zKh 

kunnen veroorloven onver..,c..htllig te zi1n voor 

kqk- en luiqerujkrs. Daarmec hehhen ze 

zeker rekcning te houden. maar dan \vel hlll

nen het kadcr van hun c1gen nmroepbcstel 

10. In dte 2111 is het onder~cheid dat 111 dc 1\.kdla

wet gcmaakt \.,.·ordt russen A-, B-en C:-nmroe

pen dan ook Jnc..on<:.ef1uent 

11 Fcn ]a<;lenverzwanng van f 20,- 1'> voor vclcn 

met genng, maar wel veclminder dan de '>liJ

ging van de ko<,tcn van de kabelahonnemcnten 

111 hct recente verleden en de nabije toekom<,t 

l.ecrzaam 1':> ook ecn vergel!jking mel het bui

tenland: 111 de andere We'il-Europe<:.c Ianden, 

behalve ItaliC, zijn de omroephqdrJgcn t 50,

tot t 250,= hoger dan in Nederland 

C:DV ill;% 


