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Het kabinet roept de marginalisering van de publieke omroep, of 

liever: van omroep als cultuurgoed zeker geen halt toe. Op geen 

enkel moment wordt overwogen of wellicht de komst van nieuwe 

telecommunicatiemogelijkheden of -diensten vanuit de wenselijk

heid van een andere wederzijdse positionering van de culturele en 

economisch-commerciele dimensie van omroep zou kunnen of 

moeten leiden tot herziening van het duale systeem zelf. Zo be

reikt de publieke omroep de 'safe haven' niet. 

H 
et kabinet acht herbczin

ning op het mcd!aheleid 

noodzakclijk. Dat vic! te 

lezen in de 

"Brief van '>taats.,ecretari'> 

Nuis van Onderwijs. C:ul-

staatssecretaris heeft kort daarop nog 

nadcr inzage gegevcn in zijn opvattin

gen en plannen in zijn 'Notitie 

Liberalisering 1\lcdiawet' 

In beide stukken wordt be

zorgdhcid he! eden vonr de 
tuur en Weten.,chappen 

(OCW) en de minister 

Wijers van Economische 

Zaken (EZJ aan de voor

zitter van de Tweede 

Kamer inzake i\1edia-ont

wikkelingen" d.d. 16 mei 

1995. Het kabinet wil 
daartoe cen maatschappe

lijk debat entamcren inza

ke de taak van de overhcid 

Mr. LB.AL Wiist 

toekonht van de zngc

naamde puhliekc omroep. 

Fen bczorgdhe1d die ik 

van harte dec!. l\1aar de 

aanpak in beide '>tukkcn 

hecft de bczorgdhcid nicl 

weggenomen. lntegendeel. 

Hcrbezinning i'> inderdaad 

geboden l\1aar dan wei in 

hct Iicht van mecr ontwik-

en de rol 

van de publieke omrocp en roept cenie

dcr op daaraan dcel te nemen. In die 

Brief gcvcn de bewiml.,licden alvast ccn 

inzicht in hun eigcn voornemcns. In 

dat kader hceft '>taat.,secrctaris Nuis 

ook de C:ommissie- Vcrvcrs gc'lmtal

lccrd die in april zal rapportercn De 

kelingen en factorcn dan in de brief 

Dit is een artikcl in de seric over de toekom<;t v<1n hct 

puhliek bestel. Het ecr'>te artikcl in deze scric werd ge

schreven door prol dr.l C Stappers. dr. E. H. Hollander 

en dr P.W.N. Rutten en vcr'>cheen in Christen 

Dcmocratische Vcrkcnningen van '>Cptemhcr I 9')5. 
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vermeld. Die noemt slcchts de behocf

ten van het hedriJI.,Ieveo om de nieuwe 

ontwikkclingen or telccommunicaticf 

terrein tc exrloitcrcn. Er zijn, vanuit 

cultuurrolitiek a<,rcct, veel dringende 

redencn tot herhczinning, zoals de 

<,panningsrelatie tussen nationale cul

tuuraspiratics en groeiende internatio

nalc commerciclc machtsvorming en de 

vraag wclkc cultuurrolitieke consc

qucntie-. getrokkcn moeten worden uit 

de zogenaamdc 'culturelc paragraaf' van 

hct Verdrag van Maastricht. Dezc - en 

andere - cultuurrolitieke vragen wor

den niet hehandeld. Hcrhczinning zon

dcr de zcllstandige betekcnis van de 

culturcle factor daarhij tc hetrckken i., 

ccnzi1dig LZ, en niet OCW En daar

door wezenlijk onvoldoendc. 

Toch duikt in de notitie van de staah<,e

crctaris een di-;cussiepunt or, dat kcn

ncliJk n1et voor het debat hestemd i'>, 

maar er allcs mce te makcn hceft en tot 

de noodzakcliJk geachte vcrhreding 

dwingt Vandaar dat ik er hicr nu reed., 

uitvoerig or in wil gaan. 

Op pagina 2 in de raragraaf gew1jd 

aan de context en thematiek van zijn 

onderwcrp, qelt de staatssecretaris na

melijk vast, dat "al sinds jaar en dag de 

vraag ilcdt) hoc (in het mediaheleid, 

meer specifiek het omroepbeleid) pu

hliek domein en private markt ten op

zichtc van elkaar gepmitioneerd dienen 

te worden". Die vraag is kennelijk ook 

door hem e11 hct kahinet nog niet be

antwoord, want hij kondigt aan dat de 

"de verden: Ultwcrking van dcze vraag

stelling" pas in het na)aar zal starten 

met een notitie van zi1n hand over hct 

puhl1ck domein. 

Dit is ccn zeer lundamentele ormer

king omdat zi1 tot de conclu.,ie li)kt te 

dwingcn dat ook de wederziJds positio

ncring van de twce ~egn1cntcn van ons 

dualc onuocp-.ysteem, de puhlieke en 

commerciele sector, zell or uitgangs

puntcn hcrust, waarvan de juistheid van 

de eraan ten grondslag liggcnde voor

onderstellingen nog niet vaststaat. 

De gchcle paragraal van de Notitie, 

waarin de wederzijds positionerings

vraag gesteld wordt, vcrdient nauwkeu

rige aandacht. Zij verrneldt de actievc 

zorgplicht, die de overheid aanvaarden 

moct voor (niet slcchts de rublieke om

roep, maar voor) de (gehele) informa

tie- en cultuurverzorging in de media. 

De overheid, vervolgt de Notitie, moet 

de pluriformiteit en onalhankelijkhcid 

van (wederom niet aileen de publieke 

omroep, maar van) de (hele) inlorma

tie- en cultuurvoorziening in de media 

acticf waarborgcn. De Notitic baseert 

zich hicrvoor niet aileen op onze eigen 

Crondwct, maar ook op het Europesc 

Verdrag voor de Rcchten van de !\lens 

(EVRI\1) Voorts wordt dan benadrukt 

dat culturele activiteiten, dus ook om

roepactivitciten, een zellstandige maat

schappelijke betekenis hebben en juisl 

op die grond b1jzondcre zorg verdie

nen. Daar wordt dan aan toegevoegd: 

"Naast hun betckenis als economische 

activiteit dus." (Over de implicaties van 

dit laatste zinnetjc zal ik het nog nader 

hehben ) 

AI dezc stellingnamcn van hct kabinet 

kunnen wij van harte ondcrschrijven. 

Maar de zorgplicht, die de overheid te

recht erkent en op zich wil nemcn, en 

de nadcrc opvattingen welke zij daarhij 

huldigt, Wijzen intussen wei Op een 

ding, namclijk dat omroep, en nict ai

leen puhlieke omroep, volgens haar ei

gen opvatting een zat1k is van algcrnccn 

belang en daarmcc een zaak van pu

hlick domein. 

1\laar dat maakt het wei zeer moeilijk 

hcgriJpelijk hoc men met die overwe

gingen als uitgangspuntcn kan heslui

ten tot cen duaal systeem, waarvan het 
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cne dec! zich aan diezeltdc op het algc

meen bclang betrokken uitgangspunt 

gebondcn weet en wil wctcn, terwijl 

het andere dee! zich daaraan mag, wil 

en - door de aard van zijn beheersstruc

tuur zclfs - moet onttrekken. 

Algemeen belang 
llitgangspunten voor cultuurbelcid, in 

Brief en Notitie vcrmeld, zoals vrijheid 

van n1cning~uiting, vcrzckering van plu

riformitcit, onathankelijkheid, vcrzcke

ring van de kwalitcit van het aanhod, 

zijn op zich waardevol. Zij onthcren 

voor toepassing in cultuurbelcid en tT

gclgevi ng nog iedcrc concrete betekc

nis. Zo kan men niet sprcken over wat 

hct garanderen van het grondrecht van 

n1cning~uiting en n1cningsvorn1ing voor 

bijvoorbeeld de televisic aan zorgplicht 

voor de ovcrhcid meebrcngt, als men 

niet de specilicke wijze van tunctione

rcn van omroep en de institutionalisc

rings- en organisatie-eisen tevens biJ de 

bcschouwingen over de concretisering 

van de zorgplicht hetrekt 

Voor wat het lunctioneren van televisie 

bctreft is het wezenlijk tc zien, dat zij 

op twee wijzen wcrkelijkheid bemid

delt. En wei door- vrijwel continu - te 

'boodschappen' over het gebeuren in de 

'werkelijkc wereld' en door het schep

pen van ccn wereld van fictie, spel en 

verstrooiing, als het ware als 'tweede 

werkeliJkhcid' Zij schept daarmee, ra

dicalcr nog dan radio eerder gedaan 

had, een nteuwc openbaarheid. In aile 

gevallcn, moct men daarbij bcdenken, 

gaat het om 'boodschappcn', die zell 

weer b6nvloed zijn door en berusten 

op de waarde-oordelen, selectiecriteria, 

oogmerken en ovcrdrachts- en manipu

latietechnieken van een relatief zecr 

klcine groep van televi'>ie-'prokssio

nals' Want het tunctioneren van televi

sie vereist nu eenmaal uit zijn aard een 

hoogwaardig gc<.pecialiscerd vakman

schap en bcdrijfsmatig management 

Dat is de institutioneel-organisatorische 

kant van de zaak. 

Realisering van het grondrecht van 

opcnbare meningsvorming en mcning'>

uiting door de burger zcll -via dit daar

toe voor hem maatschappcltjk gezien 

helangrijkstc en vaak enige medium -

komt daardoor 'op alstand' 

De beslis-,ing, op gronden van algc

meen be lang, dat een dergelijk machtig 

middel voor de meningsuiting en me

ningsvorming op cnigerlci wijze toch 

met de eigenlijke dragers van het 

grondrecht op cen representaticvc wtj

ze verbonden moest blijven, lcidde in 

ons land destijds tot de maatschappelij

kc dcmocratiscring dt'<tlll Ia lcttrc, van 

een voor de levcmheschouwclijkc ver

scheidenheid zo rcpresentatiel mogeliik 

hestcl. 

Een nog zwaarderc grond om omrocp 

als specifick medium voor inlnrmatie

en cultuurovcrdracht tot zaak van alge

meen hclang te rckenen is dat radio en 

- radicaler- tclevi<,ie in deze complexc 

samenlcving de zingevende rol van de 

traditionele bemiddclingsinstantie<, als 

kcrkcn, politicke partijen en <,taat lijken 

te hebben overgenomen. In feite zijn ze 

nict aileen in hun informatie, maar 

vooral ook in hun fictie- en escape-aan

bod de centrale lcverancicrs van oricn

tatic, zinbclcving en zingcving Zij 

dragcn, continu maar ook di'>paraat, be

wu<,t en onbewust, diepzinnig en vul

gair en in aile gradatics daartussen, 

clementen aan, waarmee de ontvangcrs 

hun zinhorizon vormcn. Die zinhori

zon hcdt onvermijdelijk altijd twec lo

cuspunten van aandacht, beaamd ot 

ontkend, geeerhiedigd ot gcridiculi

'>ecrd, namelijk de vraag naar de uitein

dclijke zin van dtt gdragmentecrdc 

bestaan en de - vanuit ecn oogpunt van 
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zdgcn1ccn belang centrale - vraag: wat il) 

voor ons als burgers en gemccnschap 

noclig 'om elkaar te hliJvcn ver<>taan' en 

welke gemeemchappelijke waarden en 

deugden nwctcn wij in onze cultuur 

cultiveren om in vredc samen tc Ieven. 

Temlotte verschalt de grote aantrek

kingskracht omrncp ook macht. De 

media, met name tclcvisie, hebben op 

politick niveau de traditionelc mach

tenschciding in cen nicuwe context ge

plaatst er1 de verhouclingen op het 

puhlick clnmcin grondig b6nvloed. 

t\ len kan de ( tclcvisie- )openbaarheid 

111et zoeken zoncler haar macht en in

vloed te ondervinclen. Dat de omroep 

hij zijn machts- en invloecluitodening 

vrijhcrd opeist is op zrchzelf terecht, 

maar verplrcht anderziJcls tot adequate 

vcrantwoordeliJkheicl en verantwoor

ding. F.n dit te meer naarmate de be

hocltc aan oriCntatic en zingcving via 

die media, en dus ook de afhankeli)k

hcicl van hen, grotcr worclt. Aileen al 

om deze reden mogen massamcdia hun 

puhlrek nict eenzijdig als cnnsumenten 

aansprekcn maar hehoren zij hun ont

vangcr zll.;,; rcr.;,;oon en burger rckcn

schap tc gcven van hun h6nvloeding. 

De toegenomen oncloorzichtigheid van 

onzc samcnlcving enerzi1ds er1 de vecl

herd en clisparaathcicl van de opcn

haar/puhliek gemaakte hoodschappcn 

anclcrzijds znuden nu in het algemccn 

hclang mocten leiclen tot ecn aanschcr

ping van de verantwoordelijkhcicl en de 

vcratltwoorcli ngspl icht. 

Culturele en economische 
dimensie 
Als JUist rs, clat nmroep op het algc

meen hclang hetrokkcn i-; en het pu

hlick domcin mcclc con5titueert, hoc 

stclt zich clan de vraag naar de rclatie 

omrocp-cconomische activitcit' 

J)it is cen andere formulering clan de 

staat<,-,ecretaris zich voorstelclc in het 

najaar te gaan behanclclcn, namelijk de 

relatie publiek clomein-private markt. 

De vcrklaring van zijn probleemstelling 

zou kunnen zijn, dat hij era priori van 

uitgaat, clat de puhlicke omroep tot het 

publieke clomein gerekencl moet wor

den, de commerciele omroep nict. 

In dit verbancl is het wellicht nuttig te 

wijzen op het vcrwarrcncle gebruik van 

de tenncn publieke en commcrcii:'lc 

omroep. Die hehhen in ons spraakge

hruik ingang gevonclcn, maar wekken 

de verkcercle inclruk als zou de zoge

zegcl op puhlieke wijzc werkencle om

roep nict commercieel zip1 en de 

zogezcgcl commerciele omroep niet pu

hlick. 1\laar de zaken liggen ingcwik-

kclcler. De zogenaamde puhlieke 

omroepbcclrijvigheicl heeft als elke 

heclrijvighcid haar economische en 

commerciclc climensie. En omgckecrcl 

functionecrt zoals hierboven uiteenge

zet, commerciclc omroep altijd als pu

blieke clienstverlener; hij werkt 

hewust en onbewust- altijd puhliekelijk 

als aanJagcr van puhliek en collectid 

hanclelen en draagt claarhij 

altijcl publiekeliJk cultuur-
De economische 

waarclen over 
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Anderzijds li)kt, van de cco dimensie staat nooit 
rwmische kant bekeken, niet 

'de private markt' de kern van 
naast de culturele 

de vraag, die de staatssccrc dimensie; de 
taris wil gaan hehanclelcn, 

maar primair de cconomische 
economische 

climen-,ie van omroep als zo activiteit wordt van 
clanig, waarvan de relatie tot 

de markt een afgeleide is. 
binnenuit door de 

De vraag wordt clan hoe zich cultuuropdracht 
de 'zclfstandige maahchap

pelijkc hetekenr-,' van om
bepaald_ 

rocp, om de woorden van de 

staabsecretaris te gehruiken, - dus van 

zip1 zelfstancligc intrinsieke waarcle als 

hemiclclclaar van cultuurovcrclracht, en 
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daarmcc ook van overdracht van pu

hliekc en politieke moraliteit en moraal 

zich moet vcrhuuden tot zijn econo

mische dimensie. 

Maar hier doet zich plotseling in het 

denken van de staatssecretaris voor 

Cu!tuur een radicale hlikvcrnauwing 

voor. Nadat hi) eerst een aantal overtui

gende argumenten heeft aangevoerd op 

grond waarvan geconcludeerd lijkt te 

mocten worden, dat omroep georicn

teerd moet ziJil op het algemeen bclang 

en hijgcvolg zaak is van puhliek do

mein en voorwerp van overheidszorg, 

gaat hij er in het vervolg van zijn noti

tie zonder nadere vcrklaring van uit als 

zou wat hij over omroep in hct alge

meen hedt opgemcrkt aileen maar gel

den vuur puhlieke omroep. 

Die niet gegeven verklaring lijkt ge

zucht te mocten worden in het EC-ver

drag, dat destijds aile op geld waardeer

hare goederen en diensten onder een 

noemer hracht. Maar dat was op een 

tijdstip, waarop de eenzijdig op (matc

riele l welvaarts-cconom ische regimes 

gerichte Europese Cemeenschap zich 

de vraag naar de zeltstandigheid van de 

culturele factor en van het cultuurhcleid 

nog helemaal niet stelde. (Zomin overi

gens als die van welzijnsbeleid in mecr 

algemene zin, van ondcrwijs, weten

schap en ook milieu.) Dat culturele he

drijvigheid, op grond van haar eigen 

speciheke aard en hetekenis, aan haar 

economische dimensie ook eigen eisen 

stelt. leidde daar pas laat - en nog altijd 

lllet genocg- tot het inzicht. dat aan de 

wederziJdse positionering in de cultuur

sector nog niet opgeloste fundamentele 

vragcn ten grond,Jag zijn blijven Jig

gen. Had men zich de<;tijds ernstig re

kenschap gegeven van de implicaties 

van de hierhoven genoemde passages 

van orlZc hewindsman voor Cultuur, 

dan had men onmogelijk aile op geld 

\Vaardccrharc gocdcrcn l'Tl dien':.ten, 

ongeacht de kwalitatievc verschillen 

van de produktie<;ectoren, over de ene 

kam van een ongenuanceerde opvatting 

van 'het' hedrijfsleven kunnen scheren. 

Wie zich ma"acommunicatid wil en

gageren in informatie- en cultuurover

dracht, moet zich ook altijd ccono

misch en commercieel engageren. 1\ \aar 

dat hetekent dan wei dat hij zijn econo

misch en commercieel engagement he

wust en specihek zodanig moet struc

tureren, dat het diensthaar is aan de 

speciheke waarden en waardigheid van 

zijn culturele engagement Het moet 

dat engagement ondersteunen, niet uit

hollen en bedreigen 

Zo gezien, <;laat de economische di

mensie nooit naa<;t de culturele dimen

sie, maar wordt de economische 

activiteit a]<; het ware van hinnenuit 

door de cultuuropdracht bepaald 

Als wij goed zien, wordt de regelgeving 

van de Euopcse Unie ook na ·.~ 1aas

tricht' nog altijd beheerst door het pri

maat van hct rcgin1c van CCn sector van 

economische bedrijvigheid. namelijk 

die van de produktic van materiele goe

deren en diensten. Dat heel dan, met 

voorbij zien aan kwalitatiel andersoor

tige bedrijlslcvensectoren, 'het' hedrijls

leven. Een ovcrheid, die de cultuur

bedrijvigheid als ccn bedrijvigheid up

vat als gclcid door eigen zelfstandige 

intrinsieke waarden, moet dan inder

daad cerst de vraag van de positionc

ring van culturele en economische 

dimensie beantwoorden. 

In dit Iicht liJkt de huidige stand van de 

(nationale en) [uropcse rcgelgeving 

nict al<; va-;tstaand gegevcn voor toc

komstig omroepbeleid tc kunnen gel

den. Zij moet cr veeleer dringend op 

uit zijn het primaat van de culturclc 

factor steviger te verankeren. Pas in het 

kader van de veiligheid van die veran-
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kering komt dan de vraag aan de ordc 

welke rol - en hoc -,pecihek genor

mecrd - de markt daarhij kan en ook 

hehoort te '>pelcn 

Zondige structuren 
Hoewel de staat'>'>ecrctari-, de nog on

hcantwoorde po'>itioneringwraag wei 

duidelirk al'> kernvraag naar voren 

brengt, gaan de voornemens van het 

kahinet intu'>'>cn door alsot dat pro

hleem er niet lrgt en geen gevolgen kan 

hehben voor toekom<;tig cultuurbelcid. 

Zo '>laa t voor het kabi net reeds va<,t 

lvgl l3rid). dat zip1 verantwoordelijk

heid en zorgplicht voor de 

non-commerciclc markt. Alsut hir die 

ene kijker<,- en lui'>teraarsmarkt vanuit 

cultuurpolitick uogpunt naar belicven 

in een commerciecl en niet-commer

cieel le exploitcren deel kan '>cheiden 

en alsot niet 111 beide marktdclcn de

zeltde omroepfuncties worden uitgeoc

tend 

In kite gaat de overheid op dit punt 

nog een - unieke - stap vcrder door 

commcrciele omroep niet aileen minder 

zorgplicht en minder normering vanuit 

het algemeen belang waard te vinden, 

maar door commerciele omroep zclfs 

toe te staan haar functioneren in dienst 

te stellen van en onder-

zelt'>tandige cultuurtunctie 

die omroep uit zip1 aard 

vcrvult, gcringcr 1s ten 

aanzren van commerciclc 

omroep dan ten aanzien 

van puhlieke omroep al

hoewcl men uit ovcrwc

gJngcn van cultuurhclcid 

nu rui<;t het omgekecrde 

zou verwachten' De on-

De commerciele geschikt te maken aan 

cxterne, ja contraire be

langcn. De beheer<;truc

tuur van commerciele 

omroep wordt be.,lissend 

bepaald door twee hclan

gcngroepcn, adverlcerder 

en aandeelhouder, wier 

gedragscodc op hun beurt 

gcleid wordt door drie be

langen: maximalisatie van 

de kijk- en lui'>lerdicht

heid, respectievelijk van 

het hnancieel rendemenl 

derliggende gedachte 

omroep bepaalt 

voor de publieke 

omroep op welk 

punt de strijd 

geleverd moet 

worden en dringt 

muct wei zijn, dat om

rocpbedrqvigherd, zodra 

haar cxploitatie lonend i'>, 

zip1 brakter al, cultuur-

deze wapens op die 

die zelf niet zou 

kiezen. en van vcrzwakking van 

goed verlic-,t en ophoudt 

zich al, zaak van publiek domein te 

mocten r·ichten op hct algemeen be

lang Daarmcc lqkt de principrelc '>tel

lingname van de '>laat'>'>euetan'> over de 

zeltstandigheid van de culturelc !actor 

en van urltuurhcleid meteen vol'>trekt 

ontkracht. 11ij meent blijkbaar, dat men 

de ene omroepmarkt, waarover hij een 

cnkelc maal '>preekt, deels aan het cul

tuurbekid kan onttn:kken door een in

grecp van buiten at en omwille van aan 

de cultuur extcrnc helangen. Hq 

'>preckt dan ook, tcgelirkcrtijd, van 

twcc marktcn: de commcrcicle en de 

de concurrentie. Ceen van 

beide bclangengroepen heeh ccn 

hoodschap aan de culturelc drmen'>ie 

van de omroep als zodanig en voelt 

zich voor de publieke h6nvloedingset

lccten vcrantwoordelijk ol tot verant

woording gehouden. Deze amorali

<,ering van waardengcladen proceS'>ell is 

wat in de encyclick 'Solllcltudo Rei 

Soclalts' wordt aangeklaagd als 'zondige 

<;lructuur': hct teitclijk culturccl tunctio

neren wil men aan het publiek domein 

onttrekken om hct in diemt te kunnen 

<,tellcn van geheel andere extcrne en 

private be Iangen. Wat intrin<;ick taak en 
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doelstelling was, is gedegradeerd tot 

middel voor geheel andere doeleinden. 

Het spreken in termen van twee mark

ten vcrsluicrt vooreerst niet aileen, zo

als hiervoor uiteengezet, dat ook de 

puhlieke omroep-exploitatie niet buiten 

commercieel gedrag bij de verkrijging 

van zijn marktaandeel kan hlijven, ziJ 

het dat hij zich daarbij aan een culture

le normering onderwerpt. Maar het 

ver<.luiert bovendien en vooral het fcit 

dat de twee verschillende, zelts contrair 

genormeerde '>ystemen nict iedcr zo'n 

hcctje hun eigen speelterrein hehben, 

maar elkaar juist op ccn omroepmarkt 

moeten beconcurreren. En wei met on

gelijke wapenen. 1\iaar omdat in de 

structuur van de commerciclc omrocp 

de noodzaak tot kiJk- en luisterdicht

heidsmaximalisatie de hoog'>te wet is, 

hepaalt hq ook voor de puhlickc om

roep op welk punt de '>trqd geleverd 

moet worden en dringt hij de publicke 

omroep wapen<, op, die die zelf niet 

zou kiezen. De publieke omroep kent 

vanuit zijn eigen aard en opdracht ccn 

wedijver in de onderscheiden rcpresen

taties van de pluraliteit, maar moet zich 

nu heslissend Iaten gezeggen door een 

wediJver om de grote getal

lcn, die echter uit zijn aard 
De politici dragen 

nivellerend is. 

er toe bij de 

publieke omroep 

structureel op 

Er is nog een andere belang

rijkc vcrsluicring in het com

mercicle systeem. Ditmaal 

niet van terminologische 

achterstand te 
aard, maar door de wiJZe van 

rcgelgcving Ook die stelt de 

publiekc omroep structurcel 

in het nadeel. Het betreft de 

zetten. 

WIJZe van financiering De publieke 

omroep is - grotendccls en beslissend

afhankelijk van via de ovcrheid gchc-

ven inkom<,ten (Niet van algemene 

middelen, zoals de 13rict zegt, maar pre

uezcr: van doelheffingen of rctribu-

tie<..) De overhcid beslist over de hoog

te daarvan. Fn iedereen weet hoezeer 

volstrekt andere overwegingen dan van 

cultuurheleid telkens bij die bcslissing 

een rol spelen. 

Kijkers en luisteraars hctalcn du<. zo 

voor verleende omroepdicnstcn. In het 

commcrciele omroep<.y<.teem liJkcn 

daarentegen de ontvangers de dienst

verlening 'om niet' te ontvangen. Toch 

kost ook commcrcicle omroep vee] 

geld. ,\ laar wie dragen eigenlijk die 

kosten in feite c De rechtstreebe com

mcrcicle hand, die overal elders aanwe

zig is, tussen leverancier en ontvangcr 

van ccn produkt, i<. hier doorge<,neden 

Maar de advertecrders, die met hun re-

clamehoodschappen een 

'schenking' van honderden mil)oenen 

als smccrgeld uitdelen, zijn geen filan

tropen. Zij herekenen hun kosten door 

in de prijs van hun produkten en/of 

schriJven ze als bedriJfskosten voor de 

fiscus af. Althans voor ons is lllet door

zichtig wie nu in Ieite welke kosten 

draagt. Zijn het de ontvangers van de 

advertentieboodschap in hun kwalite1t 

van produktkopers, zip1 het produktko

pers die de advertentiehoochchap helc

maal niet ontvangen hehhen, zijn het 

de burger<, als helastingbetalersc 

Deze ondoorzicht1gheid i<, op zich a! 

cen voor het rechtsgevoel onhevredi

gende ~ituatic. t'v1aar zij wordt dat nog 

mecr, als men hedenkt dat dit schiJn

haar kosteloze karakter van het com

mercicle aanbod ccn nnevenredig 

zware last legt op de publiekc omroep 

iedere keer a]<, hij meent een verhoging 

van de omrocpbijclrage te moetcn he

pleiten, ook a]<, hij zich daarhij kan be

roepen op de meest gerechtvaardigde 

gronden van cultuurheleid. Het is niet 

moeilijk te voorspellen hoezeer hij 

daarhiJ telkem opn1euw zijn bcstaans

groncl moet legitimeren, e11 wei tegcn-
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over een reeks van overhcids- en parlc

mentaire bedenkingen die in het geheel 

niet door overwegingen van cultuur 

wordt ingegeven. Het is evenmin moei

lijk te voorspellen, dat hij daarbij ge

conlronteerd zal worden met puhli

citaire tegenKties van de commercielc 

concurrentie, wier lcvenshelang nu een

maal gediend i-, met een zo zwak mo

geliJk gelegitimeerde pmitie van de 

puhlieke omroep in de ogen van een zo 

groot mogelijke aantal ontvangers. 

Fn men zal daarhij de actieve 5teun van 

de politici zell krijgcn. Aileen a! elcc

toralc overwegingen doen altijd bond

gcnoot-,chtlprcn zockcn en aJngaan 

met de populariteit Dezeltde politici, 

die aan een puhl1ek bcstel - op zich te

recht - grote maat-,chappeliJke en poli

tiek-sta<ltkundigc hetekeni-, toekenncn, 

dragen niet altijd hij aan de zorgvuldige 

aankweking van dit hesel hii de hevol

king Ook zij dr<1gen er va<1k toe bij de 

puhlieke omroep structurcel op achtcl·

'>land te zetten. 

Niet vcr-,luierd in de relatie publieke 

omroep-commercicle omroep is intus

sen het verschil in verantwoordeli)k

heid en vcrantwoordingsplicht De 

UJmmcrciclc omroep hehoelt niet ai

leen van de ovcrheid tcgenover haar 

n1indcr vcrantwoording al tc leggcn. 

Hii hodt het al evenmin aan zijn ont

vangers or de <;amenleving te doen. Die 

kunnen eventueel hun toe5tel atzetten, 

n1aar gccn rckcn-,chap vragcn. ~ -li_j vcr

antwoordt slcchh zi)ll commerciclc re

sultaten, niet de wijze waarop hij die 

hercikt hedt. Puhlieke omroep nwet 

zich daartegenovcr voor de inhoud van 

zijn produktcn verantwoorden, vorJl'

ecrst tcgenovn zi)ll !eden, maar ook te

genovcr de overhcid, die hem op 

grondcn aan hct algcn1ccn hclang ont

lcend aan till van normcn hindt. Vanuit 

ccn gocd hcgrcpen tJakopvatting van 

publieke· omroep is verantwoording 

niet aileen een plicht, maar iets waarin 

hij eer moet <;tellen, jui<;t omdat hij de 

grate betekenis van hct grondrecht van 

openbarc n1ening"uiting en nlcnings

vorming, van intormatie- en cultuuro

vel·dracht primair als_ hct recht van zijn 

!eden blijft zien, dat hij mag represcn

teren. 1\laar ook a! beschouwt hij hct 

als een eer, het maakt het hem in zijn 

concurrentiepositie op de omroepmarkt 

niet gemakkclijker 

Uit het voorgaande lijkt geconcludeerd 

te moeten worden, dat door de ver

schillende wijze, waarop respectievelijk 

hij publieke en commercicle omroep de 

relatie omroeptaak en economise he di

memie gepo<;itioneerd i'>, de publieke 

omroep op aile aangeroerde punten 

5lructureel in het nadeel i5 en door de 

concurrentie met uitholling hedreigd 

wordt. Maar dat geldt niet aiken voor 

de publieke omroep. Het cultuurbeleid 

op het niveau van de omroep zeit en de 

in de Notitie in het vooruitzicht gcstel

de actievc en specilieke zorg van de 

overheid dreigen eveneens uitgehold te 

worden. 

Wat is 'beter' worden? 
In de Brid en in de Notitie wordt op 

verschillende plaatsen geconstatecrd, 

dar de puhlieke omroep in zijn ontwik

keling reed-, geschaad i'> en in de nabijc 

toekomst nog zwaarder geschaad zal 

worden. De Krid spreekt in dit verband 

van noodzaak van 'revitalisering', wat 

voorafgaande 'devitalisering impliceert'. 

ZiJ vree<;t tocnemende druk op de kijk

dichtheden van de publieke omroep. In 

de Notitie wordt met instemming een 

uitspraak aangehaald van de Ministers

confcrentie van de Raad van Europa uit 

december 19')4, die "uitdrukkelijk uit

spreekt dat de publicke omroep niet in 

cen rcservaat<;<;positie terecht moet ko-
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men" Die uitspraak - eind 1 994~ - kan 

moeilijk anders geinterpreteerd worden 

dan als veroordeling van jarenlang EU

beleid, dat het tot die marginalisering 

van de publieke omroep en van de be

trokkcnheid op het algemeen belang 

hecft Iaten komen. 

met gehccl andere belangen en grotere 

bewegingsvrijheid, en waarmcc ook 

geen coiirdinatid overlcg mogelijk i'> 

De publieke omroep wordt zo in hoge 

mate de gevangene van zijn concurrent 

- 'Bctcr' zou anderziJds ook moeten in-

houden, dat de publieke 

Maar in plaat'> van deze 

ontwikkeling in de wortel 

aan te pakken, komt de 

Brief, en dus ook de staats

secretaris van Cultuur met 

programmatische en orga

nisatorische reorganisatie

plannen, die slcchts 

'kuneren <1111 Sym/Jtom' Zij 

Staatssecretaris 
omroep 'een ondcrschei

den de programmeri ng' 

moet aanbieden. Maar te 

onderscheiden door wic' 

En met welk effect: Een 

Nuis komt met 

plannen die slechts 

'kurieren am gevolg van cen onder

scheidende programme

ring is in icder geval een 
Symptom'. 

worden ook nu niet ingegeven door op

vattingen over het algemeen be lang dat 

met omroep gemoeid is. Zij gaan ge

heel uit van de aanvaarding van het ge

geven, dat commerciele omroep zo 

blijft en dat noch de voorgcnomen stu

die van de staatssecretaris over het pu

bliek domein, noch de herbezinning 

van het maatschappelijk debat daarop 

enige invlocd zal hebben. 

Het komt er op neer, dat de publieke 

omroep zich nog sterker rekenschap 

moct geven van de dreiging, die van de 

(door dezelfde overheid eerst mogelijk 

gcmaakte en nu bevorderde) ontwikke

ling van commerciele omroep op hem 

zal uitgaan. Daarom moet de publieke 

omrocp programmatisch en organisato

risch 'beter' gaan functioneren 

Maar wat is 'beter' ? 

'Beter programmatisch tunctioneren' 

betekent voorecrst, dat de staatssecreta

ris wil, dat de publiekc omroep zich in 

zijn strategic inzake dosering van het 

bcrcik van grotere en kleinere publieks

groepen niet primair laat leiden door 

cultuurpolitieke overwegingcn, maar 

zich allereerst rekenschap moet geven 

van de bcdreiging door een systeem 

lagere gcmiddeldc kijk- en 

luisterdichtheid. Dat ondcrmijnt dan 

weer de cultuur-politieke oogmerken. 

En overigen<;, clke -;uccesvolle brede 

programmering van de publieke om

roep zal door de commerciele omrocp 

onmiddcllijk gekopiecrd worden. 

Terzijde Een bizarre en ook kwalijke 

opmerking in dit verband (in de Brief) 

mag niet onbesprokcn blijven De pu

blieke omrocp moet, aldu., de Brief, het 

elan om de aan hem ge<>tclde ( onver

zoenlijkel eiscn tc vcrzoenen maar we

ten op te brengen, omdat hij in 

helangrijke mate uit de publieke midde

len gcfinancierd wordt. Vooreer<>t 

wordt de publieke omrocp. zoal-, reeds 

gezcgd, nict uit die middelen hetaald, 

maar uit retrihutieo;, wat hem reed., een 

andere positie tegenovcr de overheid 

geeft en op goede gronden. Maar kwa

lijker is de onderliggende opvatting. 

Die houdt in, dat hct kit dat de ovcr

hcid op gronden van algemeen belang 

financiele zorgplicht aanvaardt daarin 

een vrijbrief zou kunnen zicn om in 

haar verdcre beleid de taak van de 

zorgontvanger te verzwaren en zelf-, te 

bedreigen 

De overheid hcheert middelen om het 

algemeen belang te hehartigen en niet 

CDV 1% 



a\-; vrijbricl voor her veroorzaken van 

hindcrnissen op dat stuk. 

'llctcr' i-; ook, dat de zogcnaamde 

slagkracht, waarmee de organi-;atie van 

de publicke omroep moet worden uit

geruq, wordt 'verbetcrd' door vcrre

gaande inrerking van de ontrlooiings

mogelijkheden voor de omroepvereni

gingcn als rcprcscntantcn en zaakwaar

nemer-, van de burgers, die hun \eden 

vormen. Weli-.waar wordt in de Brief 

orgemerkt - maar dan wei negaticf ge

lormuleerd - dat de band tussen om

roerhestel en groeren in de samcn

leving 'niet vcrbroken' mag worden. 

t\laar ook hier lijkt van lirpendiemt tc 

moeten worden ge<,rroken in hct Iicht 

van aile 'hcrijkings'-voorstellcn die de 

Briel op het oog heclt. In Ieite holt rnen 

htcr de kern van het Nederland-,e om

roephestcl als maatschappelijk-demo

cratisch model volledig uit. De 

structuur namelijk waarin het grond

recht van de burger en zi)ll groerslcven 

or het helangriJbtc niveau van oren

hare n1cningsuiting en n1cningsvorn1ing 

a\-, recht van die burgers crnstig werd 

gefl()Jllcn. 

In plaats van de omrocp uit overwegin

gcn van algcmccn belang hcchter in de 

I plunlorme I grocpen van de sarnenlc

ving te verwortelen, driJh men met een 

aantal voorncmem in Ieite institutio

nel'l/organisatorisch JUist mecr naar een 

schciding van on1roep en san1enleving. 

Voortaan mogen de omrocpverenigin

gen nog -,\ccht-, 'toezicht' uitodcnen op 

een nadrukkcll)k 'onalhankcliJk' ver

klaarde omroepbedriJisleiding Wie 

Wl'et. wat toezicht op een instantie, die 

van dar toczicht onafhankc\ijk i'>, prak

ti-,ch inhoudt. moct hct maar zeggen. 

Opvallcnd genoeg zou, in de gedach

tcngang van de .... raat-,<.;ccrctari<.;, de on

alhankelijke omroepleiding zich ander

ztjds wei nwetetl verplichten tot bin-

dingen aan deelbelanghebbers bij pu

bliekmaking via radio en televisie, zoals 

organisaties op het terrein van de kun

sten en zelfstandige producenten, die 

zeker niet als hewakers van de repre

sentativiteit van de omroep voor de pl

uriformiteit van de samenleving kunnen 

gelden en dat doorgaans ook helcmaal 

niet willcn. De staatssecretaris streeh 

dus ccn cumulatie van zeggemchap 

over de omroep na bij de 'professionals' in 

en buiten de omrocp werkzaam metal

len hun eigcn profcssionele dcelhelan

gen. Uitgerekend de eigenlijke dragers 

van het grondrecht van meningsuiting 

en meningsvorming en van de repre

sentativiteit worden op de tocht gezet. 

Ook hier wordt 'verberering' weer vol

strekt eenziJdig ingegeven door en op

gevat als vcrweer tegenovcr de 

'slagkracht' van de commerciclc aanbie

der'>, welke bepaald wordt door hun 

centrale management en hun inhoude

lijke onverantwoordelijkheid Ln ook 

hier volgt de <,taat<,<,ecretari'> dus niet 

een cigen zelfstandig cultuurbeleid, 

maar laat hij zich conditioncren door 

contraire externe machten. die hij te

zclldertijd bezig is in het zadel te hel

pen. 

Ook hier ligt een - zij het andersoortig 

positioneringsprobleem. Natuurl ijk 

moeten de deelbelanghebbers aan bod 

kunncn komen en natuurlijk kan de 

professionelc staf nict buiten een vol

doende ruimrc van frms Ermrssrn' l'v1aar 

dar vraagt juist om gclijkrijdige verster

king van een voor de pluriforme samen

leving door de burgers gelcgitimeerd 

hevoegd gezag, dat de repreo,entarivi

teit-in-samenwerking waarborgt. 

De staatssecretaris daarentegen lijkt de 

wcg op tc willcn, die op den duur ook 

het einde van de zelfsrandigheid van de 

onderscheidcn stavcn van de ornroep

vercnigingcn lijkt in te luidcn en die 
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uitkomt bij enigerlei variant van een 

nationalc omroep. Hiermee zou, naar ik 

vree-;, de publieke omroep de -;trijd te

gen de programmatische nivellering, 

welke hij tegen de commercicle om

roep voert, bcantwoorden met cen an

dere nivellering, namelijk op het eigen 

interne niveau van het geestelijk-plura

le aanbod. lvlaar de bezwaren, die te

gen een dergelijke nationale-omroep

achtige aanpak worden aangevoerd - en 

niet aileen in ons land, maar met name 

ook in Ianden waar men dergclijke sy

'.temen kent-, worden door de staatsse

cretaris niet vermeld. Dergelijke syste

men schrijven een snort van neutrali

teitsethos voor. dat enerzijds dwingt tot 

een soort van grootste-gemene-deler

programmering en tegelijkertijd om

dat programmamakers toch inhoude

lijke keuzes niet kunnen en ook niet 

willen ontwijkcn tot vertoon van 

quasi-neutraliteit en quasi-ohjectiviteit. 

Wij raken hier aan de diepste kern van 

cultuurbeleid en van overheidszorg ter

zakc. i\len hoeft gecn doemdenker tc 

ziJn om toch tc zien dat onze cultuur 

verschijnselen van ernstige bedreigin

gcn te zicn geeh voor de vorn1ing in 

vrijhcid van van hun identiteit hewuste 

!eden van de samenleving en voor het 

draagvlak van de democratic. Niet de 

geringste wetenschappers zicn ver

schijnselcn van ecn \taccato-cultuur', 

een 'jo-Jo-cultuur' cen 'Ccsc/lscl'iljl' die 

het van telkem nieuwe 'Edchnim' moet 

hebben, maar levensbeschouwelijk en 

politiek geen kompas meer lijkt te heb

ben. 

Het i-, ecn problcmatrek. die biJ uitstek 

het algemeen be lang regardeert en zaak 

behoort te zijn van publiek domein 

Dezc taakstelling wordt door de opstel

lcr van de llricf en de Notitie misschien 

wei onderkcnd. maar absoluut niet in 

haar consequentie urt de doeken ge-

daan. in tegendeel hedekt en structureel 

bemoeilijkt 1\laar JUist zij vraagt ener

zijds om '>terkere verworteling in het 

eigen achtcrland en anderzijlh ecn 

openlrjk tonen van het eigene in hun 

programmenng. Het eigene dat van an

dcren onderscheidt, maar evcnzeer het 

eigenc dat aan anderen hindt. Voor het 

persoonlijk engagement van de pro

gramma-aanbieder met deze taak is de 

zogcnaamde externc pluraliteit van eer1 

omroepbestel verrcweg de mee'>t cflec

tievc. zo niet onmisbare voorwaarde. 

Conclusie 
De veelbelovende woorden over de 

'biJzcmdcl·e zorg' van de overheid voor 

de zelf.,tandige betekeni-, van cultuur 

en cultuuroverdracht en over het pri

mair cultureel-maabchappeliJk karakter 

van omroep worden noch in de Briel 

noch in de Notitie al-, rode draad terug

gevonden. Wij moeten vrezen dat hier

mec de marginali.,ering van de publieke 

omroep, of !rever: van omroep als cul

tuurgoed gcen halt wordt toegeroepcn. 

Op gcen enkel moment wordt overwo

gen of wellicht de komst van nieuwe 

telccommunicatie-mogelijkheden of -

drenstcn. vanuit de wcnseliJkheid van 

een andere wederzijd-,e positioncring 

van de culturele en cconomisch-com

merciele dimcnsie van omroep, zou 

kunnen of rnoden lciden tot herziening 

van het dualc -;ysteem zcll. 

[\ laar zo bereikt de publieke omroer de 

'safe 1)(1Pfn' niet! 

Alr L./l i\1 Wiis/ IS l'OOriiidlig dim/cur <ili}C

"IC/IC hrlcdsPoorhcrcdint} KRCJ en 11 l11l Pdll de 

Wl-collrll!issic Eurofms Cul/uurhclcU 


