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De discussie over wat voor publieke omroep we willen hebben is 

eigenlijk de discussie over wat voor een samenleving we willen: 

een van consumenten of een van burgers. Een samenleving waarin 

de burger temidden van zijn medeburgers gezamenlijk wordt aan

gesproken of een samenleving die zo versnipperd is dat er aileen 

nog individuele, relatief ge"isoleerde, consumenten zijn? Een waar

in gezegd wordt waarvoor men bereid is te betalen of een waarin 

gezegd wordt wat belangrijk is om gezegd te worden ? 

D 
e discw.sies over de Neder~ 

landse omroep hebben 

vooral betrekki ng op con~ 

crete aspecten en minder 

op de achterliggende uitgangspunten. 

Eerst was het de toelating van commcr~ 

ciele boodschappcn, daarna de vcrwik~ 

kelingen rond nieuwe zendgemach~ 

tigdcn, weer later de concurrentie uit 

Luxemburg, en altijd ging het over 'hct 

bcstel'. 

Nu had en heeft Nederland ook een 

uniek bestcl. Buitenlanders zijn vaak 

verrasl over bepaaldc in hun ogen folk~ 

loristische aspecten, maar tegelijk ook 

vol bewondering, die soms op jaloezie 

kan lijken In de discussie in Nederland 

komt men haast nooit tot enig begrip 

van wat die buitenlanders er zo aantrek~ 

kelijk aan vinden, laat staan dat dat feit 

vermeld wordt. Ook gaat de discussie 

vaak niet over wat de hoofdzaken zijn, 

maar over de ccnten: de verhouding tus~ 

sen publieke en commcrcicle omroep en 

natuurlijk de vraag wic dat zal betalen. 

De discussies verlopen in grote mate 

volgcns hct aloude demagogische prin~ 

cipe: zet de voordelen van wat jc wilt at 

tcgen de nadelen van wat je niet wilt De 

uitkomst is vcrzckcrd. Het is verlcidclijk 

om hctzeltde principe toe te passen op 

de verdcdiging van de publickc omroep, 

maar dat is niet onzc bedoeling Het is 

allereerst nodig om het problcem uiteen 

tc zetten. Oat problccm is: Wat is ecn 

publieke omroep, moct er een publicke 

omroep zijn, en zo ja, wat voor cen pu~ 

blicke omroep moet dat dan zijnc 

Media als socii, als gezellen 
Omroep is ccn van de belangrijkste 

massamedia. AI tc gcmakkelijk wordt 

* Dtt is de imjckorte tekst van wr tocspra<ik die 

prof. dr I D. St<ippers hield tijdcns !Jet door de 

KRO georqmrisecrde symposium 'De publreke 

omroep dte htj Nederland hoort' Dit symposirmr 

vond plaats op 1 o ;wri 19 9 5. 
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De discussie over wat voor publieke omroep we willen hebben is 

eigenlijk de discussie over wat voor een samenleving we willen: 

één van consumenten of één van burgers. Een samenleving waarin 

de burger temidden van zijn medeburgers gezamenlijk wordt aan

gesproken of een samenleving die zo versnipperd is dat er alleen 

nog individuele, relatief geïsoleerde, consumenten zijn? Eén waar

in gezegd wordt waarvoor men bereid is te betalen of één waarin 

gezegd wordt wat belangrijk is om gezegd te worden ? 

D 
e discussies over de Neder· 

landse omroep hebben 

voora l betrekking op con

crete aspecten en minder 

op de achterliggende uitgangspunten. 

Eerst was het de toelating van commer· 

c iële boodschappen, daarna de verwik

kelingen rond nieuwe zendgemach· 

tigden , weer later de concurrentie uit 

Luxemburg, en altijd ging het over 'het 

bestel'. 

Nu had en heeft Nederland ook een 

uniek bestel. Buitenlanders zijn vaak 

verrast over bepaalde in hun ogen folk

loristische aspecten , maar tegelijk ook 

vo l bewondering, die soms op jaloezie 

kan lijken. In de discussie in Nederland 

komt men haast nooit tot enig begrip 

van wat die buitenlanders er zo aantrek

kelijk aan vinden , laat staan dat dat feit 

vermeld wordt. Ook gaat de discussie 

vaak niet over wat de hoofdzaken zijn , 

maar over de centen: de verhouding tus

sen publieke en commerciële omroep en 

natuurlijk de vraag wie dat zal betalen . 

De discussies verlopen in grote mate 

volgens het aloude demagogische prin· 

cipe: zet de voordelen van wat je wilt af 

tegen de nadelen van wat je niet wilt De 

ui tkomst is verzekerd. Het is verleide lijk 

om hetzelfde principe toe te passen op 

de verdediging van de publieke omroep, 

maar dat is niet onze bedoeling. Het is 

allereerst nodig om het probleem uiteen 

te zetten. Dat probleem is: Wat is een 

publieke omroep, moet er een publieke 

omroep zijn , en zo ja, wat voor een pu· 

blieke omroep moet dat dan zijn? 

Media als socii, als gezellen 
Omroep is een van de be langrijkste 

massamedia. Al te gemakkelijk wordt 

* Dit is de iNgekorte tekst vm1 een toespraak die 

prof. dr. l.B. Stappers hield tijdens het door de 

KRO georganiseerde symposium 'De p11blieke 

omroep die bij Nededand hoort'. Dit symposium 

vo11d plaats op 10ju11i 1995. 
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over massacommunicatie gedacht als 

boodschappen waarbij iemand aan an

deren iets wi l vertellen , waarbij het van 

belang is om er op toe te zien of hij 

daarin ook is geslaagd. De massamedia 

mogen echter niet alleen op die manier 

bekeken worden. Kranten verschijnen 

dagelijks, radio en televisie zenden ve

le uren per dag uit, en dat is allemaal al 

lang van te voren vastgesteld en aange

kondigd . Het gaat niet louter om de 

spontane behoefte iets mede te delen . 

Massamedia opereren ook omdat 

openbare verspreiding van boodschap

pen hun werk is. In een hoog-geïndus

tria li seerde samenleving als de Ameri

kaanse zijn de media één van de be

la ngrijkste takken van de industrie , en 

de produktie van boodschappen is daar 

consument- en marktgericht. In landen 

waar de media niet in die mate deel 

uitmaken van de industrie , is dat min

der het geval.' 

De omroep waar wij het in dit artikel 

over hebben houdt z ich bezig met het 

De publieke omroep ter discussie 

openbaar verspreiden van boodschap

pen . Niet dat kastje met dat glanzende 

oog, maar dat waar op een gewone 

avond miljoenen naar kunnen kijken. 

Ze kijken niet allemaal naar precies 

hetzelfde , maar er is vee l gemeenschap

pelijks aan. 

Zulke media kennen we all ang. Eerst in 

de vorm van kranten, later in de vorm 

van radio en telev isie. Het kenmerkende 

van deze media is dat ze geen 'si11gle issue' 

inhoud hebben , maar over van alles 

gaan; over zaken die op een of andere 

grond actuee l worden geacht te zijn. In 

principe zijn ze voor iedereen met wei

nig moeite toegankelijk en weet men 

dat ze er morgen weer zijn met een 

nieuw aanbod. Een aa nbod waarvan 

men weet, dat anderen het ook gezien 

hebben of weten dat ze het gezien kun

nen hebben. Prakke heeft van dit soort 

media gezegd dat deze een sDcius-funct ie 

hebben , een gezel , een kameraad, een 

gesprekspartner in de vrije tijd zijn. 

"Wanneer er iets uit onderzoek geble-

Lange tijd zag de overheid een belangrijke cultuurpo litieke taak voor zich ze lf weggelegd ten aan

zien van de omroep: z ij bewaakte de pluriformiteit via de toegang tot de ether en zorgde voor een 

deel van de inkomsten via het heffen van kijk- en luistergelden. Deze taak staat sinds enkele jaren 

hevig ter discussie. In ongelofelijk korte tijd heeft zich een aardverschuiving in de wereld van radio 

en televisie voltrokken. Deze uit zich pregnant in de enorme uitbreiding van het aanbod (commer

ciële zenders) en de afbrokkeling van de traditionele legit im atie van de publieke omroep. Er is al 

enige jaren sprake van een crisiss ituatie rondom de publieke omroep en deze lijkt steeds dieper te 

worden . De crucia le vraag is: wat dient er met de publieke omroep te gebeuren? Buitenstaanders be

grijpen vaak weinig van wat er zich tussen Hilversum en Den Haag afspeelt: de voorz itter van het 

VARA-bestuur die bereid is de e igen vereniging op te heffen; de toenemende reclame op de publie

ke omroep; de straffe hand waannee Den Haag de omroepverenigingen tot nauwe same nwerking 

dwingt. De paarse coaliti e lijkt haar z innen gezet te hebben op de realisering van publieke omroep 

naar Engelse of Duitse snit Voor omroepveren igingen zal daarin op den duur geen plaats meer zijn. 

Gedurende de komende maanden zal het politieke debat over de toekomst van de publieke omroep 

intensiever worden. Christen Democratische Verkenningen zal daarom in de komende nummers 

ruim aandacht besteden aan deze problematiek. De serie wordt geopend met het artikel 'De taak 

van de publieke omroep' door prof. dr. JG. Stappers, dr. E.H. Hollander en dr. P.W.M . Rutten. 
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ken is, dan we! dat de media niet ecn 

doel dienen. Ze zijn een bron van ken

nis, aanspoorder. ovcrtuiger, commenta

tor, verveling-verdrijver. starus-verhoger, 

amuseur, en volgens sommigen zells de 

nieuwe kleermakers voor de keizer en 

het nieuwste opium voor het volk."' 

l\1edia zijn maahchappelijke institu

ties: de g6nstitutionaliseerde zendcrs 

en hun continue produktenstroom zijn 

som, gezellen. "Omdat ze soul zijn, 

kunncn ze ook inlormercn, meningen. 

houdingcn en waarden b6nvloeden. 

De gezel aan wic vertrouwen gegeven 

wordt, zal kunnen overtuigen of over

reden: de gezel die men niet vertrouwt, 

diens meningen en houdingen zullen 

worden gewantrouwd en afgewezen. 

Het is beter om de media te beschou

wen als socii dan als leenneesters; zeker 

gaat het niet aan ze te zien als injectie

naalden, als !outer stimuli''' 

'Publiek maken' 
De vraag naar welke omroep we willen. 

is de vraag welke socii we willen hebben. 

Wat massamedia doen is 'publiceren'. 

Het proces waarbij privc kennis wordt 

tot publicke kennis is het 

Ma"amedia schetsen de hcrkennings

puntcn in een onduideliJke wereld voor 

vccl mensen. Ze dcfinieren de wereld 

voor hen, vormcn die ook. ,\len zou de 

media 'culturele thuishavens' kunr1en 

nocmen. Zodoende kunncn de massa

media de discussiepunten hepalen, de 

-.ocialc taakstellingen aanrcikent' C:om

municatie is ook de manier waarop de 

werkeliJkheid wordt gccrecerd, waarop 

de agenda wordt hepaald van war er 

aan de hand is, wat belangrijk is en hoc 

daarovcr te denken valt. Een symbo

lisch proces waardoor werkclijkheid 

wordt geproduceerd, in stand gehou

den. hersteld en vcrvormd.; 

Hct gaat dan om cen publiek ol meer

dere publieken Een publiek of public

ken die worden gecrecerd door de 

media. een gernecnschap van mcnsen 

rond bepaaldc thcrnatieken. De media. 

en vooral televisie, smedcn collectivitei

ten die ontstaan omdat er televisie is -

en die er dus anders niet zouden zijn, en 

die anders zullen zijn als er andere tele

visie is -en ze verschatfcn die collectivi

teiten een band via de mythen van dezc 

tijd en de denkbeeldcn van die dag. 

proces van 'publication'", het 

crecren van 'gedcelde bete

kenissen' (hier gaat door 

vertaling vcel verloren: 

'shared mwnmgs'). Het gaat 

om 'publication', dat is 'pu

blic-makinq'. Massamedia 

zijn belangrijk omdat ze 

'publick maken' in de dub-

De discussie gaat 
Twee recente vormcn van 

g6nstitutionaliscerde pu

blieke acculturatie zijn her 

onderwtjs en de massame

dia-' Dat die laatste tegen

woordig wei eens de 

belangrijkste zou kunnen 

vaak niet over wat 

de hoofdzaken zijn, 

maar over de 

centen. 

bele zin van het woord; zowel het pu

b! ick maken van kennis als het creeren 

van publieken. Het besef dat informatie 

over iets publiek bczit is, dat wil zcggen 

dat het niet aileen maar bekend is aan 

velen, maar dat het algemeen bekend is 

dat het bekend is aan velcn, maakt col

lectief denken en handelen rnogelijk 5 

zijn, is niet ver gezocht. 

En dan zeker de televisie, 

het moderne medium bij uitstek. 

Tclevisie heelt ccn rol die het best ver-

geleken kan worden met die van de 

kerk in de middelceuwen. Geen keizer 

of paus had cr van kunnen dromen de 

preekstoel in alle huiskamers te hcbben, 

met een onuitputtelijk areaal van cha

rismatische priesters voorhanden." 



Dank ziJ zulke media hcbben wij geza

mcnliJke bctekcnis-,en, wctcn wij water 

gchcurt, wat belangriJk is, en hoc we 

daarovcr zouden moeten of in iedcr gc

val kunnen dcnkcn. Er worden bepaal

de structurcn met een bepaaldc klcur, 

met ecn bcpaaldc identitcit aangcbo

dcn in de opcnbaarheid, waarmee men

sen zich kunnen identiliccrcn. De 

media vcrtcllen de verhalen waarin wij 

elkaar kunnen herkennen, en zover we 

clkaar herkennen kunncn we met elkaar 

omgaan. De wcrcld die we delen is de 

wcrcld die de media om aanbieden. 

Willen we die aan markt overlatcn~ 

Fundamentele doelstellingen 
omroep 
We kunnen ons afvragen wat eigenlijk 

de tundamentelc doelstellingen van ecn 

omrocp zijn, en welke taken daaruit 

ziJn at tc leidcn. In 1948 hecft de politi

coloog Harold Lasswell uiteengezet wat 

volgens hem de taak van de media in de 

<,amcnleving is. 1" Hij hecft het strict gc

nomen over de functie van 'coim!Illllica

lioll ill socicty', wat nog icts bredcr 

gcformulcerd is, maar wat geen echt an

der standpunt oplevert. La.,.,well onder

schcidde dcstijd-, een drictal tuncties 

In de gatcn houden, het bcwakcn 

van de omgcving en daarvan verslag 

uithrengen 1 

2. Organiseren van grocpcn in de sa

mcnleving in het reageren op wat er 

in de omgeving wordt opgcmcrkt 1 

3. Ovcrdragen van het sociale crfgocd 

naar de volgendc genera tic. 

Later is dezc indeling in ccnvoudiger 

hewoordingen gegoten en bekcnd ge

worden als: nieuws, commentaar, edu

catie en, cen toen pas bedachte functie, 

amu<,ement. 11 

De hier opgcsomde 'functies van de 

media' ziJil niet gclijk te stellen met op-

gavcn voor de media. Het is een op

somming van de gevolgen die de media 

nu ccnmaal hebhen, of we willen of 

niet. Wanneer we ons dat rcalisercn, 

komen we bij de vraag hoc we die ge

volgen liever niet en hoe lievcr wei wil

len hehbcn, en pas dan zijn we hij de 

opgaven voor de media aanbeland. 

De eenvoudige formulering 'nieuws, 

commentaar, educatie en amusement' is 

- niet terecht - veel bekender gewor

dcn, en wordt dan vaak nog geredu

ceerd ook. i\1en hccft het dan aileen 

over intormatievcr-,chafhng. Die is er 

wei, en d1e is ook belangrijk, maar cr i'> 

mecr. Voor we aan dat 'mccr' toeko

mcn, zullcn we cerst die informatiever

schaffing nadcr bezien. Daar ligt 

ongetwijtcld cen crkendc taak van de 

publiekc omroep. 

Media en democratie 
In een democratic wordt van de burgers 

gevraagd zelf te beslisscn over dat wat 

hen aangaat. Om tot gcfundeerde be

slissingen te komen, is hct nodig om 

gdnformeerd te zijn. C6nformeerd 

over wat er in de wereld om ons heen 

gebeurt en over welkc altcrnatieven er 

zijn om op die gebeurtenisscn te rcage

rcn of vooruit te I open, om daarmee om 

te gaan. Vandaar dat de vrijheid van in

formatie zo hoog in het vaandel staat. 

De vrijheid van mcningsuiting is niet 

aileen de vrijheid om te zeggen wat 

men er van denkt, maar ook om dat zo 

te docn dat anderen van die mening 

kennis kunnen nemen en de mogelijk

heid ontstaat om gezamcnlijk tot actie 

te komcn. 

"Wat communicatie de politick te hie

den heeft, zijn de geloofsbrieven voor 

hct burgerschap: de macht om geza

menlijk te handelen, en de gevoclig

heid om te weten waar macht ophoudt 

en ovcrhccrsing begint"12 "Een publiek 
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verteld verhaal wint anderen niet door 

informaticverschaffing, maar door een 

uitnodiging om dee! tc hcbben in een 

ontdekking van een wcrcld waarin zij 

zichzelf kunncn herkennen. Verhalen 

brengen nict aileen in een notedop de 

vollcdige betekenis van wat er te zcg

gen valt, maar ze opcnbaren ook wat 

feiten en meningen aileen niet kunnen: 

bcgrip." 11 Wat echt van belang i'>, kan 

beter in verhalen dan door lecrstellin

gen verkondigd worden. Het is geen 

tocval dat De Negcrhut van Oom Tom 

en Max Havelaar in vcrhaalvorm gin

gen en niet a is traktaatjes. 

De Nederlandsc publieke omroep client 

de Nedcrlander aan te sprckcn als bur

ger in een democratic, niet als ondcr

daan van ecn staat of consument in een 

markt. Het aanspreken van de Neder

landse burger gebeurt nict via het 

marktmechanisme. De markt hedt na

melijk gecn beeld van de burger voor 

ogcn, maar van de consument. Door de 

Europese politick worden de media als 

economische produkten behandeld, en 

niet als culturele produkten. 14 Daardoor 

zijn de burgers gelijkgcsteld met consu-

De publieke 

menten.15 Consumenten zijn 

menscn die goedcren en 

diensten kopen. Hoe meer 

omroep client de 

Nederlander aan te 

spreken als burger 

in een democratie, 

niet als onderdaan 

een per-.oon besteedt, hoe 

'betcr' consumcnt. "' Arm en 

zijn dus geen gocdc consu

menten en dus niet zo he

langrijk. Oudercn die alles al 

hchben ook nict Maar jui-.t 

als burgers zijn aile mensen 

evenveel waard. 
van een staat of 

Burgcrschap houdt de impli

ciete competentie in, ecn af-consument in een 

markt. 
gewogen kcuze te maken uit 

de verscheidenheid aan alter

natieven. Die competentic is 

Ievens de verantwoordelijkheid om dat 

te doen. De burger heeft hct rccht te 

kiezen en de plicht om te kiezen, en dus 

moet hij zich kunncn voorzien van de 

informatie die hij voor zijn keuzcs nodig 

heeft. Daardoor wordt hij in staat ge

steld ecn verantwoorde keuze te doen. 

Hij moet via de media toegang krijgen 

tot het scala van inforrnatic, opvattin

gen, argumentcn en verklaringcn die het 

mcnsen mogelijk maakt inzicht te krij

gen in de dingen die hun Ieven be!n

vlocden en verandcrcn. Mensen mocten 

in staat worden gestcld om de ver-.chil

lende mogclijkheden af tc wcgcn om zo 

tot actie over tc kunnen gaan als indivi

du en als lid van ccn politieke gemccn

<,chap.17 Zulke informatie moet komcn 

uit een onverdachte en niet-belanghcb

bende hock, deskundig en onder

bouwd.1H En uit verschillendc hoeken 

betekent nict m<'t'r van hctzelfde. 1'' 

In het Verenigd Koninkrijk leidden de 

adviezcn van de commissie-Peacock tot 

cen systeem van 'comumer souererqnty', dat 

er van uitgaat dat kijkers en luisteraars 

uiteindelijk de bc,tc beoordelaars van 

hun eigcn belangen zijn, die ze het best 

kunnen dienen als ze de omroepdien

-.ten kunncn kopen van zoveel mogelijk 

leveranciers2 11 Dit nu klinkt ovcrtui

gcnd tot men zich rcaliscert dat hct ci

gcne van nieuws juist is, dat men het 

niet allemaal vcrwachten kan, en dater 

dus iemand nodig is, een publieke om

roep, die de selectic doet. De bcnade

ring van de commissic-Pcacock is dan 

ook strijdig met de hier verdedigdc op

vatting van wclke opgave aan de pu

blicke omroep gcstcld client tc worden. 

Als de burger moet wetcn wat voor hem 

belangrijk is, houdt dat in dat hij nict ai

leen moct horen wat hij toch al wei wil 

horen, maar ook dat hij moet horen wat 

hij nodig heeft om cen goede kcuze te 

makcn. Daarbij is hct bclangriJkcr dat 

men weet dat hct speelt, dan dat men 

prccies op de hoogte is. Men client te 



we ten dat anderen daarover zich zorgen 

maken, zelfs als men niet bereid is die 

zorgen te delen. Anders gezegcl: wat cr 

gezegd wordt, mag niet aileen maar gc

zegd worden omdat iemand hct horen 

wil. lmmers, op sommige dingen zit nie

mand te wachten, en zou niemand wil

lcn horen, en toch is het bclangrijk dat 

ze gezegd worden. 

Het 'nut' van ccn programma dat wijst 

op de gevaren van een nucleaire oorlog 

of de bevolkingsgroei is hoog, maar de 

'satisfactie' die dat de kijkers brcngt is 

laag, hoogsten'> iet<, voor ecn masochist. 

Het gaat dus niet aileen om wat men 

wil horen, maar juist vooral om wat er 

gezegd moct worden. Ecn vergelijking 

met het onderwijs ligt voor de hand. In 

hct onderwiJS is het heel gewoon dat 

<,ommige zaken geleerd moetcn wor

den, en dus gedoceerd, waar de leerling 

op dat moment niet van inziet dat hij 

het nodig zal hebben. Democratie is 

nict aileen maar geven wat gevraagd 

wordt (brood en spelcn), maar ook ge

ven wat nodig is voor een gewenste sa

menlcving. 

Cultuur 
De mondige burger is natuurlijk een 

bclangriJke factor, maar hij is niet de 

enige bestaan<,reden van de omroep, 

van de media. Zakcn als identiteit en 

cultuur zijn wellicht nog belangrijker, al 

i'> het moeilijk een rangorde te bepalen. 

Cultuur is daarom al zo belangrijk om

dat men zich daar blijkbaar minder zor

gen over maakt dan over democratic. 

t\lct cultuur bedoelen wij de volksaard. 

het eigene van een samcnlcving. 

Media zqn belangrijke cultuurdragcrs 

Door wat de media doen en brengcn, 

worden cr altijd waarden en normen 

voorgehouden en overgedragen. Ook 

onver<,chilligheid en onbenulligheid 

zijn wJardcn. du<, is er altijd sprake van 

een cultuuroverdracht. Media dragen 

bij aan de cultuur door hun identiteit: 

een marktgcricht medium is niet uit op 

het brengcn of in stand houden van 

Nedcrlandse cultuur, maar i' georicn

teerd op produkten voor de wereld

markt. Toch willen we een samenlcving 

waarin de mensen zich als Neder

landers herkennen. Nederlandse series 

scorcn zelts relatief goed, hebben altijd 

een streepje voor, ook op beter ge

maakte huitenland<,e series. Maar ze 

zijn wei duurder, dus als winst het mo

ticf is, kunnen we uitrekenen waarop 

bezuinigd wordt. 

De televisie is voor veel mensen cen 

belangrijk referenticpunt geworden 

voor de hepaling van hoe zij tcgen het 

Ieven, de samenlcving en de wcrcld 

aankijken. Via allerlei programmasoor

ten worden wereldbcclden en mem

beclden uitgedragen en voorgchouden 

Misschien is duidelijker dat ze worden 

uitgedragen, dan waaruit ze precies be

staan. Met name ook op het terrein dat 

vaak als noodzakelijk kwaad gezien 

wordt, het zogenaamde amusement, 

ligt een opgave voor de publieke om

roep. Omdat de televisie hijdraagt aan 

de totstandkoming, verandering, be

stcndiging van onze cultuur, dat samen

stel van waarden en nonnen dat ken

merkend is voor onze samenleving, ligt 

daar een taak voor de publieke omroep. 

Van de commerciele omroep die er op 

uit is het midden van de weg aan te 

houden of op populariteit in te spelen 

tencinde de kijkdichtheid en zo adver

tentietaricven in de hoogte te jagen, 

mag dat niet verwacht worden. 

Publiekc omroep heeft ccn verantwoor

delijkheid naar de culturele groepen die 

Nederland herbergt, en dat zijn er nog

al wat. Ze heeft de taak om ook of mis

schien juist in amusement<,programma's 
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tc thematiscren wat in die groepen 

lccft. Is her immers niel de verhaalvorm 

die niet aileen de introductie van poli

ticke thema's vergcmakkelijkt, maar 

zich hij uitstek !cent om cultuurdilcm

ma'<. tc thematiscrenc Publieke omroep 

kan en moet ecn ontmoetingsplaats zijn 

voor allerlei culturcle segmenten van 

onze samenleving. 1\lcnsen mocten 

zich hcrkennen in wat de puhlieke om

roep is en de programma\ die ze uit

zendt. Het is daarom bclangrijk dar de 

omroep vcrankerd is in de samcnleving, 

dat ze aansluiting vindt bij de verschil

lendc culturelc groepen die in de sa

menlcving voorkomen, of ze nu onder

schciden kunnen worden langs de tra

ditionclc lijnen van de oudc zuilen of 

langs nieuwe lijncn Misschien bicdt de 

huidige puhlieke omroepconstellatie 

wei de beste mogelijkheid om dezc op

gave tc realiseren. Als het a! onverstan

dig is om oude schoencn weg tc gooien 

voor men nieuwc heeft, dan geldt dat 

nog sterker voor omroepvonnen. 

Natuurlijk is er vee! veranderd en de 

concrete vormcn kunnen gedeeltclijk of 

geheel achterhaald hlijken, maar de uit

gangspuntcn hoevcn niet vcranderd tc 

zijn Hct is merkwaardig dat degenen 

die roepen dar we naar ccn andere con

stcllatie toe moeten zo weinig indica

tics weten tc geven langs welke lijnen 

de idcntiteiten !open die de nicuwe 

vorm moetcn bepalen; zc Iaten dat lie

ver over aan dcgenen van wie ze bij 

voorbaat hehhcn vastgcsteld dat die het 

antwoord nict wcten. 

Maar idenliteit wordt wei terdcge nog 

gevoeld. Zie maar het referendum van 

de Amstcrdammers die vooral Amster

dammers willen hlijven. De vraag is 

dus: wal hehhcn we nog aan identitcit 

in het publieke hestel waardoor we 

kunnen aansluiten bij wat er nog is of 

wat cr nu komcn moen 

Kenmerken en voordelen 
publieke omroep 
Een puhlieke omrocp is een omroep die 

uit middelen die de gemecnschap hiJ

cenhrengt vcrschillendc soortcn pro

gramma's maakt waarrnee de bclangen 

van de gemccnscbap en de burger<; ge

diend worden. Niet voor aile burgers 

tcgelijk, maar over de tijd gcrckcnd 

worden aile burgers hedicnd. Zo'n pu

hlieke omroep is niet op winst gcricht, 

noch is zc dienstbaar aan het witlststre

ven van andercr1. De eis aan omrocpen 

om te zorgcn dat de programmering in

tcressant voor advcrtcerders wordt, rs 

ccn grote qap op ecn zeer he !lend vlak. 

Dit niet winstgericht zijn rechtvaardigt 

het hclten van omroephijdragen, zodat 

cen divcrsiteit aan programma's kan 

worden gemaakt, voor icdereen bc

schikbaar tcgen minimale kosten, met 

de verplichting daarover verantwoor

ding at te leggen "In Nederland is die 

diversiteit misschien bctcr gcregcld via 

de publickc omroep dan elders" zegt 

HiiP 1
, maar wtj wetcn wat dat 'mis

schien' bctekent: 'zolang het duurt. 

Wat zijn de kenmerkcn en de voorde

len van een publieke omroep: Anders 

gezegd: waarom zouden we een public

ke omroep willen of mocten willcnc 

1. De puhlieke omroep is van ons, de 

Nederlandsc samenlcving De publiekc 

omrocp hedt ccn achterban en daar

door een lcgitimatic AI ziJn die achtcr

bannen niet meer wat ze vrocger waren, 

en is zodoende die legitimatic niet mccr 

dezclfde als vroeger, en misschicn ook 

niet meer zo degelijk als vrocgcr, het is 

betcr dan gccn legitimatic, of de lcgiti

matic doordat men hct geld hedt om 

hct te probcren. Er zal een manier moe

ten gevonden worden om identiteiten 

tc 'herijken' wanneer en voor zovcr de 

oude idcntiteiten nict mecr zouden vol-



doen. Tot nu toe wordt vaak beweerd 

dat de oude identiteiten er niet meer 

zouden zijn, maar zolang dat gebeurt 

door mensen die de oude weg willen 

hebben en de nieuwe niet herkennen is 

dat een oncigenlijk argument. ldentiteit 

is iet<, wat allereerst door degenen die 

het hebben, herkend moet worden. Dat 

degenen die er ver vanaf staan het niet 

zien zitten i'> wat ander'>. Met de oude 

structuur als inspiratiebron kunnen 

nieuwe identiteitcn ontstaan. 

evcnwichtig aanbod waar mensen op 

kunnen vertrouwen wanneer ze hun 

keuzes moeten maken: de socii'' Een pu

blieke omroep, die geen andere belan

gen client dan die van de samenleving 

kan in deze verhelderend werken. 

4. De inherentc pluriformitcit van dit 

extern pluriform bestel. Deze vorm van 

pluriformiteit draagt de potentie van 

een werkelijk publieke disCU'>'>ie in zich. 

Het is maar de vraag of je dat met een 

interne pluriformiteit kunt 

2. Trouwens, ook al is er 

vcel veranderd, hct public

ke bestel vertcgenwoor

digt in iedcr gcval de wil 

om de vcr'>cheidenhcid 

van meningen en opvattin

gcn tot zijn rccht te Iaten 

komcn, en elk van die me

ningen als meningen te er

kennen. Zo'n publiek 

Het gaat niet alleen 
benaderen. Zie de jaloerse 

blikken van de buitenlan-

om wat men wil ders. Externe pluriformi

teit sluit meer aan bij een 

samcnleving in discussie. 

Interne pluriformitcit lcidt 

tot een compromissensa

menleving. Buitenlanders 

die gewend zijn met inter-

horen, maar juist 

vooral om wat er 

gezegd moet 

worden, 

be<,tc] rcspectccrt de geschicdenis en 

erkent dat mensen 'ergens vandaan ko

men.' Men toont men<,en, gebeurtenis

sen, ontwikkclingen in ccn samenhang; 

een imtcek die juist de beschaving van 

de samenleving laat zien. 

3. Een samenlcving die gekenrnerkt 

wordt door een steeds groter aanbod 

aan informatie, biedt impliciet steeds 

mecr mogeliJkheden aan mensen die 

daar hun werkelijkheid en identiteit uit 

kunnen construeren. Als dit de kant is 

die de techniek opgaat, dan hebben we 

juist meer behoefte aan een publicke 

omroep. De technische ontwikkelingen 

maken het voor meer mensen mogelijk 

meer af te nemen, maar dan is er meer 

bchocfte aan onafhankelijkc lieden die 

de keuzes kunncn maken, pakketten 

kunnen formeren, de achtergronden 

kunnen toelichten. Meer dan ooit is er 

de noodzaak van een genuanceerd 

ne pluriforminteit te wer

ken weten wat dat betekent. Personeels

benoemingen naar politieke en of gods

dicnstigc klcur, en assistentic van een 

andere kleur om dat goed in de gaten te 

houden; Gelijkberechtiging voor ieder

een, zodat als de ene partij vijf minuten 

zendtijd voor een standpunt krijgt, de 

andere partij die ook moet krijgen, ook 

als ze geen standpunt heeft of mi'>

schien ecn dat in veel kortere tijd uit

eengezet kan worden. Dat leidt tot het 

maar liever niet aansnijden van heikele 

kwesties, vanwege al de ruzies en a! de 

inspraak die daarbij horen. In het Duits 

heet dat 'AusqewogenheJt', uitgebalan

ceerdheid. Voor Duits sprekende om

roepjournalisten is de Nederlandse 

omroep, waar iederecn net zo onuitge

balanceerd kan zijn als-ie wil omdat de 

balans door het totaal-systeem wordt 

bercikt, iets om van te watertanden. 

Interne pluriformiteit lcidt tot de GGD, 

de Grootste Gemene Deler, dat wat 

-l 

0 

0 

(fl 

c 

r 

m 

m 

r 



-l 

1': UJ 

i 
f-

Vl 

i!' 
UJ 

:::0 

~ 

UJ 

-l 

::0 

:J 

c... 

f-

Vl 

2 

0 

~ 

UJ 

0 

f-

nog net door iedcreen gcacccpteerd 

wordt, de huidige Nederlandsc omroep 

hiedt aile mogelijkheden voor hct 

KGV, het Kleimte Gemene Veelvoud: 

alles kan gczcgd worden, voor alles is 

ergens wei plaats of tijd. Als we zo no

dig naar een andcr systeem moeten, 

dan toch een KGV-systeem en geen 

GGD-systeem. 

5. De publieke omroep is wettclijk gc

regeld en daardoor beschcrmd, niet 

verhandelbaar op de beurs. Zij zal dus 

van ons blijven, hoeveel Murdoch en 

ller!u.,coni er ook voor over zouden 

hcbben. Onze kabelnetten en posterij

en worden a! verkocht en hct cerste 

wat die doen - wei moetcn doen trou

wens - is het afstoten van onrendabele 

gchieden. Welke zijn de onrcndabelc 

gebicden van de omroepc Het is be

langrijk dat verschillende geluiden ge

hoord kunncn worden. Er moet een 

waarborg zijn voor dat andere geluid 

We moeten weten dat het bij andcren 

leeft, dat het ook bij andcrcn leeft of 

dat cr bij anderen iets anders leeft en 

welke thema's dat betreft. 

6. De publieke omroep sprcekt de kij

ker en luisteraar aan als burger, niet als 

consument. Jc hebt publieke omroep 

nodig om bepaalde zaken te houden: 

democratic - cultuur - representatie. 

Daarvoor is het noodzakelijk dater niet 

aileen maar consument-georienteerde 

media zijn, maar ook media die zenden 

omdat het nodig is. 

7. Ecn staatsomroep kan ook enkelc 

van de hier belangrijk gcachtc taken 

vcrzorgen, maar deze past niet bij de 

Nederlandse samenleving. llovendien 

leidt deze vorm gemakkelijkcr tot uni

formiteit en tot nationalisme, terwijl we 

juist constant roepen dat er een pluri-

forme samenleving is en moet zijn Die 

samenleving mag zich dan ook wei her

kennen in de omroep. 

8. Een abonnee-bcstcl is aileen goed 

voor de reeds ge'J'nteresseerdcn, en voor 

de niet-gc'interesseerden. Een blad over 

postzegels is van belang voor postze

gelverzamelaars en dat het duidelijk 

herkenbaar is, i'> van belang voor niet

verzamelaars. Maar de samenlcving is 

geen postzcgclvcrzamcling en politieke 

en maatschappelijke belangstelling is 

geen hobby Politieke programma's zijn 

er niet aileen voor de reeds politiek 

ge'interesseerden. 

9. Publieke omroep is niet aileen maar 

complcmentariteit Uiteindelijk kan 

complementariteit evengoed lciden tot 

consumentisme. Er wordt wei gesugge

reerd dat de publieke omroep comple

mentair moet zijn ten aanzien van wat 

anderen a! brengen, maar dat is niet 

voldoende. Als men dat als uitgangs

punt neemt, conformeert men zich aan 

hct marktprincipe als leidend beginscl 

voor de omroep: ecn vorm van de oren 

Iaten hangen naar de commercie. 

Wat is een publieke omroep? 
Laten we cr nu van uitgaan dat een pu

blieke omroep een omroep is die door 

ons gezamenlijk betaald wordt om pro

gramma's uit tc zenden, juist voor ons 

allemaal. Ze brengt programma's waar

van we het belangrijk genoeg vindcn 

dat ze gebracht worden, niet aileen die 

programma's die wij zeit willen ontvan

gen. Het is dus een omroep die gelegiti

meerd wordt door het dienstbaar zijn 

aan het algemeen belang. En dus niet 

bepaald wordt met de moderne slogan: 

'the public interest is that i11 which the puhlic ts 

interested' De publicke omroep is een 

omroep met een publieke taak en een 



publieke financiering. Kranten hebben 

natuurlijk ook een publieke taak, en bij 

de meeste is men zich daarvan zecr wei 

bewust. l\1aar een krant is een heel an

der medium dan telcvisie. Er is een dui

delijker schciding tussen commercie en 

redactie, en het produkt verdraagt dat 

ook, de uitgever wil misschien wei veel 

lezer-;, en veel advertenties, maar niet 

noodzakelijkerwijs allcmaal op dezeltde 

pagina. Er zijn trouwens meer verschil

lcn. Voor de pers bestaat er cen bedrijfs

fonds waaruit met behulp van geld dat 

via radio en televisie door de publiekc 

omroepen vcrdiend werd, de verschei

denheid in de pers bn worden bevor

derd. En het abonnement op een krant 

waar men geacht wordt mindcr dan een 

uur per dag in te lezcn is heel wat hoger 

dan bet luister- en kijkgeld' Zo'n snort 

werkwijze van onafhankelijke redactie 

en toch inkomsten uit rcclame zoals bij 

kranten is overigens ook bij televisie re

aliseerbaar, zoals bij voorbeeld bij de 

oude Engelsc ITV/IBA-omrocpen het 

geval was. Dat is een heel ander soort 

omroep dan een puur commercicle. 

De vraag is dan, waarom de media een 

dergelijke rol zoudcn moeten hebben. 

Waarom moeten wij te weten komen 

wat er in de omgeving gebcurt? Zou 

dat kunnen lciden tot iets daaraan of 

daartcgen doen, zijn daarvoor alterna

tieven aan te reiken, waarom zouden 

we ons socialc en culturele erfgoed ver

der geven aan volgende gencratiesJ Het 

zijn vreemde vragen, want er zal wei 

niemand zijn die meent dat we hct niet 

hoeven te weten, dat we nergens iets 

aan hoeven te doen. Hoewel ... waarom 

makcn we ons zoveel zorgcn over de 

economische en sociale omstandighe

den en zo wcinig over de culturclc om

standigheden? 

Als de oude structurelc verbanden weg

gevallell zijn, wil dat niet zeggen dater 

geen structuur meer is. De kerken, de 

politiek leveren die banden niet meer. 

Oat client te betekcnen dat de publieke 

omroep versterkt moet worden. Over 

het hoc kan men van mening verschil

len, maar niet over de vraag of het iets 

is voor meer dan vijf jaar, en niet over 

bet fcit dat bet niet iets is dat op puur 

economischc motieven beslist moet 

worden. Afschaffen van luistcr- en kijk

geld is bet reduccren van burgers tot 

mediaconsumenten. 

Het lijkt wei of velen zo'n hekel heb

ben aan de voorbije vcrzuiling dat ze 

dat wat hen er aan herinnert willen op

ruimen. Dat blijkt bij voorbeeld uit de 

herhaalde voorstellcn, tot vanuit de 

Wetenschappelijke Raad voor bet 

Regeringsbeleid (WRR) toe, om de om

roepen KRO, NCRV en EO bijeen te 

voegen. Wat die drie gemeen hebben is 

hopelijk bet geloof in een en dezelfde 

God, maar daarom nog niet een geza

menlijke of gelijke opvatting over hoe 

de publieke omroep moet werken. 

De beoordeling client te geschieden op 

een totaalaanbod, niet op afzonderlijkc 

elementen daaruit. Hoewel niet elk ele

ment in elk grater gehcel past, is bet 

ook weer niet zo dat elk element alleen 

aile kenmcrken van bet geheel dragen 

moet of kan. Dat er straks geen pro

gramma meer zal zijn en 

mensen straks a Ia carte alles 
Liever een KGV 

(Kleinste Gemene 
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kunnen kiezen, wil niet zeg

gen dat ze dat ook zullen 

doen. Al jaren lang kan men 

kiezen tusscn kranten. Maar 

slechts weinigen maken zo'n 

keuze elke dag opnieuw, en 

dat hecft goede gronden. 

Oat zal met tv en radio niet 

anders zij n. 

Veelvoud)-systeem 

dan een GGD 

(Grootste Gemene 

Deler)-systeem. 

De discussie over wat voor publieke 

omroep we hebben willen is eigenlijk 

de discussic over wat voor een samcnle-
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ving we willcn hebben: een van consu

menten of een van burgers, een samen

leving waarin de burger temidden van 

zijn medeburgers gezamenlijk wordt 

aangesproken of een samenleving die 

zo versnipperd is dater aileen nog indi

viduele, relaticf geisoleerde, consumen

ten zijn. Een waarin gezegd wordt 

waarvoor men bereid is te betalen of 

een waarin gezegd wordt wat belang

rijk is om gezegd te worden. 

WiJ zullcn het antwoord niet geven, 

maar will en de lezer bij het zoeken naar 

het antwoord het volgcnde voorhou

den: De Amerikaanse communicaticwe

tenschapper Larry Gross hccft ooit een 

parabe]22 geschreven, die wij voor deze 

situatic aanpassen: "Stel je voor dat cr 

iemand bij u aanbclt die zegt 'ik wil 

graag de komende jaren aile dagcn hij u 

op bezoek komen. lk kom a! heel 

vroeg, en blijf tot heel laat. lk zal u ver

tellen wat cr in de wereld gebeurt, en ik 

zal u onderhouden met spannende en 

vrolijke verhalen, met '>pcllctjes en met 

gesprekkcn. En als u er niet bent, ik 

kom namelijk vooral als u niet thuis 

bent, zal ik als baby-sit de kinderen be

zighouden.' Wat zou u dan zeggen7 

Laten we aannemen dat u zou zeggen: 

'alles goed en wei maar wat moet dat 

kosten?' en hij zegt dan 'o, het kost u 

niks, want tussendoor zal ik u wasmid

delen, maandverband, verzekcringen en 

vliegreizen aanbcvelen, en daarmee 

verdien ik genoeg, meer dan genoeg. 

Zegt u dan zonder verdcre voorwaar

den te stellen: 'kom alsjcblicft maar bin

nen'7 Waarschijnlijk niet; maar stellcn 

wij als samenleving eiscn aan iemand 

die op deze wijze bij iedereen binnen

komt? Zeggen we: 'Als jc ook maar 

voorleest uit postbus 51, mag je vijf jaar 

lang binnenkomen'? _,... 
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