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11 k.·zing van twee eerde.re pu
hlibtie' van het Weten<;chap

pelllk lmt1tuut voor het C:DA: 

'1\ 1zl'.,...,Zl-ol kzl'·.,<..,J-communrcatic~~ 

' I '!HI ' en 'l'lurilormllelt. llcleid,advie' 

inzake de vcr,cheidenheid e11 de demo

uat"enng h11 per' en omroep' i hekid'

adv·'e' I '!Hi 1 reali,eert men zich pa<; 

goed dat z1ch 1n ee11 ongelolclqk korte 

t11d een aardver,chu1ving in de media

wcreld hcelt voltrokkcn. Ter dlu<;tratie· 

111 het eer,tgenoemde rapport i<; de he

Jc,d,aanhevellng te vinden dat - gelct 

op de puhlieke lunLlie van de omroep

oll\Trkort moet worden va,tgehouden 

aan de norm uit de Omroepwet dar 

gccn :::cndtr1d \Vordt tocgc\vczcn aan 

1mtell111gen die 'gericht zqn op of 

d1en,thaar z11n aan het maken van 

w1mt' I k L<lll11lli"le mcende dat per<; 

en omroep. gelct op hun dienende 

lunLt1e ten hehoeve van de vrqe mc

nrng-.. vormrng, hctcr nict in handcn 

kunncn Zllll VZII1 in...,tcllingcn die prin1air 

z11n gencht op het maken van win<;t. 

( ommcrul;lc ovcrwcgingcn hchorcn 

lllllllc·r<; 111et hepalcnd te zijn voor de 

,elcct1e van de door te geven lnforma

trc 1 lcrtcn en mcningcn l en de prcr.;cn

t,Hie daa1·van 

I let nwge duideli1k zijn dat de Furo

pc..,c rcgclgcvrng ccn door...,lJggcvcndc 

wl heelt gnpeeld hq het toclaten van 

de colnmercic'ic omroep tot het 

~ulcrland,e ommephe<;tel. Cezien het 

kit het Cl )t\ al tl]d tegen ullnmerciali

...,cnng vJn de on1rocp r;., gcwccr.;t, i'-1 hct 

1wodzakel11k lcring tc trekken uit het 

rccentc verleden en opnieuw princi

piccl <;telling te hetrekken. In tegcnstel

ling tot de andere <;ectoren, laat het 

omroephelc1d zich werkelijk nict mcer 

he:,chouwen los van wat nu is gaan 

heten -de luropc:,c Llnie: daar worden 

in verrcgaande mate de juridische mar

ge:, van het Nederland<;<: omroepbelcid 

hepaald. Dit ondank:, het feit dat de in

richting van de omroep oflicieel geen 

matcrie is waarvan de heleidsbevoegd

heid i:, overgedragcn aan de Llnie. In de 

overwegingen vao de Televi'>ie-richtlijn 

wordt uitgesproken dat de bevocgdhe

den van de Lidstaten tot regeling van 

de organi-.atie van de omroep onverlet 

hlijlt Nicttemin hecft de Llnic een 

enorme invloed op het omroepbelcid. 

De recente ontwikkelingen Iaten zien 

dat het dringcnd noodzakelijk is dar 

hct CDA zich grondig bezint op de uit

gangspunten voor het omroepbeleid. lk 

tracht hier een principicle lijn uit te 

zetten die zou kunnen worden gebruikt 

bij die hezinning. lk richt mij vooral op 

de vraag welke houding hct CDA zou 

moeten innemen ten opzichte van ver

dcrgaande commercialisering en de 

druk om het publicke be-.tel sterk at te 

houwen_ 

Golf van commercialisering 
In het begin van de jarcn tachtig hecft 

McQuail cen onderzoek gcdaan naar 

de mate waarin media in verschillendc 

Furopese Ianden gecommercialisccrd 

waren. Het sterkst gecommcrcialiseerd 

warcn Croot-llrittannie, ltalie en 

UlV I'!; 
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Luxemburg; een middenpmitie werd 

lllgenomen door hankrijk. Duitsland. 

Nederland. flllland en Spanje. Landen 

met de laag~tc graad van con1n1crcit1li

~cring waren Zwcdcn. ~oorwegcn, 

Denemarken en Belgic Tien Jaar later 

kan worden vastge'>teld dat vriJwel Ie

der land tot de eerste categoric kan 

worden gcrekend. 

Fr zijn cen aantal lactorcn die deze 

translormatie in de hand hehhen ge

wcrkt· 

I De technologische ontwikkelingen: 

de nieuwe transmissie-technieken van 

satelliet en kahel. Hierdoor is de fre

qucntieschaarste op de ether met zo'n 

dwingend prohleem mccr: er is ruimte 

OJW;taan op lokaal, regionaal, nationaal 

en internationaal niveau (grensover

schrijdend) De frequentieschaarste op 

de ether was altiid het standaard-argu

ment voor overheidsregulcring. Dat ar

gument om de verde ling van bovenaf te 

reguleren is door de technologische 

vernieuwing op zijn minst sterk gercla

tiveerd. 

2. Men ging in toenemende mate een 

beroep doen op liberale argumenten: 

ook in de mediawereld moest niet de 

overheid maar de eerlijke en vrije con

currentie de krachtsverhoudingen he

palen Daarmee was de kijker/luisteraar 

het meest gediend. Interne pluriformi

teit moest plaatsmaken voor externe 

pluriformiteit (in de hetekenis van 

markt-concurrentie). 

:l De hlik werd versmald: de media 

werden steeds meer gezien als cen pro

dukt waarmee op de internationalc 

markt llink geld zou kunnen worden 

verdiend. 

4. Het beleid van de Furopese Cemeen-

schap ten aanzien van de media: van 

grote invloed i<, gewee<:t de Tclcvisie 

zonder grenzen' -richtl ij n. Telcvisie 

werd gcdelinieerd als dienst in de eco

nomische zin van het woord en kon zo

doende onder de werking van het 

gemeenschapsrecht worden gebracht 

(vrij verkeer van diensten, goederen en

zovoort). 

5. Door het wegvallen van het be

schermde monopolie van de publieke 

omroepen, in de meeste Ianden, wcr

den enorme krachten ontketend. Het 

economisch belang van media werd 

ontdekt en er ontstond druk vanuit be

langengroeperi ngen om het gehele do

mein te liberaliseren, te commerciali

scren en te dereguleren. De volgende 

lactoren speelden daarbij een rol. De 

industrie zag graag dat de nieuwe vin

dingen op het gebicd van de telecom

municatie op zo groot mogelijke schaal 

werden afgenomen en toegcpa<,t. Zij 

vonden natuurlijke bondgenoten in 

grote, al dan niet multinationale en 

multimedialc uitgevers- en filmproduk

tieconcerns, voor wie het toegangsver

hod tot de non-commerciele omroep

cxploitatie toch al een doorn in het oog 

was. Andere hondgenotcn zijn diege

nen die in de hestaande omroepsyste

men teveel de manipulcrcnde en mono

poliserende hand van de Staat of van 

een bepaalde politiek-ideologische 

groepering ontwaren en in de commer

ciele beheersvorm bet enige praktische 

alternatief zien om zich althans van die 

last te bevrijden. r 

K wets bare waarden 
Welke waarden zijn in de publieke om

roep verankerd en worden bedreigd 

door de komst van de commerciele om

roep7 Men kan met name denken aan 

de volgende: 2 

-::J 

IIIII m 
!;i : 

;N r:' I i 
i ~ 

l/1 ll n 

c 
0 

v 



'J: 

Ku>IIIIinl 

Hct concept kwaliteit hcdt vcrschillen

de hctckeni<,sen. Het gaat cr niet om 

dat een kwalitcihcriterium zou moeten 

ovcrhccrscn, maar dat: (a l het <,ysteem 

als gchccl hct '>trcven naar hoogwaardi

gc programma\ als cen hclangriJk doc\ 

heschouwt en 1 hI dat het strcvcn naar 

allcrlci soo1·tcn kwalitcit wordt hevor

ckl·d Het hnte wordt dit strcven uitge

drukt door het gezegde dat goede 

pn)grJ.Il1J11J-nlakcr-., progran1111a's zullcn 

maken d1e gocd in hun soort zijn. 

Kwal1te1t wordt gea.,.,ociecrd met de 

trad1tionelc culturelc mi"ie van de pu

hlicke omroep, het is ook tegcnover de 

unilormcrrngstendensen, de vervlak

klng gezet. In West-Europa wordt ge

vrcTsd dat de commercialisering het 

draagvlak voor kwaliteih'>treven zal on

dcrmiJnen Fr zou minder animo kun

nen onhtaan om te invcstcren 111 

kwalite1t als voor minder geld ieh dat 

mi.,.,chicn creatiel mindcr interessant i-;, 

maar dat dezellde inkomsten hinnen 

haalt, bn worden vcrkrcgen. De be

rcidhcld tot het nemcn van nSJco\ en 

vcrn1euwen zal alncmen 

I J"'"'Iinl 

I licrhq moet worden gcdacht aan ver

schillcnde soorten plurilormiteit. regio

naal tal1g. pol1tiek, cultureel, wat 

hctrelt smaak I ht was hct handels

nJcrk van de puhl1eke omroep. De di

vcrSJteJt 111 de samcnlcving moet zijn 

\\'l'LT">JllL'gclJng vindcn 111 de progranl

mnmg I k zorg is tcrecht dat de komst 

v·an de conlnlercii.'lc tclcvisie een ver

..,l huJVJng tot gcvolg zal hchhcn van 

prrm 'l"cel pluralisme naar pragmatisch 

plural"me I k m1mkr invloedri1ke de

len van cTn samenlcving, llllndcrheids

grocpnlngcn. ZIJn dan de dupe ide 

omkrkla"c de m1deren, de culturelc 

lwlangstcll111g viln mindcrhcden, hm1-

ders van orthodoxe opvattingen). 

Hoelnagel en anderen ( 1993) verwijzen 

naar een empirische studie van de me

dia-econoom Heinrich waaruit blijkt 

dat de Duitse commerciele televisie 

zich kenrnerkt door een, vergclcken 

met andere bedrijlstakken, ongekend 

hoge mate van economischc en publi

cistischc concentratie en door een daar

mee gepaard gaand verlies aan pluri

lormiteit van het aanbod. 

Cullurelc !dcHlilcil 

Nationalc en regionale publieke omroe

pen werden beschouwd als belangrijke 

wijzen van het uitdrukken van de cultu

relc identiteit nict aileen door middel 

van hct nieuws (nationaal en regionaal 

nieuws), maar ook door middel van de 

ontspannende programma's. De com

merciele telcvisie betekent een dubbele 

bedreiging: ten cerste worden de natio

nalc communicatie-systemen bedreigd 

door een homogene internationale mc

diacultuur. Vcel buitenlandse, vooral 

Amerikaanse, produkties Het is ten 

tweede moeilijker om een eigen pro

duktiestructuur in stand te houdcn wan

neer de gelden stromen naar de grote 

mediagiganten. l\1et name voor cen 

klein taalgehied kunnen grote media

concerns een hcdreiging zijn: het lijkt 

niet rendabel om programma's voor 

zo'n klein gebied te makcn. 

Prol}r<li11111CI'i1!1J die irrhoude/ljk orwf!Jmrkclijk is 

Pdll rnlm11c 

In vee\ Ianden bestaat de vrccs dat 

commercialisering de kwetsbare waar

den hcdreigt. Daarom hestaat m de 

meeste Ianden ccn of andere vorm van 

af...,chcrnling van progranltna'.;; tcgcn re

clanlc en -;ponsoring. 

De illlc!jl·ilul '"'" de f>uhlickc cOIIJIIIJ/1/lC<llic 

\lijvoorheeld in Duitsland is de om-



roepvrijheid nict aileen gedcfinieerd als 

uitingsvri)heid, maar ook als de vrijheid 

van recipii'nten om zichzelf zo volledig 

mogelijk te informeren Dat bctekent 

dat cr allerlei verschillende informatie 

en meningcn heschikhaar moeten zijn. 

Dit hiedt hescherming tegen concen

tratic in de omroepsector. 

De media vervullcn ecn hclangrqke 

taak hij het op pcil houden van de de

mocratic (en de waarden die ziJ heli

chaamtl. De commercialiscring zou de 

'ciPic colllllllllliwlion' kunnen hedreigen op 

verschdlcnde manieren.- de prioriteiten 

zouden vcrschuiven van informatie naar 

vcrn1auk; in nieu\vsuitzcndingcn zou in 

toenemcnde mate de nadruk komen tc 

liggen op het sensationele,- de kijker 

zou minder op zijn hurgerschap wor

den aangesproken,- de politiekc strijd 

zou steeds mecr worden gereduceerd 

tot poppetjes en spektakel,- krctcn. 

bcclden en lekker klinkende geluiden 

zoudcn steeds meer inhoud, informatie 

en dialoog wegdrukken. 

Het ll'riZIJil lil/11 kindercn en jont}ercn 

Hct verschil tussen puhlieke en com

merciclc omroep is misschien nergens 

zo sterk als in de programmering voor 

kinderen. De publ1eke omroepen heb

hen veel gedaan aan educatieve uitzen

dingen, die zijn bedoeld om kindcrcn 

te informeren, te stimuleren en hun ho

rizon te verbrcdcn. De commeruele 

omroepen werpen zich veeleer op tc

kentilms. In de Verenigde Staten ging 

dit gepaard met heel veel reclame in en 

rondom de kinclerprogramma's. In 

Luropa is er.- re-,pect voor de zich ont

wikkelcnde educatieve behoef ten,- voor 

het kit dat kinderen niet moeten wor

den hlootgestcld aan doortrapte recla

mes,- hewustzijn dat kincleren niet 

tevecl moeten worden blootgestelcl aan 

volwa.:..,...,cncn progrun1n1a'-:.. Er zijn op 

clezc clrie punten in verschillcnclc 

Europese Ianden maatregelcn getroffen. 

Het umthoudm <lilll hc~aalde HJorrle nonnnd 

nwatstauen 

De meeste publieke omrocpen hehhen 

altijd getracht te voorkomen dat hct 

puhliek were! geschokt op gehieden a]., 

seks en geweld. In een sterk concurren

ticklimaat zou dit morele bewustzijn 

kunnen afnemen. )uist om geld en aan

dacht te trekken zalmen sneller grijpen 

naar porno en gewelcl. Daarom zijn in 

de meestc Westeuropese Ianden de 

richtlip1en wat dit betreft vcrscherpt 

Normativiteit onder druk 
lnstitutwllalisuilll} um1 llomwtitntnt 

De genoemcle kwetsbare waarclen zijn 

van fundamenteel bclang voor de in

richting van het bestel. l:lijvoorbeelcl 

met betrekking tot de verhoucling tus

sen commerciele en publieke omroep. 

In Duitslancl is het Amerikaan'>e sys

teem omgedraaid In de VS is de pu

blieke omroep een aanvulling op de 

commerciclc,- in Duitsland is de com

mercicle een aanvulling op de puhlieke 

De keuze voor een puhliekrechtelijke 

omroep is dan gerechtvaardigd met on

der andere het volgencle belangriJke ar

gument. de omroep heett een clus

clanige hetekeni'> voor de totstanclko

ming van de publieke opinie en het 

proces van politieke wilsvorming dat 

het gerechtvaardigd is de omroeptaak 

aan puhliekrechteli)ke organi'>atie'> toe 

te vertrouwen. llct Duitse 13tllldcs

"erfassllll!}s<Jencht heeft bevcstigcl dat 

cnmmerciclc omrocpen niet de in-;titu

tionele garantics voor de vriJheid van 

meningsuiting kunnen bieden. claar zij 

gezien hun karaktcr gccn algcn1een 

toegankelijk e11 pluritorm aanbod leve

ren. De overheid client te blijven zor

gcn voor de aanwczighcid van de 
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puhl1eke <llllr<lep Jl, hzhiwoorziening 

dJc e"elltll'k lunuic' vcrvult voor de 

dc·nwcrJth< he orde en voor de cultuur 

'j(,t deze h,l,iwoorzlcning rekende het 

\lot progrZl!lllll(l,..., voor de mctllng-.- en 

polltickc wd..,vorrllrng, cducatrcvc en 

rnlormJtH .. 'Vl' progr<.11ll111J,..., en culturck 

progrJllllllJ..., in hrcdc zrn, woiJrondcr 

dJc \'Jil rcc reJtJe\'l' ,1.1rd.; 

( Jok 111 1\nkriJnd "men cr nog qeed' 

v;ll1 m'l'rllllgd cbt de <llllmep cen pu

h!Jek hc!Jng dJellt llJJvoorheeld in de 

1\otJ /'uf,/u·h ( )uuocf' "' Ndcr/,111,/ "RJdio 

en tclcvJ...,tc en mccr rn hct algcmccn 

het l<lLlJI .1.111 LOillllllllliLJtlellliddekn 

l)('pJkn 111 heiJilgrJJkc lllJte hct gez1cht 

\'Jil de hnkndJJg'e lllJ<JhchJppij 

I Joel! hun llllormJtll·ve. Ulll1111elltJriC· 

rcndc en oprnrl;rcndc lunctic vorn1cn 

Zll ee11 VJil de hoek,tenen VJil <lllZe dc

rnoLrJtrc Z11 Zllll voor de burger<.., 111 

<lllZL' '"menkv111g nomlzJkelijke mid

dekn gc\\'orden om ZILh 111 pol1t1ek, '". 

LIJJI culturcel en ec<lllOillhCh opzicht 

tL' kunncn hcwcgcn en ontploorcn 

Rad1o en tek\'hle hehhcn cbn ook een 

hciJngrJJke puhl1cke lunct1e · I let ge

lwcl e1genc \'Jil het Nnkr!Jil(l,e om

mephc·qel hc·,tond LT onder Jndcrc in 

LLlt c>mrocpc>rg<:llli<..,Jttc..., vcrcnigingcn 

w,HL'll op ccn normattcvc grond...,JJ.g, 

\'l'I.Jilkerd 111 hel.1ngri1ke geeqeli1ke 

.... tromrngcn 111 de <..,Jillcnlcving l)oor 

""'aJI-culttll·ek en Jndcre J!Jw,pmken 

(llll\\'tkkcllflgcn t<., de lcgrtrmJ.ttc van drt 

"''l<Till 111 lm'llemeiHk mJte tcr d"cu,. 

<..,Jl' komcn tc ...,tJJ!l ITn -..tcrk UH111llcr

LILTI :wqel lonkt I let " zen de vrJJg 

ol 111c·n d.m 111et hn k1nd met het hJd

'' ,1tc1 \\Tg'->poc!t ( )p Zllll llllll<..,t CCn 

kenmnk \'Jil het NednlJnd'e he,tel " 

ck 1110L'Ilc· \'Jil het lwlwuden WJJrd de 

\'l'!Til1g1ngcn h,1ddcn LTI1 Jlltrlll'-.ICkc 

!ll()tJ\,ltll' <l!ll hun c1gcn gcdrag tc nor

lllclcn 1 Jlltcrnc morJJ]I hoc 111l'll h!cr

,l,lll \tlrlll .~J! \TI'->Lhildc l'll h111g Jl VJI1 

de gee'>telijke <,troming die men verte

genwoordigde ,\len hJd een trad1tie 

die de h""" vmmde voor de keuze' die 

men maJkte. llovendien kon men cbar

op door de JchterhJn worden Jange

'pmken. f-lct verJnlwoordclijkheid'>

he,el (voor het eigen maat,chappelijk 

handel en 1 WJ' intrimiek Jan hct maken 

van on1rocp. I)c conlnlcrcia\i~cring 

lllJJkt nict Jllccn gchruik van de uithol

ling van deze traditie'>. maar vcr'>terkt 

deze uitholling ook nog ecn'>. Kcn

merkend voor de commerciclc omroep 

i<.., dat hct vcrzorgcn van uitzcndingcn 

en aile'> wJt daJrmee <,amcnhJngt niet 

mecr intern i' gcnormeerd door ecn 

traditie (gec\lelijke 'itrnming) /\len 

gJat nook prat op dat dit niet het gc

vJI i,, men kJn dan ook niet aJn ccn ol 

andere ltltcrne moraal worden gehou

den door een achtcrhJn (de commcr

cic'lc omrocp i' niet democrJti'ichJ. De 

activitc1ten <,taan vooral in het tcken 

vJn hct maken van wins!: de omroep i' 

tot een bpitJiistisch hedrijl geworden 

H1crdoor i' het gevaar groot dat hct 

verJntwoordeliJkhcidshe,cf wordt on

dermijnd door de eenzijdige gericht

heid op w1nst. De kcuze'> die men 

lllJJkt (in her programmJ-aJnhod! wor

den ge\luurd door commercielc ovcr

weglngen· hoc hercikt men ecn zo 

groot mogelitk puhlick, zodJt de Jdvcr

tcerder' willcn Jdvcrteren en er vecl 

geld voor overhehhen. Her Jppcl VJn 

de Jdverteerders op de kijker stimulcen 

een '>tcrk con,umcntio;tisch ctho,. De 

progrJ.IllfllJ.
1

S n1octcn zovccl n1ogelijk 

k!Jkcr' trekken en doen dJarom een he

roep op de mcc\1 hasalc hchocltc' VJil 

de kijkt.T'>, niet op WJt hen schcidt. maar 

wJt zij Jllen gcmccn hehhcn hchodte 

aan 'ensJtie en ,chokkcn, aJn 'tcrke 

prikkel, en emotie' (,ek,, geweld. he

wondering, atgun<-.t), aan ont...;rannJng 

1 vcr'-.trooiing, c<..,LJ.pi<..,nlc, idcntilicatic 1. 
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aan hcvc-..ttging van -..tereolypcn, van 

het dcnkcn in cliche-, lgoed/-,\ccht, 

r!Jk!arm I De kitkcr i<; lctterlijk <:en con

'-.Unlent: hii cothumcctt de programma'-.. 

Programma'-, zi1n nich mccr dan <;timuli 

'prikke\-, 1 dtc gedachtelom reactic<; op

roepen. Van actieve hetrokkenhcid i<; in 

mindcre mate <;pt·ake. 

Door commcrcia\i-,cring i-, in <,teed<; 

mindcre mate <;prakc van cen normatic

ve vi<;ic op de lunctie van de ma<,<;ame

dia. De normaticvc vragcn worden in 

toencmendc mate ovcrwockcrd en ko

mcn nog in de n1arge en dan nog vaak 

toevallig aan de orde. De hc·t·nvloeding 

van de normativiteit zal in tocncmende 

mate nog -,\ccht-, van huitcnat gchcu

ren· de interne normering zal hoc Ian

ger hoe mcer vcrzwakkcn en hit 

volledige commcrcia\i-,ering vcrdwit

nen. De morclc/normatieve dimemic i<; 

daarmee nict verdwenen, maar <;\ccht-, 

vt:rdrongen. Deze kccrt op een andere 

wijze weer terug: het zal dan mocten 

komen van pre">iegroepcn (consumen

tenorgani<.;aties) en van de ovcrhcid. 

Van degencn die zich bezighouden met 

omroep vanuit win<;toogmerk hoeft dit 

niet mecr te worden verwacht Het 

nonnaticve zal van buitcnal gc<,talte 

worden gcgcven. !)at laatste i-.. dan ook 

111 toenemende mate het gcval: de over

heid (de Nederlandse en de Furopc<;e 

vierde he<;tuur<,\aag) bcmoeit zich met 

de programmcring. Er bestaat ee11 <;ter

ke nciging tot rcgulering van bovcnal 

Naa<;t de commercia\i<;ering i<; dit ook 

een van de oorzakcn voor de vermin

dude hetrokkenhetd van de kijker/lui<;

tcraar bij de ma<;<;amedia. 

Het zou vreemd zijn wannecr de over

heden 111 Europa, en de Luropcsc bc

<;tuurslaag de uJmmercia\i-,enng de vri)c 

hand zou Iaten, nu duide\ijk gchlcken i'> 

dJt de markteconon1ic gecn interne 

normcring kent: zij hehoelt nict aileen 

Jl()ftllenng vanuil mi!Jeu-oogpunt 

lschepping en rentmeestcr-,chapl, maar 

vanu1t <;ociaal pt:r'>pectid (<;o\JcbriteitJ. 

Wannccr de markt de vrije hand zou 

worden gcgeven hit de omroep zou hct 

waar-,chitnlijk jarcn en miS'>chicn wei 

decennia dur<:n voordat hetrokkenen 

zich er ook op dit tcrre!T1 van hewmt 

worden cbt ook hier de markt geen in

term~ normering kent Dit gaat dan wei 

ten kmte van de kwaliteit van de <;a

menleving: ma">amedJa hehbcn immcr<; 

invloed op hoc men<;cn zich gedragcn, 

welkc waarden ze belangrijk vinden, 

waarcloor zc wei en niet worden gepre

occupecrd. Voordat het tc laat i<; moet 

paal en perk ge<;telcl worden aan de 

commercia\i<;cring: I sociale I communi

catic mag niet in dienst komcn tc <;taan 

van de marktcconomie. De verhouding 

client andcr<;om te ziJ11: de economi<;chc 

dimensics van de massamcdia d1cnen 

ondergeschikt tc hlijvcn aan normatic

vc doc\<;te\lingen 

Mogelijkheden tot normering 
Hoc dicnt dczc normering plaat<; te 

vindcn" Er zijn verschillcnde mogclijk

heclcn Normering I normaticvc kleu

ring I van de ma<;<;amedia zou bit 

voorkeur van binncnuit dienen te gc

beuren: hct Nederlandse bestcl met 

verenigingen gcha'>ecrd op gee<;te\ijkc 

~tron1ingen i.;; daarvtln ecn belangrijk 

voorbecld. l'rogrammamaker<; lunctio

neren in een dcn1ocratisch gecontro~ 

lccrde maat<;chappelitke organisatie die 

zijn uitgang'>punt vindt in een norma

tid ideaal. lndicn een dergelitke con

<,tructie niet meer mogelijk zou ziJ!l 

door <,eudarisering, indJvidua\i-,cring en 

hct cinde dcr idcologiecn lol wclkc IT

den dan ook I dan client de ovcrhcid 

voor norn1cring van huitenat te zorgcn. 

Zoa\<; in andere Ianden zal dan ce11 pu-

""', 
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blickrechtelijke publieke ornroep door 

de overheid rnoeten worden verzorgd. 

De norrnering van cornrnerciele ornroe

pen kan op ziJn rninst op twee manie

ren worden aangchracht: door een of 

andere vorrn van regulering, en/of door 

hct stirnuleren/onderstcunen van con

surnentenorga n isatie/pressicgroepen die 

zich beijveren om de massarnedia te 

normeren. De invloed van de burger is 

een buitengewoon belangrijk punt en is 

onder andere uitgewerkt door 13lumler 

en Hoftrnann-Riern (I 992) 1 Diegenen 

die de rnacht hehben over de media 

moeten onder controle staan: inge-

kers en luisteraars: hun rnening liet de 

ornroepen nogal onvcrschillig. In 

Nederland bcstond de gunstige situatie 

dat de ornroepcn het karakter van een 

vereniging hadden daardoor wa<, zeg

gcnschap over de omroepen vrij rede

liJk geregeld Dit was uniek. In andere 

Ianden had de politiek rneestal de con

trolerende functie 

Nu de '>taat zich mccr terugtrekt en 

men inziet dat de massarnedia niet ge

hcel aan de rnarkt dienen te worden 

overgelaten zi)n de volgende mogeliJk

heden voor externe normering dcnk-

bouwd rnoct worden de mogelijkheid haar 

tot kritiek, ter di<,cussie stellen van ge-

nomen beslissingen door diegenen de 

effecten ondergaan. De invloed van de 

media is zo alornvattend dat dcgene die 

erdoor worden aangeraakt I wie niet) er 

ook cnige zeggcnschap over moctcn 

hebben. De media hebben vormende 

invloed op hoe men zich ontspant 

(vrije tijdsbesteding), het culturele aan

bod en de kwaliteit van hct publieke Ie
ven. Dcgenen die verantwoordelijk ziJn 

voor het televisie- en radio-aanbod 

zoudcn moeten worden hlootgesteld 

aan cornmentaar/kritiek Cfmll){]ck) die 

een weerspicgeling is van de bclangen 

van de kijkers en de samenleving als ge

heel - en ze moeten worden ge<,tirnu

lccrd om er iets mee te do en. 

In de traditiOnelc, nict bedrcigde pu

hlieke omroep was het rekenschap at

lcggen cen belangrijk onderdccl I op 

verschillende mameren) Kenmerkcnd 

wa-, dat de kring van bctrokkenen erg 

klein was: politici en omrocp-verant

woordelijken vormden de kern, aange

vuld at en toe met columnisten uit 

elitaire kringcn. cultuurcritici. vcrtegcn

woordigcrs van hc!Jngenorgani'-.atic~ ul 

mediaonderzoekcrs. 1\kestal waren uit

geslotcn de stcmmen van gewone kiJ-

a. Her i nstellen van procedures om de 

publicke aamprcckhaarheid ol vcrant

woordciiJkheid van de professionals die 

in de mcdiawereld werkcn te verster

ken: hijvoorbccld vcrsterking van de 

autonomic en rol van de professionals 

(hiJV<mrbccld de )ournalistcnl in bcsli'>

sltlgen die de organisatie betrclfcn, er

van uitgaande dat hun normen dichter 

de socialc en creaticve waarden hena

deren dan de houding van media eige

naars en manager<,. De rechten/moge

lijkhedcn van de profcS'>ional-; om op te 

komen voor het puhlieke hclang moe

ten worden versterkt. 

h. Sociaal-wctenschappclijk ondcrzoek 

n.Jar n1assa-con1n1unicatic zou vakcr 

kunnen worden gchruikt bij hct plci

dooi voor verantwoordelijkc media, 

voor de puhlieke zaak. Ondersteuncn 

van helcidsrclcvant onde,·zoek. 

c. [)c ervaringen opgcdaan door groc

pen wier hclangcn en puhJ,ekc identi

teit stcrk athankeliJk zip1 van de wiJze 

\Vaarop zc in de n1cdit1 \Vordcn gcprc

<,entccrd. zoudcn hct uitgangspunt kun

nen zijn van analyses van en krit1ck op 

de procesq·n die tot hecldvertckcning 

en stcreotypcring lciden. 

\ llV 1 'J' 
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bliekrechte lijke publieke o mroep door 

de overh eid moe ten worden verzorgd 

De normering va n commerciële omroe

pen kan op zijn minst op twee manie

ren worde n aa ngebracht: door een of 

andere vorm van regule ring; en/of door 

het st imul eren/o ndersteunen van con

sumentenorganisatie/press iegroepen die 

z ich beijvere n om de massamedia te 

normeren. De invloed va n de burger is 

een buitengewoo n bel angrijk punt en is 

onder andere uitgewerkt door Bluml er 

en Hoffmann-Ri em ( 1992)4 D iegene n 

die de mach t hebben over de media 

moeten o nder contro le staan: inge

bouwd moet worden de mogelijkheid 

tot kritiek , ter discuss ie ste ll en van ge

nom en bes li ss inge n door diegenen de 

effecten o ndergaa n. De invloed va n de 

media is zo alomvattend dat degene d ie 

erdoor worden aangeraakt (wie niet) er 

ook enige zeggenschap over moeten 

hebben . De media hebben vormende 

invloed o p h oe me n z ich ontspa nt 

(vrij e tijdsbestedin g), het culturele aan 

bod en de kwalite it va n het publieke le

ve n. Degenen die vera ntwoordelijk zijn 

voo r het te lev isie- en radio-aanbod 

zouden moete n worden blootgeste ld 

aan comme ntaar/kriti ek (feedback) - d ie 

een weerspiegeling is va n de belangen 

va n de kijkers en de samenleving als ge

heel - en ze moe ten worden gestim u

leerd om er iets mee te doen . 

In de trad iti onele, ni et bedreigde pu

blieke omroep was het reken schap af

leggen ee n be lang rijk onderdeel (op 

ve rschill en de mani ere n). Kenmerkend 

was dat de kring va n betrokkenen erg 

klein was: po li tici en o mroep-vera nt

woordelij ken vormden de kern ; aange

vuld af en toe met co lumni sten uit 

eli tai re kringen , cu ltuurcriti c i, vertegen

woordigers va n be lange norga ni sa ti es of 

mediaonderzoekers . Meesta l waren uit

ges loten de ste mmen va n gewone kij -

ke rs en luisteraars: hun me nin g liet de 

omroepen nogal onverschi lli g. In 

Nederland besto nd de gunstige situatie 

dat de o mroepen he t karakte r va n een 

vere niging hadde n: daardoor was zeg

ge nschap over de omroepen vrij rede

lijk ge regeld . Dit was uniek . In andere 

landen had de politi ek meesta l de con 

tro lere nde functie. 

Nu de staat z ich meer terug trekt en 

men inzi e t dat de massamedia ni et ge

heel aan de markt dienen te worden 

overgelaten zij n de vo lgende moge lijk

hede n voor ex terne norm erin g denk 

baa r: 

a . H e t inste ll en van procedures om de 

publieke aa nspreekbaarhe id of ve rant 

woorde lijkhe id van de profess io nals die 

in de mediawere ld werken te ve rster

ken : bij voorbee ld versterkin g va n de 

auto nomi e en rol va n de profess ionals 

(b ijvoorbee ld de journali sten) in bes li s

sin ge n di e de orga nisatie betreffen , e r

va n u itgaa nde dat hun normen dich te r 

de soc iale en c rea tieve waa rde n be na

deren dan de houdin g va n medi a e ige 

naars en managers. De rechten/moge

lijkhede n van de profess ionals om op te 

komen voor het publieke bela ng moe

ten worde n ve rste rkt . 

b. Soc iaa l- wete nschappel ij k onderzoek 

naar massa-communicatie zou vaker 

kun nen wo rden gebruikt bij h et pl e i

dooi voor verantwoordelijke medi a, 

voor de publieke zaak. Ondersteune n 

va n beleidsreleva nt onderzoek. 

c. De ervari nge n o pgedaan door groe

pen w ie r belangen en publi eke identi

teit sterk afhanke lijk zijn va n de wijze 

waarop ze in de media worde n gepre

senteerd, zouden het uitgangspunt kun

nen z ijn van anal yses van en kr itiek op 

de processen die tot bee ldverteke ning 

en ste reotype ring le iden. 
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d. De ro l va n te levisie- en radi o-criti c i 

in de pers en andere media : z ij zoude n 

zich ni et all ee n moete n ri chten op het 

rece nsere n va n afzo nderlijke uitzendin 

ge n, maar op medi a- politi ek, organi sa

to ri sche o ntwikke linge n en derge li jke . 

e. H et is niet langer aanvaardbaar dat 

de debatten over media worden ge mo

nopoliseerd door elites: om te voorko

men dat er een ve rwa terd beeld o nt

staa t va n wat k ijkers e ige nlijk w ill en, 

moeten 'c itizens orga nizations' worden 

opgericht di e st reven naar ve rantwoor

de lijke media . Er kunnen vier types o n

dersche iden worden: ( I) organi sati es 

di e opkome n voor de belangen va n de 

consumente n (2) o rga nisat ies die opko

men voor de be langen van het gezin en 

het welzij n va n kinderen (3) reli gieuze 

organisaties en (4) o rga ni sa ti es die de 

kijker of het publiek ve rtegenwoordi 

gen. 
H et is dan wel belangrijk dat deze or

ga ni sa ties z ich goe d bezinnen op de 

pun ten waarvoor z ij z ich zullen inzet

ten. Ze moeten hun taak ni et te beperkt 

opvatten . Niet all ee n in actie komen bij 

te hoge prijzen , maar ook oog hebben 

voor waarden als pluriformite it o f 

slechte kwaliteit. Ze moeten z ich goed 

informeren en hun opvattinge n en be

vindinge n publi ceren. Ze kunnen pro

beren het beleid te beinvloeden. Ze 

kunnen ges implificeerde beelden over 

de kijkers/luisteraars bes trijden. Ze 

kunnen zete ls ope ise n in belang rijke 

raadgevende organe n en derge lijke. 

H et is de vraag welke posit ie h et beste 

is: een positie binnen de organisatie of 

een erbuiten (druk van buitenaf). Ee n 

combinatie is waarschijnlijk het beste. 

Er va lt overigens vee l te zeggen voor 

een geïnstitutionali seerde positi e bin 

nen de organisaties. 

f. De bovengenoe mde mogelijkheden 

moete n worden gecombineerd. Ook 
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moete n de oude methoden va n de ve r

an twoordelij ke publieke omroep be 

waard blijven en worden uitgebu it . 

Hi ertoe behoren ook parl ementaire de

batten over de media en onafhankelij ke 

toetsing door ee n soort v isitati ecom

mi ss ie. Een mogelijkh e id is ee n 

Nationaa l Te levisie Forum: dit zou o n

derzoeksopdrachten moete n verst rek

ken etc. , maar vooral zou het de verant 

woordelijkheid op z ich moe ten nemen 

voor de agenda en de kwa li teit va n het 

be le idsdebat over de media. Dit kan 

heel ve rschill ende vorm en aa nnemen: 

het zou uit ee n klachtencommi ss ie kun 

nen ontstaa n; of het zou uit ee n burger

o rga ni sa tie kunnen groe ien; het zou 

ook geheel nieuw kunnen worden op

gezet. H e t zou betaald die n n te wor

den uit publieke ge lden. 

H et streve n naar de inst itu t io nali se ring 

va n verantwoorde lijkhe id bij omroepe n 

is ee n taak voor de christen-democratie 

op nationaa l en Europees niveau. Ik heb 

slechts op basis van rece n te li te ratuur 

enke le suggest ies gedaan hoe hi eraa n 

ui twerkin g gegeven zou kunnen wor

den. Natuurlijk is nog lang ni et all es 

besproken. Even min is met alle techno

logische ontwikkelinge n reken ing ge

houden (bij voorbee ld be taa l-te levis ie). 

Laten we eerst ee n princ ipi ële richting 

bepa len en ve rvolgens kijken hoe daar

aan concreet uitwerking kan worden 

gegeve n H et is toe te jui chen dat het 

CDA een grondige di scuss ie over het 

mediabele id op de age nda voor het ko

mende jaar heeft staan. Zo' n d iscuss ie is 

hard nodig! 

Drs.M.la11se11 

Noten 
1 Zie onder andere: L.B .M. Wüst, Rede voor de 

Vlaamse Stichting C hristenen voor Europa in 

Brllssel op 25 november 1987. J.C. lllllmler, 
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Tdwisio11 m1d tlJf Pub/ie l11frrest Vul11rrable Valurs i11 

West Europen/I Broadcasliug , Londen 1992. 

2 O ntleend aan Jay C. Blu mler, '\fuluerable Vnlues al 

Stnke', in, Blumler (ed .) 1992 , 22 e .v. 

3 FJP.M . Hoefnagel e.a., Het Dui tse 

Cultuurbeleid in Europa . Rapport Weten

scha ppelijke Raad voor het Regc ri ngsbe leid V 

8 1' 1993. 
4 Jay. C. Hlumlcr and Wolfgang Hoffman-Riem 

'Toward Renewed Public Accountabîlity in 

Braad casting in, Blunder (cd.) 1992 , 21 8 en ver

der 
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