
Per~ scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De toekomst van 
media en 
maatschappij 
Een ezel stool zich in 't gemeen niet twee
maal aan dezelfde steen. Velen hebben 
echter de indruk dat het mediabele1d we
derom gefaald heeft nu Veronique zich 
een plaats lijkl te verwerven 1n het media
landschap Oat is de tweede keer dat de 
voormalige p1ratenzender op grond van 
een besl1ssing van de Raad van State het 
omroepbestel op ziJn grondvesten doet 
schudden. In 1974 moest aan de Veronica 
Omroep Organisat1e een zendmachtiging 
worden verstrekt omdat de Raad van State 
bepaalde dat de aanvraag aan de Om
roepwet voldeed De m1nister en de Om
roepraad waren echter van mening dat er 
van representatieviteit voor een maat
schappelijke, culturele of godsdienstige 
dan wei geestelijke stroming in ons volk 
geen sprake was. In 1989 bepaalde de 
Raad in een door de NOS aangespannen 
beroepszaak dat Veronique een buiten
landse omroep was en dus op grond van 
EG-regels n1et geweerd mocht worden van 
de kabel. Hoewel het duidelijk was dat de 
vestiging 1n Luxemburg voornamelijk be
doeld was om de Nederlandse wet te om
zeilen. Cloudt en F11en constateren terecht 
dat een aantal voor TV 10 bezwarende lei
ten, die het Commissariaat voor de Media 
mede tot zijn afwijz1ng van deze omroep 
hebben gebracht, ook op Veronique van 
toepassing zijn De ontwikkelingen sinds
diens versterken deze feiten aileen maar 
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Falend mediabeleid? 
Heeft het Nederlandse mediabeleid ge
faald omdat de legale toelating van com
merciele omroep pas 1n de loop van dit 
Jaar mogelijk wordt, terwijl de en1ge exploi
teerbare plaats die daarvoor besch1kbaar 
IIJkt te zijn nu al feiteliJk ingenomen wordt 
door een quasi-buitenlandse omroep? Het 
antwoord op die vraag luidt bevestigend 
als men toelat1ng van commerciele om
roep in ons land als het Nederlandse be
leid beschouwt. Tot oktober vorig jaar was 
dat echter niet het geval, eerst het huidige 
regeerakkoord bevatte daartoe een af
spraak tussen de coalitiepartners Het 
daaru1t voortvloe1ende wetsontwerp ligt 
!hans voor advies b1j de Raad van State. 
Deze wetgeving kan nog n1et def1nitief be
oordeeld worden. 

Heeft het beleid dan gefaald omdat het 
te laat is ingezet en door de feiten achter
haald is? Hoewel ook de PvdA eerst recent 
commerciele televisie aanvaard heeft, 
wordt vooral het CDA als de vertragende 
factor beschouwd. Het is de vraag of dit 
Juist is. 

Verschillende standpunten 
Om te beginnen moet een nauwkeurig on
derscheid gemaakt worden tussen het 

1 De ontwrkkelmgorl aan het medrafront mr J Cl1r Fr1e11 
en H G Cloudt. Bestuursforum 1anuarr 1990 
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standpunt van de Tweede Kamerfractie -
dat altijd afwijzend is geweest - en het 
standpunt van de voormalige minister van 
WVC De laatste was voorstander van toe
lattng van comrnerciele ornroep, 'omdat de 
ontwikkelingen loch niet tegen te houden 
waren' De vraag was wat er niet tegen te 
houden viel. Het Wetenschappelijk lnsti
tuut voor het CDA bracht hierover in 1981 
een rapport uit met de titel 'Massa- of kas
sacornmuntcatie?' Voorzitter van de stu
diecommissie was mr. P J Boukema. De 
commissie meende dat pers en omroep, 

Vrije meningsvorming is 
geen zaak van instellingen 
die uit zijn op winst maken. 

gelet op hun dienende functie ten behoeve 
van de vriJe meningsvormtng, beter niet in 
handen zouden kunnen zijn van instelltn
gen die primair gericht zijn op het maken 
van winst. Commerciele overwegingen be
horen niet bepalend te ZtJn voor de selectie 
van door te geven informatie (feiten en me
ningen) en voor de wiJze van presentatie 
daarvan. De beleidsliJn van de Omroepwet 
- geen zendtiJd wordt toegewezen aan in
stelltngen dte gericht zijn op of dienstbaar 
ziJn aan het maken van winst ·· diende te 
worden gehandhaafd. Voor wat betreft uit
zendingen uit het buttenland meende de 
commtssie dat arttkel 10 van het Europese 
Verdrag een verbod van doorgifte via de 
kabel zou toelaten indien onbelemmerde 
ontvangst of doorgifte van uttzendingen 
van commerciele zenders een bedreiging 
voor het grondrecht van de vrtJheid van 
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meningsuiting zelf zou betekenen. Oat zou 
biJvoorbeeld het geval zijn indien het door
geven via de kabel van buitenlandse, spe
ciaal op Nederland gerichte reclame-uit
zendingen ten gevolge zou hebben dat de 
verscheidenheid van de informatievoorzie
ning zou worden bedreigd. Oat zou val
gens de commissie worden veroorzaakt 
door vermindering van de advertentie-in
komsten van de pers. Uiteraard zou het 
verbod ook proportioneel moeten zijn ten 
opztchte van de aangerichte schade. 
Deze beperking van het via kabelnetten 
doorgeven van reclame-uitzendingen 
achtte zij ook niet in strijd met de artikelen 
59 en 60 van het EG-Verdrag, mils de be
perking niet zou discrimineren ten aanzien 
van de herkomst van de boodschappen. 
De commissie steunde daarbij op jurispru
dentie van het Hof van Justitie in Luxem
burg. 

Wie terugziet op hetgeen sinds 1981 is 
gebeurd, kan de commissie een vooruit
ziende blik niet ontzeggen. De problemen 
waarin het Nederlandse mediabeleid ver
keert zijn niet ontstaan omdat er in ons 
land om binnenlandse redenen commer
ciele omroep zou moeten worden toegela
ten. De problemen worden veroorzaakt 
door het risico van in het buitenland geves
tigde commerciele omroep, die naar ons 
land uitzendt. Deze uitzendingen zouden 
niet zijn tegen te houden, tenzij er sprake 
zou zijn van schade aan de pluriformiteit 
van de Nederlandse media. Bovendien 
leer\ het EG-recht dat het zich vestigen in 
het buitenland met het enkele doel de na
tionale wetgeving te omzeilen, de zoge
naamde U-bocht-constructie, niet getole
reerd behoeft te worden. Het risico zat 
hem dus in de buitenlandse omroep die op 
Nederland zou gaan uitzenden. De Wl
commissie onderkende dat, maar achtte 
het geen overwegend zwaar risico. lm
mers ofwel de schade aan de pluriformi
teit van de Nederlandse media zou be
perk\ blijven en dan zou er geen reden zijn 
om op te treden, ofwel de schade zou wei 
groot ZiJn en dan staat artikel 10 van het 
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Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens optreden toe. De situatie waarin wij 
ons thans bevinden is die van de beperkte 
schade: Veronique haalt enig reclamegeld 
naar zich toe en weet Nederlandse arties
ten aan zich te binden. Bovendien valt 
prijsopdrijving te verwachten voor de uit
zendrechten van grote nationale evene
menten. De schade is nog relatief groot 
omdat in Ieite de U-bocht-constructie is 
toegepast. Een echte buitenlandse om
roep zoals Sky-Channel, of zelfs de Vlaam
se commerciele omroep, zou om culturele 
redenen nooit een groot kijkerspubliek ge
trokken hebben. De Raad van State heeft 
ons voor de tweede keer de das omge
daan, zou je kunnen zeggen. Redelijker
wiJS was echter niet te verwachten dat iets 
dergelijks zou hoeven te gebeuren. Te
recht heeft de Tweede Kamerfractie dan 
ook aan zijn lijn vastgehouden. Van falend 
beleid kan niet worden gesproken en nog 
steeds is er geen ramp gebeurd. Het Ne
derlandse omroepbestel kan uitstekend 
blijven fungeren als een open en pluriform 
systeem, waarvoor in het buitenland te
recht interesse bestaat. 

Risico 
Er is maar een risico en dat IS dat de om
roepen de rijen op zodanige wijze gaan 
sluiten tegenover het commerciele 'ge
vaar', dat zij hun onderlinge verschillen 
gaan verdoezelen. Oat zou de definitieve 
ondergang van het bestel inluiden met als 
resultaat een Brits systeem, met een com
merciele en een 'nation ale' non-profit poot. 
Overigens een ontwikkeling die door mi
nister d'Ancona kort voor haar aantreden 
werd bepleitl lntroductie van een duaal 
bestel in ons land zal deze ontwikkeling ai
leen maar versterken. Zou het niet beter 
ziJn om maar helemaal geen commerc1ele 
omroep in ons land te legaliseren? Nie
mand dwingt ons om dat te doen, ook de 
Europese regelgev1ng niet. Tweede Ka
merlid Beinema was daarover eerlijk in 
CDActueel de enige reden om legalise
ring te overwegen waren de onrustige po-

138 

PeriSCOOp 

gingen die her en der werden gedaan om 
het bestel al of niet via de rechter te onder
mijnen. Pragmatische politici in het kabinet 
meenden dat deze - door het uitgevers
grootkapitaal gesteunde- onrust gedempt 
zou kunnen worden door deze te kanalise
ren. Daarvoor bestaat wemig aanleiding 
meer nu VNU en Elsevier aandelen in 
RTL/Veronique hebben genomen. Beter 
lijkt het aile aanvragers naar de prullenbak 
te verwijzen, het bestel naar behoren te Ia
ten functioneren en Veronique te dwingen 
zich als buitenlandse omroep te gedra
gen. Oat wil zij loch zijn, blijkens het ver
weer voor de Raad van State? En dat KRO 
en VARA hun programmabladen niet meer 
door de VNU willen Iaten drukken is een 
normaal marktconform verschiJnsel Oat is 
het risico als je commercieel wilt onderne
men in medialand. 

lnformatiemaatschappij 
De commerciele omroep is maar een voor
beeld van verschuivende verhoudingen 
tussen economische, culturele en maat
schappelijke factoren op mediagebied. 
Deze verschuivingen hebben gevolgen 
voor het informatie-aanbod en voor de mo
gelijkheden om daar gebruik van te rna
ken. De Commissie-Boukema heeft ook 
daarover het een en ander gezegd ZiJ ver
wachtten twee ontwikkelingen 
1 Er zullen steeds meer mogelijkheden ko

men en gebruikt worden, zowel klein
schalig als grootschalig, om het informa
tie-aanbod uit te bre1den. 

2 Tussen de grootschalige informatie-aan
bieders ontstaat een fellere concurrent1e 
die vrijwel onvermiJdelijk tot grotere ver
vlakking leidt. 

De commissie zegt daarover 'In het dool
hof van een gecompliceerde samenleving 
als de onze is de verspreiding van techni
sche en wetenschappelijke kennis welis
waar van groot belang en noodzakelijk, 
maar niet voldoende. Althans niet voldoen
de wanneer feitelijke kennis en deskundig
heid worden losgemaakt van medemense
liJk verstaan, geestelijke tradities, zedelijke 

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 3/90 

p 

v 
c 

r 
t 
r 



• 

Pen scoop 

waarden en religieuze overtuigingen. Zan
der deze dimensies verschraalt het men
selijk inzicht tot kennis als naslagwerk. Het 
resultaat daarvan kan zijn dat de mens sta
tistisch wordt vernummerd als ding. In 
plaats van normbesef gaat dan het dictaat 
van de "feiten" heersen' (bladzijde 15). Het 
is van belang dat wij ons realiseren dat wij 
midden in dit proces zitten. De schaalver
groting die thans plaatsvindt bij de uitge
verijen (Wolters, Kluwer, Elsevier) duidt 
erop dat investeringen in deze technologie 
aileen op zeer grote afzetgebieden renda
bel te maken zijn. De krantenwereld kent 
ook nog steeds een thans minder in de 
aandacht komend, maar ongetwijfeld niet 
verdwenen fusiewens tussen de Neder
landse Dagbladunie en de Perscombina
tie. Op Europees omroepgebied is een pa
ging om Olympus als Europese publieke 
omroep te vestigen echter gestrand. 

Remmende voorsprong 
De regering heeft zich dit ook gerealiseerd 
en de Ministeriele Commissie lnformatie
beleid heeft opdracht gegeven aan een 
proJectgroep onder Ieiding van prof.dr. 
J C Arnbak (Technische Universiteit Delft) 
om een studie uit te voeren naar beleidsre
levante ontwikkelingen in de media op 
middellange en lange termijn. Daarbij gaat 
het zowel om technische als om maat
schappelijke ontwikkelingen. Als wij ons 
realiseren dat het mediabeleid in de pro
blemen gekomen is omdat de gemeente
besturen onder meer om redenen van 
stadsschoon antenneverboden hebben 
getntroduceerd en kabel hebben Iaten 
aanleggen, dan vall te beseffen hoe be
langrijk de technische infrastructuur is 
voor de keuze van de feitelijk doorgege
ven en overgebrachte programma's. Kop
peling van kabelnetten en introductie van 
glasvezelkabel zal de capaciteit aileen 
maar vergroten. Digitale geluidsomroep 
met CD-kwaltteit, High Definition Televi
sion en uitzending van data via radio- en 
telvisiezenders of satellieten zal de capa
citeit echter weer beperken. Arnbak stelt 
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dan de vraag 'Bij schaarste mag wei wor
den gewerkt met vergunningen, maar de 
vraag is wie geeft ze en aan wie?' Zijn 
mede-commissielid prof.dr. J van Cuilen
burg (Universiteit van Amsterdam) vindt 
dat Nederland met zijn open en pluriforme 
omroepbestel geleden heeft onder de wet 
van de remmende voorsprong. 'Vanuit de 
democratie is er behoefte aan pluriformiteit 
en openheid', zegt hij, 'maar de inzet van 
de EG-richtlijnen is liberalisering van het 
verkeer van goederen en diensten ' Ken
nelijk onderscheidt hij behoefte aan nade
re vormgeving van deze vrijheden, maar: 
'De maatschappelijke ontwikkeling gaat 
steeds meer in de richting van ontzuiling, 
deconfessionalisering en individualise
ring. Het gevolg is dat we een steeds plu
riformere samenleving krijgen, waarin nog 
maar moeilijk een bepaalde structuur te 
herkennen is. Je zou kunnen zeggen dat 
we straks veertien miljoen kleine zuiltjes 
hebben', aldus Van Cuilenburg. En hij ver
volgt 'Kunnen we nog wei media hebben 
die een nationale forumfunctie vervullen? 
Nu krijgen we steeds vaker hetzelfde te le
zen, te zien en te horen en dat kan leiden 
tot desintegratie van de Nederlandse cul
tuur. De vraag is of dat erg is, maar in be
paalde kringen word\ met het steeds na
derbij komen van 1992 de behoefte aan 
een nationale cultuur steeds sterker bena
drukt. '' 

Nationaal of pluriform? 
De deskundigen die door de regering aan 
het werk gezet zijn maken dus dezelfde 
analyse als de Commissie-Boukema al in 
1981 deed. Het grote verschil is echter dat 
zij de geestelijke en maatschappelijke ver
scheidenheid die nog in ons omroepbestel 
beschermd word\ inruilen voor een zorg 
om de 'nationale cultuur', wat dat dan ook 
zijn moge. Die ruil was ook bij de pre-con
stituerende toespraak van minister d'An-

2 'Med1a-ontw1kkel1ngen. groe1 of woeker1ng? Weten
schapsbeleid. min1sterie van Onderwijs en Weten
schappen, december 1989 . 
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cona te proeven. En zelfs het CDA heeft 
zijn campagne voor de Europese verkie
zingen in 1989 een nationalistische toon 
gegeven ('Samen sterk voor een sterk Ne
derland in Europa'). Die nationalistische 
lijn staat op gespannen voet met de ge
dachte van gespreide verantwoordelijk
heid. Het maatschappelijk Ieven is geeste
lijk pluriform en kan niet in een nationaal 

Zorg om nationale cultuur 
is iets anders dan het 
bevorderen van geestelijke 
pluriformiteit. 

keurslijf worden geperst Het CDA zou 
veeleer voorstander moeten zijn van een 
sterk maatschappelijk middenveld in een 
pluriform Europa. Het gaat daarbij niet om 
nationale of regionale culturen. Laat daar 
de SGP maar voor opkomen. Doorwerking 
van de christen-democratische politieke 
overtuiging vergt juist vermindering van 
het belang van de nationale staat en ver
sterking van gespreide verantwoordelijk
heid, rentmeesterschap en solidariteit in 
Europa. Aan die dimensie is de Commis
sie-Boukema destijds onvoldoende toege
komen. 

Hier ligt een uitdaging voor christen-de
mocratische deskundigen om vorm te ge
ven aan een beleid gericht op de interna
tionaliserende informatiemaatschappij van 
de toekomst Omroepen op geestelijke 
grondslag zouden in dit Iicht ook federatie
ve samenwerkingsvormen over de gren
zen moeten aangaan met omroepen met 
een verwante identiteit Zou het niet inte
ressant zijn als bijvoorbeeld de KRO sa-
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men met lerse, ltaliaanse en Duitse om
roep en programma's zou maken die pas
sen biJ hun gemeenschappelijke identiteit? 
De Europese cultuur is in sterke mate ge
baseerd op joods-christelijke en Grieks
humanistische grondmotieven De rechten 
van de mens als persoon, de geestelijke 
vrijheid, het noch vercommercialiseren 
noch verstatelijken van de omroep is ty
pisch Europees, zeker als je het vergelijkt 
met de omroepsystemen in Azie en Noord
Amerika. Een op deze waarden gebaseer
de cultuur verdient bescherming en om
roepen zijn daarin cultuuroverdragers bij 
uitstek. Zij moeten daartoe echter wei in 
staat zijn, ook op Europese schaal 

Zou christen-democratische cultuurpoli
tiek hen daar niet toe in staat moeten stel
len? Sociaal-democratische deskundigen 
als Van Cuilenburg blijven steken in dena
tionale cultuur. En ook de huidige minister 
van WVC lijkt in die richting te denken. De 
regering stelt zelfs in een recent beleids
stuk 'supranationaal beleid op het terrein 
van de cultuur wordt ten principale afge
wezen. Cultuurbeleid dient op nationaal ni
veau te blijven' 3 Dit standpunt is onvrucht
baar. Er zal een Europees cultuurbeleid 
moeten komen, zoals ook het CDA-verkie
zingsprogramma 'Verantwoord voortbou
wen' zegt 'De Nederlandse regering zet 
zich in voor de opneming van een cultuur
paragraaf in de Europese verdragen op
dat cultuur als waarde op zich in het beleid 
kan worden meegewogen' (artikel V.9.1.5). 
Zal de christen- democratie bij machte ziJn 
om door de op vrees gebaseerde neiging 
tot protectionistisch beleid heen te breken, 
of gaan we weer een hek om Nederland 
heen zetten? Nu niet om het pluriforme om
roepbestel - dat de moeite van het verde
digen en vooral exporteren waard is -
maar om een taalgebied? Oat zal pas wer
kelijk falend mediabeleid zijn 

C.JK. 

3 WVC en het totstandkomen van een EG-Interne Mark!. 
nota van de m1n1stcr van WVC en de staatssecretar1s 
van Bu1tenlandse Zaken. 24 oktober 1989 
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