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HERMAN COHEN ]EHORAM 

Vri,jheid van expressie en informatie en 
mediabeleid* 

Het vrijheidsrecht 

Vrijheid van expressie en informatie. Wat is dat 
eigenlijk en welke betekenis heeft deze vrijheid 
voor ons nu in Nederland? 

Om te beginnen met de inhoud ervan: de tra
ditionele Nederlandse uitdrukking hiervoor, 'vrij
heid van meningsuiting', is al te beperkt. Het 
gaat bij deze vrijheid niet alleen om het uiten van 
politieke, godsdienstige, wetenschappelijke of an
dere meningen, het gaat om de vrijheid van ie
dere op openbare communicatie gerichte mense
lijke expressie, met name ook zoals die bijvoor
beeld in literatuur en kunst tot uiting komt. De 
vrijheid van expressie is dan ook een grondrecht 
dat de mens in de eerste plaats moet beschermen 
in een van zijn meest primaire behoeften: zijn 
gedachten en gevoelens openbaar te uiten. 

Overigens heeft de vrij~eid van expressie nog 
geen betekenis voor degene die zich wil uiten, 
wanneer deze niet vergezeld gaat van de vrijheid 
van het publiek om van uitingen kennis te ne
men. Artikel 10 lid [ van de Europese Conventie 

• De hier afgedrukte tekst gaat in oorsprong terug op het 
eerste deel van een lezing voorbereid voor een nooit gehouden 
~tudiedag van het Wetenschappelijk Bureau van D'66, enkele 
Jaren geleden. Na vervolgens in Ars Aequi gepubliceerd te zijn, 
IS de tekst belangrijk om- en bijgewerkt naarmate er zich poli
tieke ontwikkelingen op mediagebied hebben voorgedaan, 
zoals de verschijning van een Beleidsadvies van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA en van de Medianota van 
de Regering in 1983 en het Kamerdebat hierover in 1984. 

voor de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (1950) bepaalt dan ook 
dat de daar gegarandeerde 'freedom of expres
sion' mede omvat de vrijheid om inlichtingen of 
denkbeelden te ontvangen of door te geven, zon
der inmenging van overheidswege en ongeacht 
grenzen. Het overeenkomstige art. 19 lid 2 van 
het latere vN-Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten (1966) breidt de catalogus nog 
uit door het noemen van ook de voor 
journalisten belangrijke vrijheid om inlichtingen 
en denkbeelden te garen. Een en ander heeft er
toe geleid dat de 'vrijheid van meningsuiting' 
plaats heeft moeten maken voor de veel ruimere 
'vrijheid van expressie en informatie', een recht 
van zender én ontvanger. 

Dit individuele vrijheidsrecht is vervolgens ook 
nog een noodzakelijke voorwaarde voor iedere 
politieke vrijheid. I Democratie bijvoorbeeld is 
ondenkbaar zonder de vrije vorming van een pu
blieke opinie en deze weer zonder de vrijheid om 
denkbeelden en inlichtingen te uiten, te ontvan
gen of door te geven. Voor de totalitaire en dic
tatoriale stelsels van de tweede en derde wereld 
is omgekeerd de onderdrukking juist van deze 
vrijheid een voorwaarde voor het eigen voortbe
staan. 

Heeft deze vrijheid actuele betekenis voor ons 
in Nederland? Soms, wanneer men bepaalde me
diapolitieke beschouwingen leest, zou men hier-
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aan gaan twijfelen. De aandrang tot beperking 
van deze vrijheid lijkt soms sterker dan de ver
dediging van het hoofdbeginsel. 

Nu is het zeker juist dat er geen enkel recht 
bestaat dat niet beperkt wordt door de bescher
~ing van tegengestelde rechtsbelangen. Absolu
te, onbeperkte rechten zouden ook monsterlijke 
gevolgen hebben., In het geval van het recht op 
uitingsvrijheid kunnen dergelijke beschermings
waardige tegengestelde belangen gevonden wor
den in onder meer een zeker recht op privacy van 
de burger, in zijn recht ook om niet ongestraft 
beledigd te worden, in het auteursrecht, in het 
verbod van discriminatie, en in nog andere vrij 
nauwkeurigjuridisch afte grenzen gevallen, zoals 
deze limitatief worden opgesomd in het tweede 
lid van art. IO van de Europese Conventie voor 
de rechten van de mens. 2 

Het vrlj'heidsrecht in de tang genomen 

De roep om beperking van de vrijheid van me
ningsuiting begint slechts gevaarlijk te worden, 
wanneer er vage, zij het fraai klinkende, noties in 
het geding worden gebracht, zoals een algemeen 
'beleid tot handhaving van de culturele identi
teit' (van het Duitsland van Goebbels tot het Su
riname van Bouterse 3

), de verdediging van de 
socialistische of andere grondslag van de Staat, 
het verbod van oorlogspropaganda (van toepas
sing op Churchill, die op oorlog met Nazi-Duits
land aandrong?), het Unesco-denkbeeld van een 
'evenwichtige informatiestroom' (wie toetst dat 
en wie grijpt in?) en dergelijke. 

Daarnaast kunnen er nog veel openlijker aan
vallen op de uitingsvrijheid gesignaleerd worden, 
ook in Nederland, waarbij men in sommige ge
vallen overigens eraan kan twijfelen of het de 
aanvallers zelf wel duidelijk is wat zij eigenlijk 
doen. 4 

Soms wordt de vraag aan de orde gesteld of de 

overheid niet zelf ook een bewep kan doen op de 
uitingsvrijheid. 5 Het antwoord hierop moet dui
delijk ontkennend zijn. In afwijking van wat voor 
alle burgers geldt, mag juist de overheid geen 
propaganda bedrijven of een mening opdringen. 6 

Externe overheidsvoorlichting richt zich in eerste 
instantie op bestaande publiciteitsmedia en niet 
op het publiek zelf, want op deze wijze wordt het 
element van beïnvloeding van de burgers geneu
traliseerd. 7 Hieruit wordt afgeleid dat de uitings
vrijheid van de burger beknot zou kunnen wor
den en de betrouwbaarheid van de voorlichting 
zou afnemen. 8 

Eigen overheidsmedia vormen een bedreiging 
van de uitingsvrijheid van de burger. Dit is ook 
de reden dat nooit de wens van de gemeentes 
Amsterdam en Rotterdam mag worden gehono
reerd om geheel eigen kabeltelevisie-program
ma's te gaan verzorgen. 9 Allereerste pogingen 
van deze gemeentes om eigen zendmachtigingen 
(in verband met incidentele uitzendingen rond 
de gemeenteraadsverkiezingen I982) in de wacht 
te slepen, zijn dan ook tot voor de Voorzitter van 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
gestrand. 1 0 De gemeente Amsterdam had even 
voordien ook al een nederlaag geleden voor de 
President van de Amsterdamse Rechtbank, 1 1 

toen zij als groot-aandeelhouder van het Amster
damse kabelnet haar technische medewerking 
had geweigerd aan een reeks kabel-uitsturingen 
van films in het kader van de manifestatie Berlijn

Amsterdam I 920 - I 940 door Radio Stad, die 
daarvoor wél de vereiste toestemming van de 
Minister van CRM had verkregen. De gemeente 
had voor de rechter aangevoerd dat het in ver- 1 

band met de binnenkort te verwachten gemeen
telijke kabelnota 'niet wenselijk zou zijn dat 
ST AD onder meer met de onderhavige uitzen
dingen zich al kort voordien een koploperspositie 
zou kunnen verwerven', vóór de gemeente zelf 
dus. Een aardige illustratie van een van de ge- ' 
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varen van zelfs nog maar geambieerde overheids

media. 
Men probeert de media nog wel op een andere 

manier in de tang te nemen, en wel door voor

stellen over lezersraden en verenigingen van le
zers,1 2 die de media hun ongenoegen kunnen 
doen blijken. Men denke aan die mevr. Mary 
Whitehouse, leidende figuur in de Engelse Na
tionale Organisatie van Kijkers en Luisteraars, 
'een pressiegroep die radio en televisie onder de 
duim h.oudt' .1 3 Deze Mary heeft heel recentelijk 
het Engelse openbaar ministerie er toe kunnen 
brengen een strafproces te beginnen tegen een to
neelregisseur, wegens een door haar onzedelijk 
bevonden toneelstuk, zij het dat dit openbaar 
ministerie na een hoogst curieus begin van de zit
tingen er verder de brui aan gaf. I 4 In ons eigen 
land kan men denken aan die stroming in de 
vPRo-ledenraad, die onlangs gepoogd heeft de 
statuten van deze vereniging zodanig gewijzigd 
te krijgen dat zij de programmamakers hun pro
grammabeleid kon voorschrijven, ditmaal in 
naam van de verenigingsdemocratie. Dit streven 
vond warme ondersteuning in een Leidse weten
schappelijke publikatie 15 , waar in dit verband 

ook de stelling verdedigd werd dat nieuws te be
langrijk is om aan de media te worden overge
laten: het volk zou vertegenwoordigers van zijn 
opvattingen moeten kiezen in een 'Mediaraad', 
die 'Richtlijnen' zou moeten uitvaardigen: 'In 
th is way media programming could become a 
more public affair' , want: 'In a democracy what 
should be news ought to be decided by the peop
Ie'. In een in 1983 verschenen Beleidsadvies van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

'Pluriformiteit' komen we het volgende tegen 16: 
'Het in de Omroepwet opgenomen democratise

ringsartikel (art. 13 lid 2 sub 9) geeft duidelijk 
richting aan het gewenste overheidsbeleid . .. Er 
is geen grond voor een verregaande autonomie 
van de programmamaker. Het grondrecht op 

vrije meningsuiting komt niet hem toe maar hij 

treedt plaatsvervangend op voor alle aanhangers 
van de stroming namens wie hij de beschikking 
over het medium gekregen heeft'. Meer alge
meen: 'De journalisten hebben zich een autono
mie verworven, die hen niet toekomt en die even 
verwerpelijk is als de overheersing van het pro
grammaheleid door de commercie of door de 
staat. Als media naar hun aard moeten functio
neren, dient de journalist weer een band te krij
gen met de levens- of wereldbeschouwelijke stro
ming waarvoor hij schrijft' , voorts: 'De pers dient 
op soortgelijke wijze de lezer weer in zijn rechten 
te herstellen' en: 'Het verdient aanbeveling om 
in de statuten van het Bedrijfsfonds voor de 
Pers ... eveneens een artikel op te nemen analoog 
aan art. 13 lid 2 sub 9 van de Omroepwet. .. ' en 
tenslotte een voorstel tot het voorschrijven van 
lezersverenigingen: 'Als het persbeleid en het om
roepbeleid aldus meer op dezelfde criteria zijn 
gebaseerd, wordt de door de minister in de Me
dianota gewenste samenvoeging van de Omroep
raad en de Persraad tot één Mediaraad des te 
meer voor de hand liggend'. 

Veelheid van media 

Reeds in de oude Republiek der Verenigde Ne
derlanden gold ons land internationaal als een 
toonbeeld voor de vrijheid van meningsuiting. 
Men denke slechts aan de Franse schrijvers uit de 
tijd van de Verlichting, die hier hun boeken lie
ten drukken. 

Toch moet men zich vooral geen illusie maken 
over de toenmalige juridische garanties op dit ter
rein: die ontbraken. De hele uitingsvrijheid be
stond voornamelijk bij de gratie van de anarchie 
van onze oude republiek: als een boek officieel in 
Amsterdam verboden was, kon het altijd nog wel 
illegaal verschijnen, of in Leiden. De toenmalige 
- en nog steeds gelukkig niet helemaal verdwenen 
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-Nederlandse anarchie, heeft, althans op dit ge
bied, zijn vruchten afgeworpen. Een tweede be
staansvoorwaarde voor de vrijheid was een veel
heid van uitgeversinitiatieven, van media dus. 

. Sindsdien zijn de juridische garanties van de 
uitlngsvrijheid er wel gekomen, in Grondwet en 
verdragen. Nu lijkt het verder voornamelijk de 
blijvende veelheid van autonoom opererende 
media die de waarborg moet vormen voor het tot 
zijn recht komen van de uitingsvrijheid. Om een 
simpel alledaags voorbeeld te noemen: als een 
film niet ter vertoning aan de VARA te slijten valt, 
dan wellicht toch nog aan de VPRO en zo nu niet 
aan heel 'Hilversum', dan wellicht straks aan een 
toekomstige kabeltelevisie-omroep-Amsterdam. 
Dit voorbeeld geeft dan ook heel kort aan waar
om 'Hilversum' het- tegen zijn huidige ambities 
in - 17 nooit te zeggen moet krijgen over de lokale 
omroep. 

Op precies dezelfde wijze zal argwanend ge
keken moeten worden naar belangrijke fuserin
gen in de perswereld. Anderzijds zullen de hierbij 
betrokken ondernemingen in de gelegenheid ge
steld moeten worden hun stelling waar te maken 
dat pers- en uitgeversconcentraties heel wel kun
nen samengaan met autonomie van de gefuseerde 
onderdelen en dat de toegenomen commerciële 
kracht van de samenbundeling de pluriformiteit 
eerder vergroot dan verkleint. Van der Zwan 
heeft hier in ieder geval op gewezen in zijn rede 
'De Pers en de particuliere ondernemingsgewijze 
produktie' . 1 8 Sprekend over de externe uitholling 
van het marktpotentieel van de dagbladen, door 
onder meer de spectaculaire opkomst van de elek
tronische media, zegt hij dat deze uitholling nooit 
tot staan zou zijn gebracht zonder een interne 
hergroepering, waaronder concentratie en daar
mee gepaard gaande kwaliteitsverbetering en 
vergroting van de interne redactionele openheid. 

Dit alles moge inderdaadjuist zijn voor de con
centratieverschijnselen, die zich tot nu toe in Ne-

derland hebben voorgedaan, het neemt niet weg 
dat wij situaties als in Duitsland bestaan (Sprin
ger-Verlag) zo mogelijk moeten zien te vermij
den. Ook de Europese Commissie voor de rechten 
van de mens heeft eens aangegeven dat een be
roep bij haar denkbaar is 'where a State fails in 
its duty to proteet against excessive presscancen
tra ti ons'. 1 9 

Intussen, voor wat de situatie in Nederland 
betreft, kan ik wel instemmen met wat minister 
Brinkman de Tweede Kamer antwoordde op een 
desbetreffende vraag over de Medianota: 'Pers
fusiecontrole kan beschouwd worden als een "re
pressief' middel om bestaande verscheidenheid 
in stand te houden. Het kabinet geeft de voorkeur 
aan een actiever zorg voor de pluriformiteit, na
melijk door steunverlening nieuwe dagbladinitia
tieven mogelijk te maken. Op deze wijze hoopt 
het kabinet meer recht te doen aan het dyna
mische karakter van de dagbladsector, in plaats 
van louter de bestaande situatie te conserve
ren'. 2 0 Alleen zou ik als van belang voor de vrij
heid noemen: niet het de CDA zo dierbare ver
zuilde begrip 'pluriformiteit' 21

, maar 'plurali
teit', veelheid van media. 

Het institutionele karakter van het vrijheidsrecht 

Het gaat hier om een rechtsontwikkeling, die 
overigens in zijn consequentie nog in het geheel 
niet te overzien is. Het trefwoord hier is het insti
tutionele karakter van de grondrechten. Aan de 
Duitse rechtsleer is de gedachte ontleend, met 
name door Boukema 2 2 , dat vrijheidsrechten niet 
alleen dwingen tot een bepaalde onthouding van ' 
de zijde van de overheid, maar tevens tot juist 
ook weer een zekere activiteit van de overheid in 
onze verzorgingstaat om garanties te scheppen 
dat de vrijheid intact blijft ('Aktualisierung'). 

Een voorbeeld van een dergelijke activiteit van 
de overheid is haar creatie van het Bedrijfsfonds 
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voor de Pers dat in moeilijkheden geraakte pers

media financieel steunt ter instandhouding van 
'de pluriformiteit' van de media in ons land. Of
schoon niet ontkend kan worden dat een dergelijk 
steunfonds goede diensten kan bewijzen als vang

net voor tijdelijke inzinkingen, kunnen toch 
vraagtekens worden geplaatst bij duurzame vor
men van ondersteuning van media door de over

heid, zoals onlangs in een cDA-advies voorge
steld. 2 3 Juist om ook de grafische media in stand 
te houden, dient men de pers eerder in de gele
genheid te stellen haar economische draagvlak te 
verbreden door diversificatie, bijvoorbeeld via 
toegang tot nieuwere elektronische media, dan 
door via een steeds uitgebreider systeem van con
currentievervalsende steunmaatregelen de pers in 
feite door de overheid zelf te laten overnemen: 
een kapitale bedreiging van de persvrijheid. 

Een tweede voorbeeld van de 'Aktualisierung' 
van het vrijheidsrecht vormt het eventuele tegen
gaan door de overheid van persconcentraties ter 
bescherming van pluriformiteit in de media. Dit 
voorbeeld geeft opnieuw aan dat hier voetangels 
en klemmen liggen. De activiteit kan heel ge
makkelijk in strijd komen met de onthoudings
plicht. De Medianota 1975 zegt het al heel dui
delijk waar kritiek wordt geleverd op de al te 
naïeve voorstellen over fusiecontrole van de Pers
raad uit 196824: 'De voorgestelde regeling ... riep 
niet alleen de vraag op of~et beoogde doel daar
mee werkelijk bereikt kan worden, maar ook of 
het middel niet erger dan de kwaal zou zijn', en 
'Het goedkeuren (door een overheidsinstantie) 
van een fusie, die het verdwijnen van een be
paalde krant tot gevolg zal hebben, kan immers 
aanleiding geven tot het verwijt, dat de instantie 
die deze beslissing neemt, daarmee impliciet een 
uitspraak doet over de waarde van de richting 
die door die bepaalde krant vertegenwoordigd 
wordt. Anderzijds biedt het verhinderen van der
gelijke overeenkomsten nog geen alternatief om 

het voortbestaan van de bladen, die daarbij be

trokken zijn, te verzekeren. In de meeste gevallen 
zal het immers gaan om financiële consequenties, 
die voorzieningen vragen die verder reiken dan 
het simpele verbod om een voorgenomen over

eenkomst te sluiten'. De Medianota 1975 eindigt 
dan ietwat lam met een aanbeveling van 'nader 
onderzoek', terwijl de minister van wvc in 1984 

meent (zie hierboven) 'dat persfusiecontrole een 
minder wenselijk "repressief' middel vormt om 
bestaande verscheidenheid in stand te houden'. 

Ik wil niet verhelen, dat de roep om 'institu
tionalisering' van de vrijheidsrechten, in ieder 
geval van de vrijheid van expressie en informatie, 
mij soms wat ondoordacht en gevaarlijk voor
komt. Een overigens overtuigd voorstander van 
deze institutionalisering, de Zwitserse auteur 
Müller, schreef toch ook 25 'Vor einer Überstra
pazierung der institutionellen Deutung der 
Grundrechte ist darum so eindringlich zu war
nen, weil die Verfassung sonst leicht - wenn auch 
verdeckt - zur Arena rein politischer Argumen
tation degeneriert und - verschleiert - zur Legi
tImlerung rein partikulärer Interessen miS
braucht wird'. Ook ons land kent voorbeelden 
(het optreden van de Nederlandse regering tegen 
kabeldoorgifte van buitenlandse satelliet-pro
gramma's) van een dergelijk misbruik dat het 
grondrecht als vrijheid zelf aantast. 2 6 

Medianota en vrijheid van expressie en informatie 

In de Medianota wil de regering nu ':' en dat valt 
zeker toe te juichen - ruimte bieden aan lokale en 
regionale omroep. Bedenkelijk is echter het voor
stel om de desbetreffende zendmachtigingen niet 
te laten verstrekken door de centrale overheid, 
maar door de respectievelijke gemeentebesturen 
en Provinciale Staten. Ten aanzien van dit laat
ste wordt zelfs een uiterst omineus voorbeeld ge
geven: het kabinet stemt 'in met het voorstel van 
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het provinciaal bestuur van Limburg om de SROL 

in plaats van de (bestaande) ROZ een zendtijd
toewijzing te geven'. Nu is de hier genoemde 
Stichting Regionale Omroep Limburg inderdaad 

favoriet bij de Limburgse autoriteiten, omdat de
ze stichting verkondigd heeft een 'positief Lim
burgs' geluid te zullen laten horen, in plaats van 
de bestaande kritischer stem van de R egionale 
Omroep Zuid, die men tot zwijgen wil brengen. 
Dit geeft al precies aan wat het gevolg is van de 
verlening van zendmachtigingen door lagere 
overheden aan 'hun' media, een bedreiging van 
de vrijheid van expressie en informatie in optima 
forma. De Tweede Kamer heeft zich in een motie 
hiertegen gekeerd. 2 7 De minister van wvc heeft 
intussen verklaard die motie te zullen uitvoe
ren . 2 B 

De Medianota doet vervolgens het voorstel om 
abonneetelevisie toe te staan en dit nieuwe me
dium te reserveren voor het bedrijfsleven. Ook 
lijkt men liberalisering voor te staan van de toe
gelaten kabeldoorgifte van buitenlandse abon
nee-televisie- en omroepprogramma's. Hier 
wordt echter wel de beperkende voorwaarde ge
steld dat deze buitenlandse programma's geen 
specifiek op Nederland gerichte reclame bevat
ten. Over de toelaatbaarheid van deze beperking 
is het laatste woord nog niet gesproken . Deze 
hangt mede af van de vraag - in Europees ver
band te beantwoorden - in hoeverre de in het 
Europese mensenrechtverdrag gegarandeerde 
vrijheid van expressie en informatie zich ook uit
strekt over reclame. 

Zonder meer al bedenkelijk, vanuit het ge
zichtspunt van deze vrijheid, lijken de overige 
beperkingen die de Medianota stelt aan de be
doelde vormen van doorgifte van buitenlandse 
programma's. Ten aanzien van buitenlandse 
abonneetelevisieprogramma's wordt gesteld dat 
zij moeten voldoen 'aan de in Nederland ter zake 
gestelde, beperkte (moet zijn: beperkende) voor-

waarden'. Hier moet wel gedoeld zijn op de mede 
in de nota gestelde eisen dat abonnee-tv geen om
roepkarakter draagt én dat de exploitanten van ~ 

abonnee-tv in Nederland 'een redelijk aandeel 

van hun produkten in ons land verwezenlijken'. 
Als deze eisen ernstig genomen moeten worden 
zijn ze prohibitief voor de zo trots aangekondigde 
liberalisering, de mogelijkheid van aanbod van 
'vanuit het buitenland aangeboden abonneete
levisie' . Precies hetzelfde lijkt te gelden voor de 
doorgifte van omroepprogramma's in het kader 
van een Europees programma. Deze zullen na
melijk 'elk van de voor de (binnenlandse) omroep 
voorgeschreven programmacategorieën moeten ' 
omvatten'. Dit zijn dan - in ons waarlijk unieke 
Nederlandse bestel - a. cultuur, b. informatie, c. 
educatie en d. verstrooiing. Deze al bestaande eis 
wordt nog .veel singulierder door de nu in de 
Medianota voorgestelde binding van deze 4 ca
tegorieën aan bepaalde percentages: resp. 20, 25, 
5 en 25 % en de rest vrij. Er zijn uiteraard weer 
geen buitenlandse omroepprogramma's te vin
den, die hieraan voldoen, zodat ze ook weer niet 
voor doorgifte in Nederland in aanmerking lijken 
te komen. Nogmaals, als de voorstellen in de 
Medianota werkelijk serieus genomen moeten 
worden, en daarover kan men zijn twijfels heb
ben, dan lijken ze ook onverenigbaar met de vrij
heid van expressie en informatie. 

Conclusie 

De conclusie uit dit alles moge zijn dat het pri
maire grondrecht van de vrijheid van expressie 
en informatie zelfs in Nederland bedreigd wordt, 
zowel theoretisch als praktisch, door al te geves
tigde tegengestelde belangen, soms bewust, vaker 
waarschijnlijk nog onbewust ofwel 'met de beste 
bedoelingen' . Deze beschouwing beoogt niet 
meer dan dit te lang als vanzelfsprekend en daar
om de verdediging nauwelijks waardige grond-
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recht in het bewustzijn terug te roepen. Wellicht 

kan in dit land ooit nog eens een mediabeleid ont
staan, dat die naam waard is en dat ook rekening 
houdt met de grondslag van ieder mediareeht: de 
vrijheid van expressie en informatie. 

Noten 

I. Er zijn grote gevaren verbonden aan de, door sommige 
auteurs, consequent doorgevoerde louter democratisch
functionele benadering van de uitingsvrijheid. Zoals te
recht wordt opgemerkt door De Meij , Overheid en uitings
vrijheid, Den Haag, 1982, p. 102: 'Inhoud en reikwijdte 
van de uitingsvrijheid kunnen op deze wijze afhankelijk 
gesteld worden van de mate waarin een bijdrage verleend 
wordt aan de democratie' . 

2. Weliswaar lijkt de daar gegeven catalogus in de Neder
landse versie in feite onbeperkt door de opneming ook 
van het criterium 'bescherming van de openbare orde', 
maar dit is alleen een foutieve vertaling van de Franse en 
Engelse verdragsteksten, waar deze het alleen maar heb
ben over 'la défense de l'orde' resp. 'the preventión of dis
order' . In art. 19 lid 3 van het vN-verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten komt dezelfde term voor: 
'bescherming van openbare orde', maar hier is de de Ne
derlandse vertaling van de authentieke Engelse tekst he
laas correct, waar deze spreekt van ' the protection of pu
blic order (ordre public)' . Deze laatste omschrijving laat 
inderdaad bijkans iedere overheidsmaatregel tegen de 
uitingsvrijheid toe aangezien onder deze uitzonderings
grond zo ongeveer 'de nationale rech tsorde' valt. Daarom 
ook geeft het hele vN-verdrag geen enkele juridische ga
rantie voor de uitingsvrijheid, precies ook een reden 
waarom het verdrag door zovele landen aanvaard kon 
worden. 

3- 'Wij zullen het volk leren het eigene van ons land te waar
deren. Om die reden hebben wij perscensuur ingevoerd ', 
aldus Bouterse-aanhanger Waldi Breeveld voor een ge
hoor van Amsterdamse studenten, Folia Civitatis, 2 I mei 

4· 
1983, p. 4· 
Zo vond onze eigen Nobelprijswinnaar, de Rotterdamse 
hoogleraar economie Tinbergen in 1968 dat 'ook gees
telijke vrijheid ordening vraagt' , naar analogie blijkbaar 
van de geleide economie, in: Het Vrije Volk, 8 febr. 1968. 
Hij was verontrust 'dat onze krant (Het Vrije Volk ) en 
andere communicatiemiddelen nu bezig zijn om mee te 
helpen ... (de) cultuur af te breken, onder meer door het 
aanhangen van onbelemmerde vrijheid van schrijven, 
spreken en vertonen, terwijl wij (socialisten) het geweest 
zijn, die terecht in het sociaal-economisch vlak, er steeds 
op gewezen hebben dat volkomen vrijheid schadelijk 

is. .. De tijd is gekomen om aan een aantal dier 
vrijheden eveneens zekere grenzen te stellen'. Tinbergens 
woorden werden later nog eens met veel instemming ge
citeerd door A. van der Meiden, buitengewoon hoogle
raar massacommunica tie en public relations te Utrecht, 
naar aanleiding van zijn verontrusting over de NOS- en 
vARA-reportages van de inhuldiging van Koningin Bea
trix op 30 april 1980, in: Trouw van 9 mei 1980. 

5. Van der Meiden, t.a.p. Vergelijk ook de curieuze opvat
tingen die onlangs uit de hoek van de overheidsvoorlich
ting naar voren zijn gebracht op de opiniepagina van 
NRC-Handelsblad: Schoenmakers (5 nov. 1982), Nijhoff 
(27 dec. 1982) en Werda (3jan. 1983): deze voorlichters 
pleiten voor overheidsmedia, bijv. eigen radio- en tv-ka
nalen op de kabel. Fel hiertegen Schelhaas en De Vos, 
overheidsvoorlichters die bij hun stiel wensen te blijven: 
'Overheidsvoorlichting is in onze visie het recht op in
formatie en de plicht tot informatie honoreren . Niet meer 
en niet minder' (NRC-Handelsblad, 6 dec. 1982). De we
tenschapper en oud-voorlichter Latus springt in deze dis
cussie met een ironisch pleidooi voor een 'samenhangend 
voorlichtingsbeleid ' (NRC-Handelsblad, 17 jan. 1983). Zie 
ook het uiterst kritische artikel van Schel haas in Trouw 
van 18 febr. 1984 over een rapport van de Werkgroep 
heroverweging voorlichting Rijksoverheid. 

6. Aldus de Commissie-Van Heuven Goedhart in 1946 en 
par. 25 van de Aanwijzingen inzake de openbaarheid van 
bestuur, Stcrt., 9 januari 1980, tevens Aanwijzingen voor 
de Rijksdienst 2. 

7. De Commissie-Biesheuvel in haar rapport 'Openbaarheid 
Openheid ' in 1970. 

8. De Meij, t.a.p., p. 41. Van der Meiden daarentegen 
schijnt met name de journalist te zien als een overbodige 
tussenschakel en gevaarlijke zeef tussen de overheid, die 
het nieuws maakt en de burger die van dit nieuws kennis 
wil nemen . Zo stelt hij de suggestieve vraag 'Mag de 
overheid een dagblad gaan uitgeven waarin ze publiceert 
wat werkelijk door haar wordt bedoeld en waarin in
formatie wordt gebracht die niet door de media wordt 
overgenomen of slechts gedeeltelij k?' Het antwoord moet 
alweer ontkennend luiden. Intussen hebben de gedachten 
van Van der Meiden wel sterke weerklank gevonden in 
'Pluriformiteit' , een Beleidsadvies in 1983 uitgegeven 
door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, ' inza
ke de verscheidenheid en de democratisering bij pers en 
omroep', 'e~n nader~ concretisering van de gedachten 
over pluriformiteit, die in ons rapport Massa- of kassa
communicatie? uit 198 I zijn neergelegd'. 

9. Blijkens de Rotterdamse kabelnota (p. I I ) bepleit de ge
meente Rotterdam een eigen specifieke omroeptaak: 'Als 
mogelijke invulling van deze taak zien wij op dit moment 
drie hoofdterreinen: informatie & voorlichting, onderwijs 
& vorming en kunst & cultuur. De Amsterdamse kabel
nota (p . 23) stelt: 'Niet uitgesloten is, dat de overheid zelf 
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zal gaan optreden als aanbieder (van kabel program
ma's), bijvoorbeeld van informatie, educatieve program
ma's en wat dies meer zij', waarbij direct al wordt gezegd 
dat de overheid hiermee wel in concurrentieverhouding 
met alle andere aanbieders staat maar dat haar positie 
sterker is 'doordat zij de kriteria vaststelt die bij de keuze 
van het aan te bieden pakket in acht dienen te worden 
genomen', en, mag daaraan worden toegevoegd, bij de 
keuze van de programma-aanbieders. Dit is reden genoeg 
om deze keuze niet aan een gem·eente-orgaan over te la
ten, maar aan een onafhankelijk landelijk orgaan. 

10. 25 mei Ig82 . 
Ir. 5 apri l 1982. 
12. A. v.d. Meiden, Publiek is slecht beschermd tegen de 

media, Trouw, 15 februari Ig80. 
13 W. Woltz, Regisseur staat terecht wegens 'onzedelijk' 

stuk, NRC- Handelsblad, 16 maart Ig82. 
14. NRC-Handelsblad, Ig maart Ig82. 
15. Alex P. Schmid enJanny de Graaf, Insurgent Terrorism and 

the Western Newsmedia, Leiden, Ig80, p. 3go. 
16. T.a.p. (noot 8), p. 23-26. 
17. Verg. de Nos-nota 'Omroep over de kabel', Hilversum 

februari Ig82. 
18. Rede op 3 september Ig81 gehouden voor de Vereniging 

de Nederlandse Dagbladpers, Massacommunicatie, Ig81, 
nr. 5, p. 185. 

Ig. Europese Commissie voor de rechten van de mens, 6 juli 

1976 (Het omroepbladenmonopolie), N], 1978, 237 en 
Ars Aequi, Ig79, 145, noot Cohen Jehoram ( =AA-arres
tenbundel Intellectuele Eigendom, Ig54-··· Ig84, p. (43). 

20. Brief van de minister van wvc van 24 febr. Ig84 aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer, behelzende antwoor
den op vragen die gedurende de vcv van 30 jan. 1984 
onbeantwoord zijn gebleven. 

21. De aanhef van de eerste conclusie van het recente CDA

beleidsadvies 'pluriformiteit' (zie noot 8) luidt: 'Het plu
riformiteitsbeginsel is voor het CDA een aangelegen punt', 
La.p. p. 26. 

22 . Boukcma, Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in 
de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland, Amsterdam Ig66. 

23 . T.a.p. (zie noot 8) p. Ig. 
24. Nota over het massamedia-beleid, Den Haag, Ig75, p. 

34· 
25. Müller, 'Grundrcchtliche Aspekte der Mediengesaml

konzeption', -<.eitschriftfor Schwei<.erisches Recht, Neue Fol
ge, Band gg, Ig80, I. Halbband, Heft I , p. 35. 

26. Verg. Cohen Jehoram, Kernpunten van intellectuele eigendom 
en mediarecht, Zwolle, Ig84, p. 18 e.v. en 88 e.v. 
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de Kamer van de Vereniging voor Auteursrecht (rap
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