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HERMAN t~iOHEN JEHORAM 
• i!. 

Overf/Jtîd en omroep* 

I. ZendtiJdtoedeling gelegitimeerd door schaarste 

Het beleid van een overheid ten aanzien van de me-
' dia dient terughoudend en alleen voorwaarden

scheppend te zijn. Dit uitgangspunt vloeit voort uit 
onze opvattingen over de vrijheid van menings

uiting. De Nederlandse overheid heeft in het alge
meen deze terughoudendheid ook in acht genomen, 
met echter wel een belangrijke, zij het ook weer 

nauw omschreven, uitzondering die laatstelijk nog 
eens geformuleerd is in een door ons parlement in 

eerste lezing aanvaarde en bij de volgende Grond
wetswijziging aan art. 7 G w toe te voegen tweede 
lid: 'De wet stelt regels omtrent radio of televisie. Er 

is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een 
radio- of televisie-uitzending'. Ook artikel ro van 
hetEuropeseVerdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden be

paalt onder meer, dat de in dit artikel neergelegde 

vrijheid van meningsuiting niet belet, dat Staten 
radio-, omroep- of televisie-ondernemingen kun

nen onderwerpen aan een systeem van vergunnin
gen. 

De legitimatie voor deze specifieke beperking 
van de vrijheid van meningsuiting wordt allerwe
gen gevonden in de technisch bepaalde schaarste 

van nationale zendtijd. Deze schaarste maakt het 
onvermijdelijk, dat de overheid via een concessie-

i stelsel het schaarse goed zendtijd verdeelt onder de 
gegadigden hiervoor. Ten aanzien van de niet-

*Dit artikel is een geheel om- en uitgewerkte versie van de 
hoofdstukken 'Het bestaande landelijke omroepbestel: een dia
gnose' en 'Contouren van een vernieuwd bestel voor de lande
lijke omroep', die ik geschreven heb voor het in maart jl. 
gepubliceerde swn-rapport 'Landelijke en regionale omroep'. 

schaarse gedrukte media zou een dergelijk conces
siestelsel beschouwd worden als een onduldbare in
breuk op de vrijheid van meningsuiting. 

Alle staten ter wereld kennen aldus wel een con
cessiestelsel ten aanzien van radio- en televisie-om

roep. Er bestaan echter vele verschillende manieren 
om een dergelijk stelsel in te vullen. Alvorens ons 
eigen stelsel aan een nadere beschouwing te onder

werpen, wil ik eerst een ko~te internationale tour 
d'horizon maken. Dit geeft de gelegenheid om de 
gebreken van ons stelsel iets te relativeren en tege-

lijk om ideeën tot verbetering op te doen. 

2.Buitenlandse stelsels 

In het overgrootste deel van de wereld, de landen 

van het Oostblok en de meeste staten in de Derde 
Wereld, waar men nietgesteld is op democratie en 
dus vrijheid van meningsuiting, ligt de wijze van 

invulling van het omroepconcessiestelsel voor de 
hand: de staat verleent de concessie eenvoudig aan 

zichzelf, aan een eigen staatsomroep. Het stelsel is 
hier van een trieste eenvoud. 

Interessanter wordt de situatie in het niet-totali

taire deel van de wereld, waar men via zeer uiteen
lopende methoden van concessieverlening de om
roepvrijheid in meerdere of mindere mate toch wel 

wil garanderen. 
Deze omroepvrijheid kent drie wel te onderschei

den elementen, waartussen soms een zekere span-

In het onderhavige artikelligt de nadruk op de mediarechte
lijke verantwoording en uitleg van een nieuw omroepsysteem, 
terwijl het swn-rapport de functie had van een (inmiddels 
aangenomen) partijpolitiek voorstel voor een paragraaf in het 
Beleidsprogramma van n'66. In hoofdlijnen graaft het onder-
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ning bestaat. Er is in de eerste plaats de vrijheid van 
de burger, en groepen van burgers, om de eigen 
mening d .m.v. de omroep te uiten; vervolgens is er 
de vrijheid van de burger om informatie via de om
roep te ontvangen; en tenslotte is er nog de uitings
vrijheid van de omroepinstanties, de programma
makers zelf. De onderscheiden Westerse concessie
stelsels lijken vaak te verschillen in de accentuering 
van dit of gene element van de omroepvrijheid. 

Een buitengewoon hypocriet stelsel is het Franse. 
Hier bestaat een staatsomroep, die voor de vorm is 
opgedeeld in verschillende overheidsomroeporga
nisaties. Daarnaast opereren er een aantal schijn
baar particuliere, schijnbaar bui tenlandse omroep
organisaties. Zij maken hun programma's in Parijs 
en sturen deze via kabels naar zenders die net even 
over de Franse grenzen gelegen zijn , zodat deze 
programma's formeel buiten het Franse grond
gebied de lucht in kunnen gaan: Radio-Luxem
burg, Monaco en nog enkele andere 'stations péri
ph erique '. In werkelijkheid i bovendien de Franse 
Staat de grootste aandeelhouder in deze commer
cieel opgezette stations. De Franse president zelf 
heeft er zijn invloed via de leiding van de twee be
langrijkste 'stations périphériques ', Europe I en 
Mon te Carlo, die in handen is van voormalige hoge 
functionarissen van zijn eigen persdienst. Het Fran
se staatsomroepmonopolie wordt politiek mede ge
dragen door de socialistische oppositie, die alleen 
hoopt op aflossing van de wacht in dit bolwerk van 
volksbeïnvloeding. 

In Duitsland is er niet sprake van een staatsom
roep , maar van wat ik zou willen aanduiden als een 
stelsel van een beperkt aantal nationale omroepen. 
De omroeptaak is namelijk opgedragen aan een 
aantal van de staat onafhankelijke grote publiek
rechtelijke organisaties, waarin de ' verschillende 
'relevante' groeperingen van de bevolking ver
tegenwoordigd zijn. In feite zijn het echter - als op 
zovele andere gebieden - de twee grote Duitse poli
tieke partijen die elkaar in deze organisaties op le-

havige a rtikel dieper, gaat het ook verder in zijn voorstel len 
dan het sWB-rapport, dat op zij n beurt echter ook nog .prak
tische details behelst, die mij voor het onderhavige begrips
bepalende art ikel minder gesch ikt leken. 

. ver~" dood b~strijden. Dein het algemeen naar het 
schl." onderlIggende CDtl-CSU probeert nu het he
le (~'oepmonopolit van het publiekrechtelijke 
oml )rganisaties te doorbreken door met een be-
roe) de vrijheid van meningsuiting te ijveren 
voo ~ oprichting van commerciële omroepen. De 
spr ziet daartegenover angstvisioenen van de 
Springer Verlag óók al op de buis. 

Een juridisch beroep op de vrijheid van menings
uiting heeft in I talië kolossale gevolgen gehad. Van
ouds bestond er in dit land het staatsomroepmono
polie, van de RAl, totdat het Italiaanse Constitu
tionele Hof di t monopolie enkele jaren geleden in 
strijd met de vrijheid van meningsuiting en daar
mee nietig verklaarde, althans op regionaal /plaat
selijk niveau. Sindsdien opereren er in Italië dui
zenden plaatselijke radio- en honderden plaatse
lijke televisiestations buiten ieder concessiestelsel om. 

De Verenigde Staten kennen een vrijwel onge
limiteerd commercieel stelsel van omroep, dat in 
zijn uitkomsten van massaprogramma's die telkens 
door reclame onderbroken worden, ook vele Ame
rikanen niet aanspreekt. 

Engeland tenslotte kent een uiterst interessant 
'gemengd' stelsel. Voor wat bijv. de televisie betreft, 
verzorgt de BBC als onafhankelijke nationale om
roep twee nationale netten, één met een lichter, één 
met een zwaarder programma.Daarnaast is er de 
publiekrechtelijke Independent Broadcasting Au
thority, die aan particulieren concessies verleent 

voor het verzorgen van een commercieel derde na
tionaal televisienet, waarbij adverteerders overi
gens geen invloed mogen uitoefenen op de pro
gramma's van de concessionarissen, die onder streng 
toezicht staan van de Authority. Het ligt in de be
doeling dat er een vierde net geopend wordt, een 
tweede commercieel net, bestemd voor zwaardere 
programma's . H et Engelse omroepstelsel dat 'e1ck 
wat wils' lijkt te geven en er daarbij ook nogin slaagt 
een zeer behoorlijk programmapeil te bereiken, trekt 
onweerstaanbaar de blikken van omroephervormers 
in andere landen tot zich. 
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Iedere internationale vergelijking op het gebied 
van de media moet echter met grote voorzichtig

heid gehanteerd worden. Met name de omroep is in 
ieder land zo nauw verweven met de hele nationale 
cultuur en de meer of minder verdraagzame wijze 
waarop mensen daarin met elkaar plegen om te 
gaan, dat men wel nooit klakkeloos een buiten
lands omroepbestel kan overplanten in de eigen na
tionale omgeving, hoezeer deze ook aan een nieuw 
bestel toe zou zijn. 

3. Onze zuilen 

Ook ons eigen internationaal unieke omroepbestel 
is uitermate nauw verweven met de hele organisatie 
van de Nederlandse samenleving, met onze opvat
tingen over vrijheid van meningsuiting en cultuur
beleid, kortom met belangrijke elementen van de 
Nederlandse cultuur zelf, in ieder geval zoals deze 
heeft bestaan in dejaren twintig, toen de radio op
kwam; de Omroepwet van '967 vormde de eigen
lijk al verlate neerslag hiervan. 

In die vroege jaren twintig had ons land net de 
schoolstrijd achter de rug, maar de diepe loopgra
ven en de coalities uit deze strijd bestonden nog. 
Het door de calvinisten aangevoerde confessionele 
blok was nog diep onder de indruk van de door 
Abraham Kuyper ontwikkelde antithese, de onver
zoenlijke tegenstelling tussen christelijke en liberale 
groepen in onze samenleving en het principe van de 
'soevereini teit in eigen kring' . 

De eerste omroeporganisatie in ons land was de in 
'923 onder auspiciën van de Nederlandsche Sein
toestellen Fabriek (even later een Philips dochter), 
de hardware-industrie dus, opgerichte Hilversum
sche Draadloze Omroep, later A VR 0 geheten. Deze 
omroep noemde zich 'algemeen' en 'neutraal' en zij 
zocht haar ledenaanhang, de 'luistervinken', in alle 
richtingen en groepen van het Nederlandse volk. 
De HDO I AVRO had de nog lang volgehouden am
bitie een Nederlandse nationale omroep te zijn. 

De termen 'algemeen' en 'neutraal' alleen al 
werkten op de confessionelen - men denke aan de 
schoolstrijd - als een rode lap op een stier. Zij plak
ten de H DO I AVRO al direct het predicaat 'liberaal' 
op, waartegenover 'rechts', zoals de confessionelen 
zich toen nog onbekommerd noemden, met een an
tithetisch eigen geluid moest komen. Zoals de Ka
tholieken en Protestanten ook ieder hun hoogst ei
gen scholen en universiteiten hadden opgericht, 
hun kranten, clubhuizen, ziekenzorg, sport- en vak
verenigingen, politieke partijen en wat niet al, zo 
kwam het ook al heel gauw tot de oprichting van de 
eigen omroeporganisaties KRO en NCRV. 

De socialisten konden zich evenmin vinden in de 
ook in hun ogen liberale HDO IA VRO en stichtten 
alweer een eigen omroeporganisatie, de V ARA. 

Daarmee waren de vier grote zuilen ontstaan, die de 
omroep vóór de oorlog en nog lang daarna zouden 
beheersen. Daarnaast was er alleen nog de Vrij
zinnig Protestantse VPRO, die vanaf het begin tot 
heden de gedachte van één grote nationale omroep 
verdedigde 'in welke men de geestelijke tructuur 
van ons volk als eenheid zou kunnen terugvinden'. 
Min ofmeer tegen het eigen uitgangspunt in was de 
VPRO als vijfde, heel klein , zuiltje opgericht. Dit 
vriendelijke omroepje, door de grote zuilen nauwe
lijks serieus genomen, is veel later, na de oorlog, 
'overgenomen' door links gerichte krachten die het 
vrijzinnig protestan tisme inruilden voor wat ik zou 
willen noemen een vrijzinnig-democratischegrond
slag. 

De bedoeling van de grote confessionele groepe
ringen was om voor de eigen schare een autarkisch 
geestelijk en maatschappelijk leven te organiseren 
dat een zekere garantie moest bieden tegen te veel 
contacten met de andersdenkenden in een zo ver
deeld land: onzichtbare Berlijnse muren tegen ideo
logische besmetting. Sociale druk en kerkelijke tucht 
trachllen deze overigen afbrokkelende apartheid 
tenslotte met meer of minder wanhopigheid nog te 
handhaven. Men denke aan het bisschoppelijke 

mandement van '954. 
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Daarnaast leek de radio ook prachtige mogelijk
heden te bieden tot missie en zendingjuist buiten de 

eigen aanhang. Hierbij verloor men dan wel uit het 
oog dat ook omgekeerd de verderfelijk geachte ge
luiden uit bijv. liberale of socialistische hoek natuur
lijk ook de eigen achterban kon bereiken. De radio 
verschilde in zoverre radicaal van de traditionele 
gedrukte eigen media, dat de wederzijds uitgezon
den boodschappen zonder enige in abonnements

gelden ingebouwde financiële drempel ghetto-over
schrijdend geestelijk verkeer gingen vormen. De 
door de zieleherders aan hun kudde wel gedane 
aanbeveling om 'het station uit te schakelen' zodra 
er een niet-eigen zuil aan het woord was, viel op den 
duur niet op te volgen. 

Intussen was er hier niet alleen sprake van tegen
over elkaar staande religieuze en politieke overtui
gingen. De verschillende bewegingen die niet al
leen de KRO en de NCRV, maar ook de v ARA had
den voortgebracht, kunnen tevens beschouwd wor
den als emancipatiebewegingen. De v ARA diende 
al heel duidelijk het ideaal van 'de bevrijding van de 
arbeidersklasse'. De NCRV was echter ook een wa
pen in een emancipatiestrijd, en wel die tot gelijk
berechtiging in Nederland van de gereformeerde 
'kleine luyden '. De KRO tenslotte diende ook tot inte
gratie van een katholieke gemeenschap, die zich 
sinds 1568 buitengesloten had gevoeld in de N eder
landse staat. 

Geloofsovertuiging, levensbeschouwing en eman
cipatiestrijd hadden zo ook ten grondslag gelegen 
aan die talloze Nederlandse organisaties, die zich 
langs grosso modo dezelfde scheidslijnen formeer
den. Ook ons huidige politieke vierstromenland 
vindt zo zijn equivalent in het bestaan van de ge
noemde vijf oude omroepverenigingen. Met alle 
simplificatie die onvermijdelijk is bij iedere typo
logie, kan gezegd worden dat de socialistische v ARA 
haar tegenhanger vindt in de PVdA, de Katholieke en 
Protestantse KRO en NCRV tezamen in het CDA, de 
in haar betere momenten - creatieve en ondogma-

tisch linkse v PRO in D '66, terwijl tenslotte de volgens 
zichzelf zo opzettelijk algemene en neutrale AVRO 
zeker door de anderen gezien wordt als een pendant 
van de VVD. 

4. De omroepwinkel aangeveegd 

Zoals al aangeduid, de Nederlandse overheid moest 
tenslotte de schaarse zendtijd onder gegadigden ver
delen, maar toen zij uiteindelijk in 1930 hiertoe over
ging met het Zendtijd besluit, waren de kaarten al 
geschud door het bestaan, en op basis van voorlopige 
toestemming in de ether opereren, van de vijf ge- I 

schetste particuliere omroeporganisaties. Van een 
staatsomroep zal niemand gedroomd hebben, wel 
daarentegen van een van de staat onafhankelijke na
tionaleomroep. DeAvRo en de VPRO waren daar de 
voorstanders van. De andere drie, maar met name de 
KRO en de NCRV met hun sterke steun van bevriende 
politieke partijen in regering en parlement, wisten de 
bestaande verzuiling officieel gelegaliseerd te krij
gen. 

Het Zendtijdbesluit van 1930 deelde aan de vier 
grote omroepen ieder 20% van de zendtijd toe, het
geen in ieder geval een overwinning betekende voor 
de confessionele omroepen en een definitieve redu
cering van de AVRO, met haar nationale-omroep
aspiraties, tot inderdaad een vierde zuil. Vervolgens 
werd 15% van de zend tijd gereserveerd voor een 
door de grote vier zuilen bij toerbeurt te verzorgen 
algemeen programma (zeer symbolische rest van de 
nationale omroep-gedachte) en een kleine rest werd 
aan de VPRO aangeboden, die, zo typisch voor de 
VPRO, hiervan nog een gedeelte afsloeg. 

De Omroepwet van 1967, waarover nog eens een 
kabinet gestruikeld is, bouwde hierop slechts voort. 
Wel bracht deze wet iets meer openheid in het bestel 
door vergemakkelijking van de toegang tot de ether 
voor nieuwe gegadigden via het stelsel van de aspi
rant-omroeporganisaties. Ook werd een belangrijker 
aandeel gegeven aan hel aparte nu door de NO te 
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verzorgen gezamenlijke programma, dat met name 
ook bestemd was om minderheden aan bod te laten 
komen, die niet vertegenwoordigd werden door de 
zuilen, of de ook nog toe te laten mini-omroepjes als 
IKON, Humanisti ch Verbond, politieke partijen e.d. 

Tenslotte kwamen er meer differentiatiemogelijkhe
den in zendtijdtoedeling, op basis van verschillen in 
ledenaanhang van de omroeporganisaties, via een 
aflopende schaal A t /m C, waarbij de ondergrenzen 
voor de verschillen in status zodanig gesteld werden, 
dat de vier grote zuilen alle de A-status kregen, nie
mand in de B-statu terecht kwam, en de C-status 
diende als reservaat voor de VPRO, vanouds het ge
weten van het bestel : de VPRO moest kunnen blijven 
bestaan zonder dat zij serieu genomen behoefde te 
worden. 

Onze omroepwinkel was overzichtelijk, tamelijk 
democratisch en oer-vaderlands aangeveegd; met 
garanties voor een pluriformiteit van meningsui
ting die in geen enkel ander land bestaan. Een ge
heel andere vraag was echter, ofhet aldus verbrok
kelde stelsel voldoende grootschalige omroepen toe
li et om ook noggoedc programma's te brengen. H et 
negatieve antwoord is ons intu sen maar al te zeer 
bekend, nog niet eens zozeer duidelijk voor de oude 
radio, waarvoor het bestel oorspronkelijk ook alleen 
was ingericht, als wel voor de televisie, die men later 
in een onbewaakt moment automatisch onder
bracht bij dezelfde geprofileerde omroepen die zich 
wellicht nog voor de radio waar konden maken, 
maar helemaal niet meer voor het medium televi
sie, dat zoveel zwaardere eisen ging stellen. 

De opkomst van de televisie viel bovendien in tijd 
bijna samen met de voortschrijdende afbraak van 
de hokjesgeest, die bijzondere Nederlandse vorm 
van apartheid, die in de jaren twintig, bij de op
komst van het hele bestel , nog zo gefloreerd had. 
Deze afbraak, het gevolg van de groeiende eman
cipatie van de diverse bevolkingsgroepen, die de 
ver chili ende stromingen hadden gedragen, vorm
de een onderdeel van de grote culturele verande-

ring die ons land in de jaren zestig heeft ondergaan. 
Een en ander heeft o.m. geleid tot de opkomst van 

de twee grote en nog steeds groeiende nieuwere om
roeporganisaties van commerciële oorsprong, de 
TROS en de voo, die zonder enige confessionele of 
maatschappelijke achtergrond, aan bepaalde ge
massificeerde vermaaksbehoeften gingen voldoen. 
Ook de door een belangrijke commerciële injectie 
uitgebreide AVRO bevond zich op dit pad. 

KRO, V ARA en NCRV, beducht voor ledenverlies, 
meenden in hun programmering met de TROS in de 
concurrentieslag te moeten gaan. Dit levert ener
zijds slechts imitatie-TRos-programma's op, de 
zgn. vertrossing van de omroep. Anderzijds ver
vreemden deze omroepen de nog resterende ideo
logisch geïnteresseerde aanhang steeds meer van 
zich. Men zaagt de doorbuigende tak waarop men 
zit, compleet af. 

De enig overgebleven werkelijk geprofileerde om
roeporganisaties zijn de kleintjes, de VPRO en de, 
daar lijnrecht tegenover staande, nieuwe EO. Hun 
zendtijd is zo gering, dat deze ook valt te profileren. 

5.]uridische scheuren 

Nu de hele maatschappelijke ondergrond van het 
bestel is gaan schuiven, worden dejuridische scheu
ren die het omroepgebouw vanouds al vertoonde, 
steeds gevaarlijker. 

De oudste scheur wordt gevormd door het feit dat 
de zend tijd toedeling wel berust op het aantal leden 
of contribuanten dat een omroeporganisatie heeft, 
maardatdeze leden in hoge mate fictieve leden zijn. 
Volgens een recent onderzoek is ongeveer de helft 
van deze 'leden' niet aangesloten op grond van een 
voorkeur voor de identiteit van een bepaalde om
roep of de programma's die zij brengt, maar op 
grond van een voorkeur voor het bepaalde door een 
organisatie uitgegeven radio-tv-programmablad. 
Deze abonnees worden met weer eens een 'arithmé
tiquc hollandaise' beschouwd als leden van de om-
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roep die het blad uitgeeft. Nu zou dat op zichzelf 
nog niet zo erg zijn, als dit fictieve element t.a.v. alle 

omroepen ongeveer even sterk zou zijn. In werke
lijkheid lopen de percentages van abonnees die zich 
niet tevens als lid van de omroep beschouwen, echter 

zeer uiteen, van 17- 18% bij EO en VPRO tot 57 en 
59% bij TROS en A VRO. Men denke bij dit laatste 
voorbeeld dan ook aan de abonnees op het oorspron
kelijk door een gewone commerciële uitgever ge
brachte blad Televizier die in verband met het aan
nemen van de Omroepwet 1967 eenvoudig als 'le
den' zijn 'overgedaan' aan de toen gevaarlijk ge
slonken A VRO, in ruil voor de daardoor voor het 
blad te verkrijgen status van omroepblad. Deze sta
tus had het blad na 1967 nodig om de omroep pro
gram ma-gegevens te kunnen blijven brengen, waar
op de omroepen dat curieuze Nederlandse pseudo
auteursrecht bezitten, nog aanzienlijk versterkt in 
de Omroepwet 1967, dat de juridische kurk vormt 
waarop het hele systeem van abonnees - leden en 
daarmee ons hele zo scheef gegroeide bestel drijft: 
het omroepbladenmonopolie. Een systeem dat 
'coups' als die van AVRo-Televizier mogelijk maakt, 
veroordeelt zichzelf al. Maar bovendien, zoals ik in 
een beschouwing over een recente uitspraak van de 
Europese Commissie voor de rechten van de mens 

heb betoogd (Ars Aequi, 1979, 145 e.v. ), dit omroep
bladenmonopolie, goed voor 3,8 miljoen abonnees
'leden', zal in het licht van deze uitspraak in een 
eventueel nieuw proces over deze materie hier te 
lande wellicht als strijdig met de vrijheid van me
ningsuiting geen stand meer kunnen houden. 

Een tweede juridische scheur in het gebouw van 
ons omroepbestel wordt gevormd door het feit dat 
de gehele grondslag is ontvallen aan hetsysteem van 
door de overheid te verlenen zendconcessies, een 
systeem dat, zoals in het begin van dit artikel be
schreven, berust op de schaarste van de te verdelen 
zendtijd. Met name de ons land sinds velejaren in
ternationaal toegewezen televisienetten worden 
lang niet gebruikt, de televisienetten Nederland 1 

e~ 2 slechts voor een kwart van de daarop beschik
bare tijd, de netten 3 en 4 in het geheel niet. Ons 
bestel heeft a l moeite genoeg met die zo gedeelte- I 

lijke vulling van de eerste twee netten. Wat is echter 
rechtens, wanneer zich een geheel nieuw soort zend
gegadigden zou aandienen, die niet voldoen aan de 
eisen van de Omroepwet, bijv. omdat zij commer
cieel zijn? (In verband met viewdata en teletekst 
hebben zich trouwens al uitgevers als gegadigden 
gepresenteerd. ) Kan dan de overheid blijven door
gaan met de afwijzing en aldus een enorme hoeveel
heid overtollige zend tijd blijven blokkeren? Er rijzen 
hier ernstige juridische twijfels, wanneer de enige \ 
legitimatie voor de in het huidige concessiestelsel ge
legen beperking van de vrijheid van meningsuiting, 
de schaarste, zo manifest niet meer bestaat. Ui tspra

ken van de hoogste rechterlijke instanties in ver
scheidene landen kunnen deze twijfel verder voe
den. In Italië is de dam zo al doorgebroken. 

Op iets langere termijn, als de technologische 
ontwikkelingen (bijv. satelliet en kabel) iets verder 
zullen zijn voortgeschreden en een bijna onbe
grensd aantal uitzendkanalen ter beschikking zal 
komen, is het natuurlijk helemaal gedaan met de \ 
schaarste en zullen de elektronische media in dit 
opzicht gelijk te stellen zijn met de gedrukte . De 
overheid zal de slechts terughoudende en uitslui
tend voorwaardenscheppende rol die haar tegen
over de gedrukte media toekomt, dan ook ten aan
zien van radio en televisie in acht moeten nemen. 

6. Een voorstel: een nieuw derde net 

Ondertussen leven we echter in een overgangs
periode. De schaarste van zendtijd in absolute zin 
bestaat zeker niet meer, wel is er nog steeds een zeer 
voelbare eindigheid aan de voorraad, die in ieder 
geval nog voor een aantal jaren het systeem van 
overheidsconcessies onvermijdelijk maakt. Bij de 
nu dan toch al bestaande overvloed zal deze over
heid er niet omheen kunnen haar beleid te 'libera-

liseren' en. 
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liseren' en meer tot de ether toe te laten dan tot nu 
volgens de Omroepwet mogelijk is geweest. 

Het gaat m.i. echter niet aan om nu met vol
komen schone lei te beginnen, de bestaande om
roeporganisaties met een pennestreek afte schaffen 
ofanderszins 'kaltzustellen', zoals hier en daar wel 
bepleit is. Bij a lle kritiek die men op deze organi
saties kan hebben, zal men moeten erkennen dat zij 
ook heel veel goeds gebracht hebben, in ieder geval 
dedoor geen ander land geëvenaarde pluriformiteit 
van de omroep. Waar' zij in tekortschieten, en met 
name waar het de televi ie betreft, is in de kwaliteit 
van het gebodene. Dit lijkt vooral te wijten te zijn 
aan structurele tekortkomingen van het bestel: de 
verschillende particuliere organisaties in ons toch al 
zo kleine land zijn eenvoudig te klein om het quan
turn aan talent en geld op te brengen dat het me
dium televisie nu eenmaal vereist. 

Er lijkt toch wel een mogelijkheid te bestaan tot 
oplossing van het probleem dat 'democracy and art 
are uneasy bedfellows'. Juist die toevallig nu dan 
bestaande overvloed aan zend tijd verschaft die mo
gelijkheid. 

Ook zonder dat men de rol van de omroeporga
nisaties op de televisienetten I en 2 behoeft terug te 
dringen, kan men in ieder geval een derde net in 
gebruik nemen, dat aan één grootschalige publiek
rechtelijke nationale omroeporganisatie toever
trouwd zou kunnen worden. 

Deze NOO zou de taak moeten overnemen, die de 
oorspronkelijk voor iets geheel anders bedoelde, de 
geprofileerde, omroepverenigingen zich met zo 
desastreuze gevolgen hebben aangemeten: het in 
onderlinge concurrentie verzorgen van een massa
programma dat zich alleen maar richt op het scoren 
van de hoogst mogelijke kijkcijfers. 

De NOO zou voorts de commerciële wind uit de 
zeilen moeten nemen van onze eigen omroepver
enigingen zowel al van buitenlandse, via satelliet, 
kabel, of anderszins, op Nederland gerichte reclame
zenders. Het zou de NOO met haar toch al op kijk-

dichtheid georiënteerde programma's toegestaan 
moeten worden Ster-reclameblokken te bouwen 

rond al haar programma-onderdelen. De NOO zou 
zelfs nog een verdere stap moeten kunnen zetten op 
het commerciële pad. Haar 'stofzuigerfunctie' 
La. v. de omroepverenigingen op de eerste twee net
ten zou compleet gemaakt worden als haar de mo
gelijkheid werd gegeven programma's te brengen 
die door het bedrijfsleven worden aangeboden, zij 
het niet zelf gemaakt of beïnvloed, d .w.z. die speci
fieke categorie van gesponsorde programma's die 
men wel noemt 'underwritten programmes' . Deze 
programma's maken geen reclame voor een be
paald produkt of een dienst, zij verhogen slechts de 
algemene goodwill van de dan ook vóór- en achter
af te noemen aanbieder. Te denken valt hierbij aan 
kostbare prestige-objecten als een reportage van de 
Olympische Spelen of de Amerikaanse verkiezin
gen, een opera-voorstelling uitde Scala van Milaan 
e.d. 

De NOO zou tenslotte mét alle andere omroep
organisaties moeten ressorteren onder het samen
werkingsorgaan van de NOS, zodat zij aan dezelfde 
uurtarieven, arbeidsvoorwaarden en faciliteiten is 
gebonden als de omroepverenigingen en deze dus 
ook weer geen oneerlijke concurrentie kan aan
doen. 

De extra kosten, verbonden met de opening van 
een derde net, zouden bestreden kunnen worden uit 
de aanzienlijke toeneming van Sterreclamezend
tijd via het derde net, en uit de door het bedrijfs
leven aan het derde net aangeboden, zgn. 'under
written programmes' . Een derde extra bron van in
komsten zou gevonden kunnen worden door een 
maatregel, die tevens een einde zou maken aan een 
gf'Oot deel van de huidige in het geheim bedreven 
commercie van de omroeporganisaties: het zou aan 
het N os samenwerkingsorgaan overgelaten kunnen 
worden om de marchandising ter hand te nemen en 
ook de verkoop van programma's van alle zend
gemach tigd en . 
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7. Een voorstel: de vernieuwde netten Jen 2 

De eerste twee televisie-netten zouden geheel een 

geprofileerd karakter moeten krijgen ~n -om te be
ginnen - gevuld moeten worden door de huidige 
zendgemachtigden, de acht volledige omroeporga
nisaties, de zgn. mini-omroepen en de NOS als zend
gem ach tigd e. 

De NOS, mede beheerd door vertegenwoordigers 
van de omroeporganisaties, vervult op dit moment 
drie zeer onderscheiden taken: het is in de eerste 
plaats samenwerkingsorgaan, vervolgens facilitei
tenbedrijf, beide t.a.v. de omroep in zijn geheel. 
Tenslotte is de NOS ook zelf nog zendgemachtigde 
metspecifieke wettelijke taken: het brengen van een 
gezamenlijk programma en het verschaffen van een 
uitingsmogelijkheid aan stromingen in het volk, die 
niet vertegenwoordigd zijn door de overige zend
gemachtigden (art. 36 Omroepwet). Deze NOS
zendgemach tigd e dien t afgespli tst te worden van de 
NOS als samenwerkingsorgaan en faciliteitenbe
drijf, en in ieder geval onttrokken aan de bestuur
lijke invloed van de overige omroeporganisaties, 
die nu altijd initiatieven van de Nos-zendgemach
tigde kunnen blokkeren. Het ware denkbaar de aI
d us losgekoppelde N 0 s-zendgemach tigde, een neer
slag toch van de oude nationale omroepgedachte -
met behoud van haar wettelijke taak op de televisie
netten T en 2 - mede onder te brengen in de groot
schalige Nationale Omroeporganisatie. Deze NOO 
zou zelfs vanuit de huidige Nos-zendgemachtigde 
opgebouwd kunnen worden. 

De tegenstelling tot deze zeer grootschalige NOO 
wordt voornamelijk gevormd door de huidige acht 
volledige omroeporganisaties, die bovendien nog 
van hun fictieve grote ledenbestand afgeholpen moe
ten worden. Daartoe dient de koppeling afgeschaft te 
worden van abonnement op een programmablad 
en het lidmaatschap van de uitgevende omroep
organisatie. Ook het pseudo-auteursrecht op om
roepprogrammagegevens kan dan verdwijnen. De-

ze dwaze elemen ten hebben de huidige omroepwet 
laten verworden tot een omroepbladenwet. Het hele 

idee zelfs van door alle omroeporganisaties afzon- I 
derlijk uit te geven omroepbladen dient plaats te 
maken voor een gezamenlijk, door de Nos-samen
werkingsorgaan uit te geven, blad dat alle program

magegevens bevat. De ledentallen van de organisa
ties zullen hierdoor astronomisch kelderen, nog veel ' 
sterker dan voorzien was in de al meer genoemde 

studie over de effecten van ontkoppeling, omdat bij 
deze studie nog niet als gegeven bestond de ge
dachte van één gezamenlijk Nos-programmablad. 
Dit alles betekent, dat de geprofileerde omroep
organisaties zéér kleinschalig en gedemocratiseerd 
kunnen worden, hetgeen ook noodzakelijk is om 
hen terug te doen keren naar hun ideologische basis. 
Zij kunnen dan ook afzien van hun huidige ver tros
sende drift tot het verwerven van steeds grotere aan
hang. Deze drift wordt nu alleen maar versterkt 

door verhoging van getalseisen, zoals onlangs bij de 
laatste wijziging van de Omroepwet heeft plaats
gevonden. Invoering van omroepverkiezingen, zo
als hier en daar bepleit, zou nóg desastreuzer in de 
richting van schaalvergroting werken. 

Tenslotte zouden de huidige concurrentie aan
moedigende verschillen in zendtijdverdeling tussen 
A-, en B- en C-omroepen dienen te verdwijnen. 
Voor alle omroeporganisaties dient één enkel, zeer 
sterk verlaagd, minimum ledental te worden vast
gesteld, dat dan slechts beslissend is voor de toegang 
tot de ether. Eenmaal toegelaten dienen gemach
tigden ieder het recht te krijgen , niet de plicht, 
evenveel zendtijd te vullen, voor radio alleen, voor 
televisie alleen, of voor beide media. 

8. Nieuwe emancipatie-omroepen 

In het algemeen zal de gedachte moeten doordrin
gen bij de omroeporganisaties dat niet z:ij eigenaars 
van de ether zijn, maar het publiek. Via de overheid 
worden slechts zendconcessies verleend aan deze par-
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ticuliere organisaties. Deze concessies kunnen te al
len tijde ingetrokken worden, als men niet aan zijn 
wettelijk voorgeschreven plicht tot profilering vol
doet. Er zal dan ook periodiek een externe toetsing 
moeten plaatsvinden van de programma's op de 
netten I en 2. Zo zullen dan ook pseudo-geprofi
leerden het veld moeten ruimen, evenals eventueel 
oorspronkelijk wellevende emancipatiegroepen, die 
intussen hun doel bereikt en daarmee hun zin ver
loren hebben. 

De generale, zeer sterke verlaging van de getals
grenzen voor particuliere organisaties voor toegang 
tot de omroep kan dan tenslotte ook leiden tot de 
opkomst van nieuwe, authentieke, emancipatie
groeperingen als zendgemachtigden. Men denke 
aan de feministen, homoseksuelen, Surinamers, 
Turkse gastarbeiders en al die andere zorgvuldig 
onderhouden culturen en subculturen in die steeds 
toenemende veelkleurigheid van de metropolis 
Nederland. 


