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Toekomst voor de Talpa’s? Over de markt als
gouden kooi en andere ontwikkelingen in het
hedendaags medialandschap

As the customization of our communications universe increa-
ses, society is in danger of fragmenting, shared communities in
danger of dissolving. (…) People should be exposed to mate-
rials that they would not have chosen in advance (...) unplanned,
unanticipated encounters are central to democracy itself.1

Auch die besseren Elemente warden theils durch den Erfolg der
anderen in Versuchung geführt, theils unmittelbar durch die
Concurrenz gezwungen, ähnlich gewissenlos zu verfahren. 
So verslechtert sich fast unvermeidlich der ganze Maßstab der
geschäftlichen Moralität.2

inleiding

Op het jaarlijkse Broadcastcongres van 2006 kondigde de
daar als ‘beoogd’ staatssecretaris voor mediazaken ver-
welkomde Martijn van Dam (PvdA) aan dat hij aan de
commerciële omroepen meer vrijheid wilde geven. De
toenemende concurrentie in het steeds drukker bezette
veld van commerciële aanbieders via oude en nieuwe
media zetten het businessmodel van op televisie en radio
gerichte omroeporganisaties immers steeds verder onder
druk. Om een solide basis te behouden zou in het bijzon-
der een verruiming van reclameregels uitkomst kunnen
bieden. Ook in Europees verband werd op die mogelijk-
heid gestudeerd, waarbij ook tal van nieuwe vormen van
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reclame in beeld kwamen. Vooral binnen de commerciële
omroepen werden dergelijke nieuwe vormen met enig
ongeduld afgewacht, want de zappende kijker-consument
kan steeds makkelijker aan de traditionele reclameblokken
ontsnappen.3

Bij het aanwezige publiek, voor een belangrijk deel
samengesteld uit een ras groeiende groep mediaonderne-
mers van zowel ‘publieke’ als ‘private’ huize werden zijn
voornemens met een gepaste mix van applaus en verwon-
dering begroet. Want, zo voegde hij er snel aan toe, die
commerciële omroepen zouden zich wat meer maatschap-
pelijk verantwoord moeten gaan gedragen. Een dergelijke
voorwaarde, zo beklemtoonde hij, was cruciaal voor een
grotere vrijheid. In deze bijdrage willen wij onderzoeken
of die voorwaarde eigenlijk nog wel realistisch is, en of het
commerciële mediaveld zich nog wel laat vangen in – vrij
naar Max Weber – de ijzeren kooi van de bureaucratie.
Maar ook komt de vraag aan de orde of een verdere libera-
lisering en commercialisering van het mediabestel wel tot
maatschappelijke uitkomsten kan leiden, die vanuit een
katholiek perspectief op vrijheid en goede samenleving
aanvaardbaar zijn. We concluderen dat er op dat punt
behoorlijke zorgen kunnen worden geformuleerd, die de
aloude opdracht van omroepverenigingen zoals de kro
een verrassende actualiteit geven.

nieuwe ordeningsvragen in  het
medialandschap

Nadat Van Dam gesproken had werd het rumoerig in de
zaal. De wenkbrauwen werden gefronst: waarmee zou de
overheid zich nu weer gaan bemoeien? Werkte ‘Europa’
niet veeleer aan een meer volledige liberalisering van
audiovisuele markten, en werd het niet tijd om de kunst-
matige onderscheiding tussen digitale en audiovisuele
media op te heffen? Was het internet niet het Waterloo van
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elke poging om iets in dat steeds vrijere en intussen volle-
dig met de telecommunicatie versmolten medialandschap
te reguleren? Was het medialandschap als gevolg van de
voortschrijdende technologische ontwikkeling niet steeds
meer een markt als alle andere geworden, waarop aanbie-
ders van allerlei ‘content’ de consumenten via een zich
alras uitbreidend veelvoud aan infrastructuren en distri-
butiekanalen op maat konden bedienen?4Wat had de over-
heid daar eigenlijk nog te zoeken? Was de omvangrijke
subsidie aan een ‘publiek bestel’ nog wel te verdedigen, nu
zich dat met overheidssteun steeds meer ging manifeste-
ren op internet, terwijl de kranten hun digitale innovaties
moesten financieren uit een steeds minder omvangrijk
abonneebestand? Zou de overheid zich niet moeten terug-
trekken op een rol als markmeester? Wat was nog de legiti-
miteit van een met overheidsgeld gefinancierd aanbod? 
Net zoals in andere in dit boek besproken sectoren van

maatschappelijke dienstverlening dringt zich, voorname-
lijk als gevolg van technologische ontwikkelingen, een
aantal fundamentele vragen op naar de ordening en inrich-
ting van deze sector, die met de entree van de commerciële
omroepen en de nieuwe digitale media sterk aan verande-
ring onderhevig was. De vraag is of die vragen louter de rol
van de overheid en die van de markt betreffen: zijn we niet
teveel vergeten dat maatschappelijke organisaties en de
burgers daarbij ook een verantwoordelijkheid hebben?
Die ordeningsvragen zijn, althans indirect, ook aan de

orde in een Haagse commissie die onder leiding van Her-
man Wijffels studeerde op de vraag naar nut en noodzaak
van een nieuwe rechtsvorm voor zogenaamde ‘maatschap-
pelijke ondernemingen’.5 Het gaat daar niet om de maat-
schappelijk verantwoordelijke ondernemingen waarop de
al genoemde Van Dam duidde, maar om ondernemingen
die expliciet een maatschappelijke missie hebben, en al
even nadrukkelijk niet op winst zijn gericht. De maat-
schappelijke onderneming is een typische speler van het
hybride middenveld: privaat georganiseerd met een duide-
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lijk publiek doel. De discussie over de wenselijkheid van
een dergelijk soort van organisatie is nieuw. Een van de
eerste voorzitters van de toen nog louter Rechtskundige
Afdeling van het Thijmgenootschap heeft er al het nodige
over geschreven.6

Recentelijk heeft die discussie weer een nieuwe impuls
gekregen: blijkbaar zijn er ook in onze tijd redenen om ons
in discussies over de inrichting van de samenleving en het
collectieve handelen niet op te laten sluiten in repertoires
van overheid en markt. In Nederland is de discussie weer
actueel geworden naar aanleiding van de in deze bundel
ruim besproken transities in de sfeer van onderwijs en
zorg: traditionele middenveldorganisaties die daar actief
zijn, zijn na jaren van dominante overheidsinvloeden nu
vaak op weg naar de markt. Soms uit eigen wil en op grond
van een vastlopend publiek regelregime, soms daartoe na -
drukkelijk uitgenodigd door (al dan niet) door Europese
regelgeving ‘gedwongen’ overheden, die zowel om eco -
nomische als culturele redenen ook in de sfeer van de
maatschappelijke diensverlening de vruchten van meer
‘marktwerking’ willen plukken.7

Die discussie over de wenselijkheid van een moderne
‘derde sector’ vond haar aanleiding dus niet in de ontwik-
kelingen in de in dit hoofdstuk besproken mediasector,
maar zou daarvoor wel eens heel relevant kunnen worden.
Aanleiding daarvoor is het door de toenmalige staatsse-
cretaris Medy van der Laan gepresenteerde toekomstplan
voor de nieuwe organisatie van de publieke omroep. Ook
nu die plannen zijn ingetrokken door het vierde kabinet
Balkenende, blijven sommige overwegingen daarin waar-
schijnlijk relevant. De aanleiding voor die plannen was de
verslechterende positie van de publieke omroep in het
totale medialandschap. Met die publieke omroep ging het
steeds slechter: steeds minder mensen keken ernaar, het
‘marktaandeel’ is ook in kringen van de publieke zenders
een in toenemende mate belangrijk succescriterium. Som-
mige waarnemers zochten de oorzaken van de afnemende
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belangstelling in de ‘verzuilde versnippering’ van het aan-
bod, dat het in termen van kijkcijfers steeds minder goed
deed in vergelijking met de commerciële omroepen. Dat
de teruglopende kijkcijfers voor een belangrijk deel ook
juist door dat toenemende commerciële aanbod kunnen
worden verklaard, werd door degenen die de ontzuiling
ook in dit domein een handje wilden helpen wat minder
nadrukkelijk naar voren gebracht. Zoals ook het gegeven
dat de teruglopende kijkcijfers onder jongeren en allochto-
nen zijn oorzaak ook vond in de opkomst van het internet,
de dvd en de schotelantenne niet al te prominent naar
voren werd gebracht. De plannen van de staatssecretaris
werden door sommigen toegejuicht als een stapje op weg
naar een Nederlandse bbc , door weer anderen met spijt
gezien als een prijs die moest worden betaald om d66 in
het kabinet Balkenende i i i te houden. De gekozen burge-
meester was wel een mis waard.
In de genoemde plannen zouden de omroepverenigin-

gen daarom een minder prominente rol gaan spelen, maar
het goede nieuws was dat ze een deel van hun dalende aan-
deel in de ‘publieke’ basisbudgetten zouden kunnen com-
penseren door ook actief te zijn op zowel de publieke als de
private ‘markt’ voor audiovisuele producties. Maatschap-
pelijk ondernemen: dat zou een mooie manier zijn om aan
de steeds strakker in het publieke regime ingesnoerde
omroepverenigingen een nieuwe vrijheid te geven: de vrij-
heid van de markt, maar wel met een maatschappelijke ver-
ankering. Geen winstoogmerk, zoals de echte commercië-
le omroepen, maar een maatschappelijke doelstelling, die
door een meer ondernemende wijze van organiseren op
een eigentijdse wijze zou worden behartigd, dat was het
oogmerk van Wijffels, die eerder al in ser -verband pleitte
voor nieuwe vormen van ‘publiek ondernemerschap’. 8

Marktwerking, ondernemerschap: ook in het media-
landschap werden dergelijke termen zo steeds vaker ge -
hoord. Aanvankelijk vooral als gevolg van de steeds groter
wordende rol van commerciële omroepen in het media-
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landschap, maar later dus ook in kringen van de ‘publieke
omroep’. Die laatste kwam als gevolg van het steeds meer
aanwezige commerciële aanbod overigens fundamenteel
in discussie. Steeds meer aanbod werd commercieel en
‘gratis’ aangeboden, de keuzemogelijkheden voor de me -
dia consument, zeker in het domein van de nieuwe media
zoals internet, zouden naar verwachting alleen maar ver-
der groeien. Waarom dan nog een publiek gefinancierde
omroep? 
De in deze bundel besproken transities die zich in een

aantal sectoren van (voorheen?) publieke dienstverlening
manifesteren, vinden meer dan eens hun aanleiding in
fundamentele veranderingen in de technologie. Dat geldt
in het bijzonder voor sectoren als energie, telecommunica-
tie, maar op de achtergrond spelen technologische veran-
deringen ook een rol in de sfeer van gezondheidzorg. Een
belangrijke reden om sommige publieke diensten als
publieke diensten aan te bieden is dat daarvoor simpelweg
geen markt ontstaat (vormen van markt- of contractfalen,
leiden dan tot het aanbieden door publieke aanbieders). In
weer an dere gevallen werden dergelijke diensten door non-
profit-organisaties aangeboden: de achtergrond daarvan is
dat er sprake is van een vorm van kwaliteitsonzekerheid
(informatieasymmetrie): de kwaliteit van bepaalde dien-
sten is nu eenmaal niet zo goed te beoordelen door de ‘con-
sument’, en daardoor is het nodig extra vertrouwen in de
relatie tussen consument en producent in te bouwen. Dat
gebeurt onder meer door het non-distributiebeginsel: aan-
bieders van betreffende diensten maken expliciet geen
winst die wordt uitgekeerd aan economische eigenaren.
Daarmee wordt een belangrijk signaal afgegeven: de aan-
bieder zal nooit in de verleiding komen om de kwaliteit van
de aangeboden diensten stiekem te verlagen, iets dat de
consument nooit zou kunnen beoordelen. Geen winst
maken is een manier om dat vertrouwen in stand te hou-
den. Maar in sectoren waar (bijvoorbeeld als gevolg van
transparante, vergelijkende informatie van dergelijke aan-
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bieders op het internet) consumenten dergelijke niveaus
van vertrouwen door middel van nieuwe technologie kun-
nen krijgen, is er wellicht meer ruimte voor een meer com-
merciële vorm van aanbod. Een dergelijke situatie lijkt zich
te ontwikkelen in delen van de gezondheidszorg (waar
bevinden zich de beste klinieken voor het vervangen van
een heup?) en het onderwijs (waar bevinden zich de beste
scholen?). Lijkt: want het is allerminst duidelijk of een ver-
groting van consumentenmacht in de sfeer van bijvoor-
beeld de gezondheidszorg (zie ook de bijdrage van Buijsen
in deze bundel) zich zo gemakkelijk laat realiseren, of dat
die omwille van andere overwegingen (zoals solidariteit)
zo wenselijk is. 
Maar voor de sector die in het onderhavige hoofdstuk

aan de orde is, geldt dat die technologische veranderingen
aanleiding zijn voor een aantal fundamentele vragen inza-
ke de wijze waarop die sector wordt geordend. Laten we,
voordat we de draad weer oppakken bij het congres waar
Martijn van Dam sprak over de wenselijkheid van een gro-
tere verantwoordelijkheid van commerciële aanbieders,
een paar van die ontwikkelingen kort schetsen.

ontwikkelingen in  het  medialand-
schap

Het voert te ver om in het verband van deze bijdrage een
compleet beeld te schetsen van de technologische verande-
ringen in de mediasector. Maar ook met een korte schets,
die we deels ontlenen aan het wrr -rapport over het
mediabeleid, kan duidelijk worden dat de bestaande arran-
gementen in deze sector de komende jaren steeds verder
onder druk komen te staan. 
De wrr onderscheidde een aantal grote trends: 

• Digitalisering (schaarste kanalen voorbij);
• Internationalisering (van zowel aanbod als vraag);
• Van massamedia naar kassamedia (commodificatie);
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• Concentratie/multimedia/convergentie: nieuwe titanen;
• Explosie aanbod: it is the content, stupid!

Een en ander leidt, soms al duidelijk zichtbaar, tot een aan-
tal belangrijke verschuivingen. Feitelijk gaat het daarbij
om een set van al dan niet snelle ontwikkelingen, en de
onderstaande bewegingen laten niet alle nuances en sub-
tiele verschillen zien die zich bij onderscheiden media (zo -
als pers, televisie, radio, internet et cetera) voordoen. Toch
geven ze een goed beeld van de tegelijkertijd fundamentele
en ontregelende invloed van digitalisering in het media-
landschap: 

• We gaan van inkt naar pixels;
• We gaan van gesloten naar (meer) open media (interactieve
en user generated media);

• We gaan van passieve naar meer actieve en participatieve
media ‘consumptie’ (interaction, co-production, citizen
journalism, citizen media);

• Digitalisering leidt tot disciplinering en commodificatie 
in het journalistenvak (pay per view, in de dubbelzinnige
betekenis daarvan);

• Personalisering van consumptie en productie, van massa-
media naar personal media (de eerste Emmy Awards voor
podcasts zijn al uitgereikt);

• Integratie en convergentie van redacties (vorig jaar voegde
usa Today de internet- en printredacties samen, in Neder-
land ook al volop aan de gang bij nos Nieuws en Financieel
Dagblad en bnr );

• De-professionalisering, de-institutionalisering: iedereen
gaat zich met het medialandschap bemoeien, nieuwe
 aanbieders van diensten zullen opduiken vanuit de meest
verrassend hoeken!

Een grotere vrijheid van aanbieders en consumenten, en
een steeds grotere mogelijkheid om een gedifferentieerd
aanbod ook als individueel te beprijzen aanbod in een
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‘markt’ te zetten: dat is een eerste kernontwikkeling die in
termen van maatschappelijke ordening uit deze set van
ontwikkeling naar voren komt.
Een tweede ontwikkeling is de mogelijkheid om in het

medialandschap voorbij een slechts eenzijdige vorm van
communicatie te komen (aanbod naar ontvanger, ontvan-
ger die aanbod ontvangt): digitalisering leidt niet alleen tot
sterk vergrote mogelijkheden tot commercieel uit te nut-
ten commodificatie, maar geeft evenzeer mogelijkheden
tot het vormen van communities: gemeenschappen van
mensen die, meer of minder gesloten en virtueel, van alles
met elkaar kunnen uitwisselen en ondernemen.
De technologie, het is al vaak gezegd, kan behoorlijk

sturend op maatschappelijke ontwikkelingen inwerken.
Maar van een volledig gedetermineerde uitkomst zal ook
hier geen sprake zijn: veel van de uiteindelijke effecten van
technologische veranderingen zullen mede worden be -
paald door de maatschappelijke inbedding en regulering
ervan. Digitalisering heeft het in zich, tot een steeds verde-
re commercialisering van het medialandschap te leiden
(met een sterke nadruk op puur individuele consumenten
en personal media). Maar ook schept ze mogelijkheden
voor verbinding en communities: meer we-dia dan me-dia,
dus.9

de gouden kooi :  een  tr iest  hoogte-
punt van moderne media?

Een paar dagen na het eerder genoemde congres startte
het toen al minder dan verwacht succesvolle talpa /Tien
(de meest recente loot aan de stam van mediamagnaat
John de Mol) het programma met de intrigerende titel: ‘De
Gouden Kooi’. Het betreft een programma waarbij men-
sen voor onbepaalde tijd in een luxe villa worden gezet.
Degene die er het langst blijft zitten krijgt de villa als be -
loning. Dat fel begeerde resultaat wordt naar verwachting
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bereikt door een maximale inzet op pesten en verdacht
maken van medebewoners: irritant en asociaal gedrag zal
dus worden beloond. Al eerder had het programma met
‘de Tokkies’ laten zien dat daarmee indrukwekkende kijk-
cijfers kunnen worden behaald. En hoge kijkcijfers zijn
goed voor de adverteerders, en dus voor de inkomsten van
de betrokken commerciële omroep. Een dergelijke inzet
valt te begrijpen wanneer we beseffen dat commerciële
omroepen, anders dan publieke omroepen, programma’s
maken om geld te verdienen. Bij publieke omroepen is het,
als het goed is, precies andersom: die krijgen middelen uit
de publieke kas om programma’s te maken. De Gouden
Kooi past daarom naadloos in de missie van een modale
commerciële omroep. Het is geen serieus programma
waar je als weldenkend mens naar zult gaan kijken. Het is
een programma van het genre afzeiktelevisie.10

Ondanks het feit dat het format van tevoren al veel nega-
tieve reacties had opgeroepen, keken er toch zo’n 900.000
mensen naar de eerste aflevering. Een rel is in dat verband
immer nuttig, en veel mensen kijken om er over mee te
kunnen praten. In de eerste aflevering was het meteen
raak: een hartverscheurend tafereel van een kind, dat zich
wanhopig vastklampte aan een moeder. Die moeder werd
door gastpresentator Gordon verleid om onmiddellijk en
onvoorbereid mee te gaan naar de droomvilla in Eemnes:
de beloning voor het negeren van het huilende kind was
niet gering: een kans op honderdduizend euro extra, zo
werd haar verteld. Gordon stond er wat beteuterd bij en op
zijn gezicht was af te lezen dat hij dit eigenlijk allemaal niet
vond kunnen, en zei dit ook. De moeder echter zwichtte
voor de verleiding van het grote geld. De kinderen bleven
ontredderd achter en allemaal waren we er getuigen van, er
was weer een grens overschreden. De moeder kwam be -
drogen uit (een kans op honderduizend bleek inderdaad
maar een kans) en de kijker bleef verbijsterd achter. 
De verbijstering van de huiskamer sloeg over in een pu -

bliek debat. Eigenlijk iedereen sprak er schande van, maar
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vreemd genoeg spitste de discussie zich vooral toe op het
besluit van de moeder. Hoe kon iemand zo haar kinderen
in de steek laten? Over de verantwoordelijkheid van de
zender die een dergelijk onmogelijk dilemma had ge -
creëerd ging het nauwelijks. De al eerder aangehaalde
Martijn van Dam pleitte als reactie op de uitzending in
dagblad Trouw, voor meer respect op de televisie. Hij
beklemtoonde daarbij vooral de eigen verantwoordelijk-
heid van de programmamakers. Zij zullen in zijn ogen hun
vrijheid om programma’s te maken moeten onderwerpen
aan een eigengemaakte gedragscode.
We zullen waarschijnlijk nooit weten of John de Mol het

allemaal zo bedacht had maar één ding is wel duidelijk; het
leverde een hoop publiciteit op. En publiciteit is goed voor
de kijkcijfers en kijkcijfers staan voor harde euro’s, waar
het toch uiteindelijk allemaal om draait.
Met die kijkcijfers valt het na een aantal uitzendingen

ge lukkig mee. Keken er naar de eerste uitzending nog
900.000 kijkers, inmiddels is dit aantal teruggezakt tot
400.000. In medialand spreekt men dan van een mislukt
project. Misschien is dit wel een bewijs voor het feit dat
mensen nog wel kijken naar programma’s als ‘Big Brother’
en ‘de Gouden Kooi’ maar diep in hun hart verlangen naar
iets beters. Intussen is onduidelijk of het programma de
overgang van het intussen aan rtl verkochte Talpa zal
overleven. Maar ook wanneer dat niet het geval is, zullen
programma’s als het hier besprokene blijven opduiken in
de sfeer van de commerciële omroepen. Dat was voor de al
genoemde van Dam waarschijnlijk de aanleiding om het
thema van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
dergelijke omroeporganisaties nadrukkelijk te agenderen. 
De vraag is of dat een realistisch perspectief is, de vraag

is ook of het niet meer voor de hand ligt om het ‘publieke’
regime van een nieuwe impuls te voorzien. Daarbij behoe-
ven we niet meteen te denken aan een overheidsvoor -
ziening: publieke belangen kunnen heel wel door maat-
schappelijkeorganisatieswordenbehartigd.Maardevraag
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is of we dergelijke organisaties in een medialandschap dat
wordt uitgedaagd tot ondernemen, niet meer moeten bie-
den dan de vorm van organisatie waarin dat ondernemen
slechts het belang van de op financieel rendement gerichte
eigenaren van dergelijke ondernemingen dient.

aanleidingen voor een rev ital iser ing
van het  niet-commerciële  deel  van 
het  medialandschap?

Natuurlijk is het beschreven programma een exces binnen
de commerciële televisie. Maar toch zouden we wel kun-
nen stellen dat bij de commerciële media winst voorrang
heeft op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit
leidt soms tot regelrechte baggertelevisie, en dat behoeft
niet te verbazen. De markt kent nu eenmaal als enige kwa-
liteitscriterium de al dan niet met intelligente marketing-
campagnes opgeroepen ‘vraag’. Als er vraag is, is er blijk-
baar sprake van voldoende kwaliteit. Dat dat doorgaans
niet tot al te verheven en maatschappelijk verantwoorde
vormen van aanbod leidt, is de les die na twintig jaar com-
merciële omroep eigenlijk gerust kan worden getrokken.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen: de internationalisering
van markten maakt dat menig hoogwaardig product in
reguliere marktverhoudingen tot stand kan komen. 
Maar kennelijk staan geld verdienen en goede inhoude-

lijke programma’s maken vaak ook echt op gespannen voet
met elkaar. Op basis van hiervoor kort besproken casus
van de Gouden Kooi mag duidelijk worden dat als de tele-
visie uitsluitend wordt overgelaten aan de commerciële
omroepen, het bergafwaarts gaat met sommige waarden
die vanuit een katholiek perspectief niet zomaar terzijde
mogen worden geschoven: menselijke waardigheid, zorg
voor en omzien naar elkaar, een benadering van seksuali-
teit die meer is dan een instrumentele en individuele bevre-
diging van lust zonder last ontstijgt. 
Het heeft er alle schijn van dat er juist in een samenle-
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ving die meer dan ooit door (massa-)media wordt beïn-
vloedt, alle reden is om ons zorgen te maken over de kwali-
teit van die media. Geen of weinig inhoud en diepgang,
maar vluchtig en ongrijpbaar amusement, geen gezagheb-
bend geluid, maar snel scorende scoops zouden het media-
landschap domineren wanneer het enige criterium dat
voor die beoordeling in de maatschappelijke ordening er -
van kan worden gehanteerd, het criterium van de markt-
werking is. Aalberse zei het al: uiteindelijk zijn de gevolgen
van volkomen concurrentie vanuit een moreel perspectief
feitelijk onvolkomen: het leidt, in zijn woorden, ‘tot een
zegepraal van de sterksten en de meest gewetenloozen’.11

De vraag moet worden gesteld hoe andere criteria dan
een tevreden gestelde vraag in de maatschappelijke orde-
ning van het medialandschap zouden kunnen worden ge -
borgd. Het alternatief van een puur door de overheid be -
stierde publieke omroep (over waarden wordt nu eenmaal
niet bij meerderheid beslist) is daarin weinig aantrekkelijk.
De unieke omstandigheid dat we in Nederland verschillen-
de visies op het algemeen belang en de goede samenleving
kansen geven in een omroepbestel dat ruimte geeft aan
door burgers gedragen omroepverenigingen lijkt daarvoor
een meer aantrekkelijke vorm dan een omroep die volledig
van de politieke besluitvorming afhankelijk is. Zo’n
omroep kan uiteraard in belangrijke mate ‘onafhankelijk’
worden ingericht en vormgegeven, maar daarmee is nog
weinig gezegd over de normatieve en inhoudelijke keuzen
die zo’n omroep ten opzichte van het oprukkende com-
merciële geweld zou willen maken.
Zijn de publieke omroepen dan zoveel anders? Ook bij

de Publieke Omroep moeten regelmatig wanhopige zoek-
tochten worden verricht om kwalitatief goede program-
ma’s te vinden. Zouden we de stelling die we in het begin
poneerden niet beter kunnen omdraaien. Juist de opkomst
van de commerciële televisie, tegenwoordig meer en meer
multimediale bedrijven, maakt het noodzakelijk dat de
overheid voor het vinden van een goede inhoudelijke
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balans, geld, zelfs veel geld blijft investeren in publieke om -
roepverenigingen. Het bestaan van commerciële media
legitimeert juist het in stand houden van een sterke publie-
ke omroep: dat kan een wezenlijk platform zijn voor kriti-
sche vormen van maatschappijbeschouwing, die zich niet
bij voorbaat alleen hoeven te legitimeren door een uit -
eindelijk aan de logica van de markt ontleend succescri -
terium. We zullen hiervoor enkele argumenten op een rij
zetten. 

Een meer volledig beeld van de werkelijkheid
De commerciële televisie rekt regelmatig in haar program-
ma’s normen en grenzen op. Niet omdat er daarmee een
betere samenleving ontstaat, maar simpelweg omdat er
meer verdiend wordt aan grensverleggende kicks op de
televisie. Daarmee wordt echter een eenzijdig, soms zelfs
een verkeerd beeld van de werkelijkheid geschetst. Sensa-
tie en kicks verkopen nu eenmaal beter dan een normatief
complexe en tegendraadse duiding van wat er in de samen-
leving speelt, en zo wordt het land via de commerciële
omroepen in een permanente staat van opwinding ge -
houden. Wanneer er geen andere beelden en interpretaties
van wat er in de samenleving gaande is naast wordt gezet
groeit er een generatie op, die werkelijk denkt dat de
samenleving eruit ziet zoals de commerciële televisie deze
in haar programma’s laat zien. Niet alle meisjes zullen het
brengen tot ‘America’s next topmodel’, er lijkt eerder spra-
ke van de noodzaak om het opgewonden en overmatig sek-
suele beeld van het goede leven waarmee een jonge genera-
tie nu opgroeit van wat kritische kanttekeningen te voor-
zien. 
De ingewikkelde vragen waar mensen in het dagelijkse

levenmeewordengeconfronteerd lijken zichmeer te lenen
voor een rustige wandeling dan voor een ‘reality-show’
waarin doorgaans slechts een zeer beperkt beeld van de
werkelijkheid aan de orde komt. Het is de taak van de
publieke media hier een reëler beeld van de samenleving
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tegenover te stellen. Zij moet hiertoe alle middelen kunnen
gebruiken die de televisie en andere moderne media bie-
den. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel jongeren
informatie tot zich nemen via programma’s uit diverse
genre’s zoals amusement, drama en soaps.12 Amusement
dat louter wordt gebracht om kijkcijfers op te krikken is
niet iets waarvoor we publieke omroepverenigingen zou-
den moeten ondersteunen: amusement dat probeert de kij-
kers ook nog wat mee te geven echter is een genre dat bij
uitstek in een publiek gefinancierd mediabestel de nodige
aandacht zou moeten krijgen. Zeker nu blijkt dat het com-
merciële aanbod zich in het bijzonder op koopkrachtige
jongeren richt, ligt daar een urgente taakopdracht voor
publieke omroepverenigingen. Dat die zich daarbij ook
ruimhartig van nieuwe media als het internet zouden moe-
ten kunnen bedienen ligt voor de hand, net zoals het dui-
delijk is dat de mogelijkheden die daar liggen ook op een
ondernemende wijze moeten kunnen worden ontwikkeld.

Continuïteit
Zoals al eerder is gesteld in dit artikel draait het bij de com-
merciële omroep om winst maken. Als adagium geldt:
autonome groei en maximale winstrealisatie. Maar een
genre als nieuwsvoorziening kost erg veel geld en tijd en is
vaak niet te doen met een minimale inspanning. Wanneer
de financiële zaken van een commercieel mediabedrijf niet
goed gaan is dit een genre waar men waarschijnlijk als eer-
ste op zal gaan bezuinigen. Het rtl -nieuws is van uitste-
kende kwaliteit, maar we hebben geen garantie dat het zo
blijft of zelfs dat het programma blijft. Komen de finan -
ciële prestaties van een commerciële zender onder druk,
dan is het dure nieuws-genre waarschijnlijk het eerste dat
er onder zal lijden. Het geven van commentaar en duiding
is duur, vraagt geduld, deskundigheid en tijd. Deze am -
bachtelijke opvatting over nieuws zou wel eens ten koste
kunnen gaan van een goede concurrentiepositie.’13 Hier
gelden onverkort de eerder in deze bijdrage gemaakte
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opmerkingen over sluipend kwaliteitsverlies, dat net zoals
bij andere wezenlijke vormen van publieke dienstverlening
altijd een indicatie is om arrangementen waarin recht kan
worden gedaan aan het non-distributiebeginsel. De pu -
blieke omroep is belangrijk voor de continuïteit in de
nieuwsvoorziening waarin deze vorm van journalistiek
beschermd centraal kan blijven staan. Of anders gezegd,
de publieke televisie is als het ware een waterleidingbedrijf
dat de watervoorziening moet garanderen. Maar anders
dan bij water is het hier noodzaak onder ogen te zien dat de
smaak van water, hoe subtiel ook, kan verschillen. Al bij de
selectie van nieuwsfeiten speelt meer dan alleen een puur
professionele opvatting van wat nieuws is, en zeker de dui-
ding en interpretatie van nieuwsfeiten zijn gebaat bij een
zorgvuldig gekoesterde en institutioneel gegarandeerde
pluriformiteit. Een puur commerciële markt zal, zeker bij
een klein taalgebied, al snel leiden tot convergentie en con-
centratie. Een vitale democratie vraagt juist om het omge-
keerde.

Segmentatie en fragmentatie
Om een zo’n groot mogelijke winst te behalen segmen-
teert de commerciële omroep de samenleving. Ze rekt de
markt uiteen in goed te bewerken, kapitaalkrachtige doel-
groepen. 
Het is de taak van de publieke omroep om generaties te

verbinden en verloren – niet kapitaalkrachtige – doelgroe-
pen te herwinnen. Niet de voorkeuren van het individu,
maar de belangen van de samenleving als geheel zouden
dan centraal moeten staan. Een en ander vraagt – ook in
het licht van het bovenstaande – om een uitgekiend arran-
gement. Enerzijds voldoende aandacht voor verschil en
pluriformiteit, anderzijds een goed vormgegeven inzet op
verbinding en samenwerking. Een dergelijk arrangement
zal waarschijnlijk nooit hoog scoren op het in het moderne
managementdenken al even vanzelfsprekend als onnaden-
kend gekoesterde criterium van centralisatie en eenduidig
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management,14 dat doorgaans meer populair is bij ra-
den van bestuur dan bij de professionals. Maar het is wel
wezenlijk voor een samenleving die verschil meer koestert
dan eenheidsworst.

Inhoudelijke norm
De commerciële omroep is over het algemeen opportunis-
tisch en zoals onder andere uit de beschreven scène van
‘De Gouden Kooi’ bleek, sterk op het eigen belang gericht.
Zij is moeilijk in staat het eigen functioneren inhoudelijk
kritisch te beoordelen. De overheid doet dit echter ook
(nog) niet, en gezien de grondwettelijke waarborgen ligt
dat ook lastig. Een ordening waarbij een branchevereni-
ging die rol vervult ligt in een hoog competitieve en ook
vooral internationale markt vooralsnog ook niet voor de
hand. Er ontbreekt op dit ogenblik zelfs maar het begin
van een code of conduct, waardoor er sprake is van maxima-
le vrijheid voor deze omroepen. Ondanks het feit dat
Nederland bol staat van de regelgeving is er weinig animo
om hiervoor richtlijnen op te stellen. Dat wordt al snel als
inperking van de vrijheid van meningsuiting gezien. Het 
is zoals minister Donner het ooit bij de vereniging van
hoofdredacteuren heeft gezegd: in alle andere sectoren
van de samenleving zou de overheid omwille van het kwa-
liteitsbelang al lang hebben ingegrepen, in deze sector ligt
dat begrijpelijkerwijze lastiger. De publieke omroepen
kunnen echter los van eigen belang de wezenlijke discus-
sies wel voeren en daarmee actief een zekere ontwikkeling
van inhoudelijke normen en normatieve criteria ingang
doen vinden. In de literatuur over het functioneren van de
publieke omroepen word duidelijk dat die daarmee feite-
lijk ook voor de marktpartijen een inhoudelijke norm neer-
zetten waarvan de commerciële aanbieders niet al te zeer
van kunnen afwijken. Met andere woorden: het rtl -jour-
naal is goed omdat het door kijkers en luisteraars altijd ver-
geleken kan worden met het nos -journaal.
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geen plaats  voor ‘marktwerking’  
in  het  publieke  mediabestel?

Op grond van de hiervoor gegeven overwegingen zouden
wij willen betogen dat een goede samenleving vraagt om
een uitgekiende balans tussen ‘publieke’ en commerciële
televisie, en dat een samenleving waarin commerciële tele-
visie (en andere media) steeds belangrijker wordt omwille
van de kwaliteit van die samenleving, gevat in waarden als
menselijke waardigheid, onderlinge betrokkenheid en
solidariteit, niet mogelijk is zonder een sterke rol van ‘pu -
bliek’ georganiseerd aanbod. Beide vormen bestaan naast
elkaar, en houden elkaar in evenwicht. Het principe van
marktwerking in pure zin begrepen (mediadiensten puur
en alleen op basis van de werking van vraag en aanbod op
een markt van vrije consumenten) kan worden overgelaten
aan de commerciële omroepen. Die voorzien stellig in een
behoefte, leveren op sommige markten en voor sommige
genres ook in professioneel opzicht zonder meer te waar-
deren media-aanbod. Maar ook die markt vraagt omwille
van het algemeen belang om een stevige publieke prikkel,
juist omdat de begrenzing door overheidswege zijn eigen
grenzen kent en de mogelijkheden voor effectieve zelfre-
gulering niet mogen worden overschat. Een stevige
‘publieke speler’, die ruimte geeft aan verschillende visies
op het goede leven en die dus pluriformiteit hoog in het
vaandel draagt, is nodig voor het bewaken van andere
kwaliteitscriteria dan die, die uit de aard der zaak door
aandeelhouders die op economisch rendement dienen te
letten in het oog zullen worden gehouden. Een publiek
bestel vraagt om ‘aandeelhouders’ die ook aandeelbren-
gers willen zijn, en die hun belang bij het functioneren van
een mediabestel niet slechts in termen van het eigen belang
willen zien, maar actief oog willen hebben voor pogingen
om de vele visies op het algemeen belang een plaats te
geven in het publieke domein. Om aandeelhouders die,
daar waar het de katholieke omroepvereniging betreft, een
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bijzonder oog willen houden op het belang van menselijke
waardigheid, publieke gerechtigheid en onderlinge solida-
riteit. 
Betekent dit alles nu dat het domein van de publieke

omroep geheel en al zou moeten worden gevrijwaard van
‘marktwerking’? Dat lijkt niet het geval, wanneer onder
marktwerking wordt verstaan dat bij het organiseren en
produceren van audiovisuele inhouden maximaal gebruik
wordt gemaakt van de slimme institutie die de markt ook
kan zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de rol van de zoge-
naamde buitenproducenten die programma’s maken voor
de publieke omroep. 

Onafhankelijke buitenproducenten
Frank de Jonge, directeur van productiebedrijf Idtv hield
op het door de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van
het Thijmgenootschap in het kader van de productie van
deze bundel gehouden symposion precies over het belang
hiervan een voordracht.15 De Jonge zette uiteen dat er veel
commerciële productiehuizen zijn die inhoudelijk goede
en verantwoorde producten maken: dat doen zij evenwel
in opdracht van de publieke zenders. Er zijn in Nederland
circa vierhonderd productiehuizen. De meeste daarvan
zijn individuele documentairemakers. Daarnaast zijn er de
‘verzelfstandigde medewerkers ‘(zoals Paul de Leeuw bij
de vara ) en twintig grote en middelgrote productiehui-
zen waaronder EndeMol, Eyeworks, Idtv , Blue Circle en
Stokvis. In deze onafhankelijke sector gaat jaarlijks naar
schatting 350 tot 400 miljoen euro om. Ze genieten ook
een publieke en wettelijk verankerde bescherming want
een bepaald percentage van de producten van een publieke
omroep moet gemaakt worden door buitenproducenten.16

Een voorbeeld daarvan is het programma ‘Boer zoekt
vrouw’. Dit ook in termen van kijkcijfers succesvolle pro-
gramma wordt geproduceerd door een commercieel be -
drijf. Het succescriterium is echter niet alleen of uitslui-
tend de hoeveelheid kijkers die het trekt. Naast bereik telt
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voor de opdrachtgevers binnen de publieke omroep ook de
‘missie’: die missie zal door de uiteenlopende omroepver-
enigingen als het goed is telkens op een onderscheiden en
kenmerkende wijze worden geformuleerd. Een voordeel
van het systematisch inschakelen van op commerciële ba -
sis functionerende ‘buitenproducenten’ is overigens dat
daarmee een bedrijfseconomische maatstaf voor publiek
georganiseerde aanbieders beschikbaar is. Daar waar in
termen van inhoudelijke kwaliteitsmaatstaven de publieke
omroepen de private aanbieders bij de les houden, zo geldt
omgekeerd ook dat in termen van doelmatigheid en be -
drijfseconomische maatstaven (die natuurlijk in het pu -
blieke domein niet volledig buiten de orde kunnen worden
verklaard) de private aanbieders hun publieke collegae bij
de les kunnen houden. Zo is er, net zoals in de sfeer van de
volkshuisvesting (zie de bijdrage van Godfroij in deze
bundel), niet a priori sprake van een tegenstelling tussen
het functioneren van publieke en private partijen, tussen
overheid en markt, maar zijn er ook positieve effecten van
het feit dat zij met elkaar in ‘een markt’ moeten functione-
ren.

Toch zijn er, bij alle mogelijkheden van een vruchtbare
symbiose in een duaal bestel, enkele cruciale verschillen
tussencommerciële enpubliekeomroepen.Natuurlijk zijn
er vele overeenkomsten: ook de publieke omroepen ken-
nen hun ‘kijkcijferterreur’, ook binnen een publiek be stel
telt een vorm van verantwoording. Die verantwoording 
is uit de aard der zaak complexer en meervoudiger dan 
die waarmee commerciële aanbieders doorgaans moeten
werken. Ook programmamakers van publieke omroepen
moeten op het criterium van kijkcijfers scoren, zij het dat
daarvoor een meer geschikte benadering kan worden ge -
hanteerd in de vorm van ‘kijktijdaandelen’ (hoeveel van de
beoogde doelgroep heeft gekeken, waarbij de omvang van
de doelgroep mee mag wegen in de hantering van dit crite-
rium). Bij de verantwoording is er bovendien in een steeds
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meer multimediale omgeving ook ruimte om daarbij voor
adverteerders minder aantrekkelijke platforms en momen-
ten mee te laten wegen. Maar programma’s, ook goede
programma’s met een missie worden gemaakt om bekeken
te worden. En zolang de Nederlandse publieke omroepen
deels door reclame-inkomsten worden gefinancierd zal het
belang van de adverteerder daarin voor een deel moeten
meewegen. 
Maar principieel blijft het verschil dat publieke omroe-

pen geld willen hebben om programma’s te maken, en
commerciële omroepen programma’s maken om geld te
verdienen. Bij alle symbiose blijft dat een kernverschil dat
niet uit het oog mag worden verloren in een discussie over
de wenselijke inrichting van een mediabestel. Het verschil
verwijst naar een principieel uiteenlopende oriëntatie die
zijn weerslag zal moeten krijgen in de institutionele vorm-
geving van een mediabestel. Precies vanwege dat feit is de
eerder ter sprake gekomen figuur van de maatschappelijke
onderneming hier van belang, omdat daarin wordt uitge-
drukt waar het uiteindelijk om gaat. Ondernemen mag,
maar de missie is leidend en maatschappelijk rendement
het uiteindelijke doel. Dat is dus niet alleen een kwestie van
vormgeving, maar het betreft een fundamenteel uitgangs-
punt in een al even fundamentele visie op de inrichting en
werking van een goede samenleving. Vanuit katholiek per-
spectief is dat immer een samenleving die de vrijheid van
een individuele consument nooit als maatgevend kan
accepteren, maar die vrijheid immer ziet in relatie met de
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de
samenleving als geheel. Vrijheid is in die zin al even funda-
menteel als begrensd: vrijheid is gericht, en wordt ingezet
om de samenleving als geheel goed te laten functioneren.
Een goed functionerende samenleving is een samenleving
waarin burgers personen zijn: unieke individuen die tot
volle wasdom moeten komen èn lid van een gemeenschap
waarin waarden als onderlinge solidariteit en menselijke
waardigheid uiteindelijk de meest wezenlijke waarden
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zijn. Een katholiek mensbeeld verwerpt een halfzijdig ver-
lamd mensbeeld, waarin de mens wordt gereduceerd tot
solitair wezen of willoze schakel in een collectief. Ook van
de ordening van het medialandschap mag worden ver-
wacht dat het bijdraagt aan een samenleving van perso-
nen. Veel vormen van individualisering zijn derhalve niet
problematisch omdat ze bijdragen aan een sterkere indivi-
duele ontplooiing, maar omdat ze bijdragen aan de-perso-
nalisering. 
Een ordening van het medialandschap die eenzijdig is

georiënteerd op het maximaal honoreren van individuele
preferenties heeft in dat verband stellig niet onze voor-
keur; een medialandschap dat de leden van een gemeen-
schap tot actieve deelname aan de samenleving aanzet, bij-
voorbeeld door kennisname van andere voorkeuren en
opvattingen, heeft in dat verband betere papieren.

de kro,  tot  slot.

In dit verband wil de kro een interessant en inspirerend
voorbeeld zijn. De kro is een omroep die ruim 80 jaar
mediaproducten maakt voor radio, televisie en internet
vanuit een duidelijke visie op de samenleving. Wat is deze
visie? De kro wil, zoals op de website vermeld staat, een
innovatieve mediaorganisatie zijn die vanuit de katholieke
traditie een humane samenleving nastreeft, met gemeen-
schapszin, diversiteit en respect. Zij wil bijdragen aan een
wereld waarin mensen elkaar helpen en de ruimte geven
het leven te vieren. De kro ontwikkelt hiertoe toeganke-
lijke concepten op het gebied van spiritualiteit, zorgzaam-
heid en educatie. Haar inhoudelijke inspiratiebron is de
katholieke traditie in al haar verscheidenheid. Wie naar het
oude gebouw van de kro aan de Emmastraat in Hilver-
sum gaat, ziet op de gevel drie grote afbeeldingen met
daaronder de woorden die die missie al even krachtig als
kort verwoorden: verum, bonum, pulchrum. Wanneer de
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kro in haar mediaproducten iets wil laten zien van het
Visioen, het goddelijke, dat inspireert, dan moeten de ele-
menten verum, bonum, pulchrum hierin zichtbaar aanwe-
zig zijn. De kro moet verdieping geven, perspectieven
bieden over goed en kwaad en de verwondering over de
schepping levend houden. Verum, bonum, pulchrum bieden
de wenkende perspectieven zonder welke volgens de kro
‘menselijk leven niet mogelijk is.’17

In iedere maatschappij vallen mensen om allerlei rede-
nen buiten de boot. Solidariteit is daarom een fundamen-
tele opdracht in elke samenleving en kent twee kanten.
Aan de ene kant heeft iedereen de verantwoordelijkheid
om in gezamenlijkheid zijn eigen situatie te verbeteren, en
dat telkens met een actief oog voor de belangen van ande-
ren die buiten de boot dreigen te vallen. Samenwerken is
de katholieke visie op maatschappelijk organiseren. Zielig
op je lauweren rusten en wachten tot de staat (als anonie-
me ander) je problemen oplost is daarbij bepaald niet de
eerste voorkeur. Aan de andere kant heeft ieder lid van een
gemeenschap de opdracht om uitstoting ongedaan te
maken en te voorkomen. Het gaat hierbij niet om medelij-
den of oppervlakkige vertedering bij het zien van zoveel
uitgestotenen. “Zij is integendeel het vaste en volhardende
besluit om zich in te zetten voor het algemene welzijn van
allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoorde-
lijk zijn voor allen.”18 Solidariteit staat hier tegenover in -
dividualisme dat slechts individuele verantwoordelijk -
heden (er)kent; zij is de maatschappelijke gestalte van de
naastenliefde. 
Uiteindelijk gaat het er dus om het Visioen zichtbaar te

maken. Want ‘waar het visioen verdwijnt, verwildert het
volk’.19 Beginselen als solidariteit en tolerantie staan in
onze huidige pragmatistische, opportunistische en indivi-
dualistische samenleving onder druk. Deze beginselen
moeten opnieuw geladen worden om als fundament van
onze samenleving van de toekomst te kunnen dienen. De
grote verhalen van oudsher zijn hiervoor een onmisbaar
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richtsnoer. Maar hoe brengen we die grote verhalen? Hoe
kunnen we die grote verhalen levend houden in onze
samenleving? De kro met haar in tachtig jaar opgebouw-
de expertise binnen de media heeft op dit vlak een schat
aan ervaring binnen haar organisatie. Toch worstelt ook
de kro met deze vragen. Zeker in de huidige tijd waarin
het medialandschap politiek en technologisch volop in
beweging is. Ook de kro heeft te maken met kijkcijfer -
terreur, waarderingcijfers en marktaandelenopdrachten.
Ook van de kro wordt verwacht dat hij continu op zoek
gaat naar de juiste balans tussen de gevolgen van de markt-
werking enerzijds en het streven om op een goede manier
nog in formerend, kritisch, gemeenschapvormend te zijn,
anderzijds. Paus Johannes Paulus i i heeft die missie van
moderne media op een treffende manier beschreven in een
citaat waarmee wij deze bijdrage aan deze bundel graag
willen besluiten: ‘De rijkdom en de cultuur van de katho-
lieke traditie kan de massamedia behoeden voor een bete-
kenisloze opsomming van feiten. Wij kunnen als media
een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld solidariteit. Door
onrechtvaardigheden te laten zien en ook te laten zien hoe
een samenleving beter kan worden. (…) In het licht van het
geloof, kan menselijke communicatie gezien worden als de
reis tussen Babel en Pinksteren, of anders gezegd, de per-
soonlijke en sociale verplichting om verval van communi-
catie te voorkomen, mensen te beroeren en hen een taal te
geven, de communicatie onderling te herstellen door de
kracht van de heilige Geest gezonden door de Zoon.’20
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