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TVmagtiid
kijker niet
verdoen

>> Jeroen Schuiten

6r'W_"-t"tuuisie kan ons veel leren, ja

ffi kan zelfs inspireren. fvfi*

- .W" alleen als we vastbesloten zijn
het daarvoor te gebruiken. Anders is het
nlet veel meer dan wat snoeren en een
lichtblis in een doos.'Die visionaire uit_
sp_raak komt van oud-correspondent en
CBS-legende Edward Murrow na afloop
van de Tweede Wereldoorlog.

Een avond voor de buis b"iedt tegen-
woordig eindeloos, spelletjes, soaps, iea-
ttry shows, gewelddadige films, seks,
meer seks, oneindig veel reclame maai
vooral.ontiegelijke verveling. Waarom is
net televisieaanbod zo slecht? Concur_
rentie, de eisen van adverteerders, de
strijd om kijkcijfers, hoge kosten,Jhei
zUn onregenzeggelijk lasrige problemen.
ue waag ts wat de omroepen, publiek en
commercieel, ermee doen.

Bij de meeste krantenlezers zijn de
srrips het populairst. Toch bestain de
yoprpa_qila':.log niet geheel uit srripver_
halen. Kijkcijfers zouden de slaaf vjn de
o_mroepen moeren zijn, niet de meester.
ttet wordt tijd dat Hilversum een moedig
Deslult neemt en zich minder op de wen-_
sen van kijkers fixeert of, zoals vaak, wat
Kukers denken dat ze wensen. De kijker
weet veelal niet wat voor rijk aanboh er
voorradig is.

- Vele partijen in Hilversum ontlopen
de.verantwoordelijkheid en her voor_
recht om te onderwijzen, te informeren.
te interesseren en te leiden. Hilversum
neemt actief deel aan de verlaging van
de publieke intelligentie. felelvisie, in
orenst van haar publiek, moet een ziel en
een geweten hebben, een brandend ver_
langen om uit te blinken, de behoefte om
kara-kter te bouwen en het intellectuele
vermogen van haar kijker te verhogen.

De waag moet zijn - in de woo-rden
van J.F. Kennedy: .Wat 

kan televisie voor
ons land betekenen?'In Den Haag ont_
breek het besef dat de vervuilin! van
zendtijd net zo belangrijk is als dE ver-
splllng van enig ander duurzaam goed.
Wat op- de buis verschijnt, beinvioedt
smaak, kennis en meningen en vervult
een belangrijke rol binnen een democra-
tie. De kijker begrijpt meer van zichzelf
en de wereld om zich heen.

. . 
De machtige stem van Hilversum

bredt grenzeloze mogelijkheden om de
l,i{ker te verrijken of te verarmen. Dit
Drengt verantwoordelijkheden met zich
mee voor alle betrokken partijen.

Jeroen Schuiten is senior news producer voor Eurovi.
sion Americas Inc. te Washingtbn DC.


