
HIer volgt een reactie op het verdwijnen van TV5 Monde; een reactie die we graag met u delen.  
 
TV en internet aanbieder Delta Fiber/ Vattenfall slaat (extreem) rechts af.  
Het voornemen van ‘Delta Fiber’(een dochteronderneming van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall), om in het 
televisie standaardpakket Europese publieke cultuurzenders te vervangen door het commerciële ‘Fox’ en het 
commerciële Schlager TV, is een politieke keuze van de eerste orde.  
 
TV5 Monde is een Franstalige publieke zender die uitzendingen verzorgt uit de gehele Franstalige wereld. Het 
aanbod van nieuws, films en culturele programma’s vormt de kern van de zender. Het merendeel van de 
programma’s wordt Nederlands ondertiteld.  
 
Mezzo is een publieke Europese culturele zender; het aanbod is uniek en divers. In Zeeland heeft ‘Delta Fiber’ 
vrijwel een monopolie. Ziggo bijvoorbeeld kan men daarom hier niet krijgen. Per maand is Delta Fiber 
bovendien bijna 40 euro duurder dan vergelijkbare aanbieders als KPN en Ziggo.  
 
Zeeland is een regio waar culturele voorzieningen in vergelijking met andere delen van het land, klein zijn en 
een bovendien een beperkt aanbod hebben. Tel daarbij op dat bezoeken aan concerten en tentoonstellingen 
steeds duurder worden, en dus in toenemende mate, onbereikbaar zijn voor steeds grotere groepen in de 
samenleving.  
 
Het is van het grootste belang de taal van onze buren te kennen. Ons taalgebied grenst aan Wallonië en 
Frankrijk; de Franse grens ligt 75 kilometer ten zuiden van Sluis en 135 km vanuit Middelburg. Voor 
Nederlands/ Belgische inwoners met een Noord-Afrikaanse achtergrond is het Frans de tweede taal. In Afrika 
is Frans is de voornaamste voertaal. 
 
TV5 Monde is financieel betrokken bij het internationale ‘Film by the Sea’ festival (Vive Le Cinéma), in 
Vlissingen waar juist door die steun internationale gasten kunnen worden uitgenodigd.  
 
TV5 Monde ondersteunt in Zeeland ook de cultuur- en taallessen van o.a. de Alliance Française.  
 
Delta Fiber wil nu TV5 Monde vervangen door Fox. Dit is de commerciële propagandazender van rechts en 
extreemrechts in de Verenigde Staten. Fox vormt de basis van en voor het vergiftigde politieke klimaat in de 
Westerse wereld. 
 
Mezzo zal worden vervangen door de commerciële zender Schlager TV. Er is in het basispakket al een 
vergelijkbare commerciële zender die deze doelgroep bedient. Anders gezegd: Mezzo vervangen door 
Schlager TV is ook en voor alles een politieke keuze: het is het afwijzen van een Europese publieke culturele 
zender.  
Ook publieke zenders als NPO 1 en NPO 2 Extra worden achter een betaalmuur weg geduwd.  
 
Om deze cultuurverarming en eenzijdig extreemrechtse koerswending van Delta Fiber/ Vattenfall, kunnen 
politici in Zeeland niet weg kijken en zeker niet zwijgen. Zij hebben de mogelijkheid om zich uit te spreken en 
kunnen hun invloed en macht aan te wenden om Delta 3 Fiber/Vattenfall ter verantwoording te roepen. Het 
gaat ten slotte in de kern om Europese beschaving, om verheffing, om waarden en normen.  
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