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De media en de kwaliteit 
van onze samenleving 1 

Nu de pluriformiteit in de pers onder druk 
staat zou het overweging verdienen om het 
voortbestaan van een vrije onafhankelijke 
en pluriforme pers 'voorwerp van aanhou
dende zorg voor de regering' te maken. Een 
vergelijking maken tussen de taak die de 
overheid heeft tegenover het onderwijs en 
tegenover de media is beslist het bestude
ren waard. 

De media, de pers en de omroep, staan niet 
alleen ten dienste van de samenleving 
waarvan wij allen deel uitmaken, zij vormen 
er ook een onderdeel van. Zij worden er
door beïnvloed en beïnvloeden haar op hun 
beurt. Dat betekent dat, als die samenle
ving verandert, ook de media veranderen, 
wat vorm en inhoud, het karakter en de op
dracht van hun dienstverlening aan die sa
menleving betreft. Daarom ter inleiding 
eerst een schets van onze samenleving en 
van een aantal ontwikkelingen die daarin 
plaatsvinden. Onvolledig uiteraard, en na
tuurlijk alleen voor zover ze van belang zijn 
voor de twee andere zaken in de titel van 
dit verhaal: de media, de kwaliteit. In wille
keurige volgorde. En bij die media richt ik 
mij vooral op de dagbladpers. 

Parlementaire democratie 
Ons land is een parlementaire democratie, 
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een democratie die in vele sectoren van de 
samenleving allerlei vormen van omgang 
van de mensen met elkaar heeft gecreëerd. 
De burgers kunnen daarbij fundamentele 
keuzen maken. Zij hebben op vele terrei
nen (enige) invloed, zij vormen ook met el
kaar wat wij 'de publieke opinie' noemen. 
Ze zijn over die invloed nogal eens niet te
vreden, maar die ontevredenheid heeft (he
laas) vaak meer betrekking op het feit dat 
ze hun eigen belang onvoldoende kunnen 
behartigen, dan dat ze daarmee het alge
meen belang op het oog hebben. 

Die burgers moeten in elk geval de gele
genheid hebben om goed op de hoogte te 
komen van wat er zo al in hun samenleving 
gebeurt en zich daar ook een mening over 
kunnen vormen. Er is dus veel informatie 
nodig, mogelijkheid tot discussie en ook 
openbaarheid om die informatie te verwer
ven. Verder is democratie een zaak van ge
delegeerd vertrouwen. De kiezers wijzen 
vertegenwoordigers aan, aan wie zij de zorg 
voor het bestuur van een deel van de sa-

1. Dit is de bewerking van een toespraak gehouden voor 
de Kring voor Journalistiek en Levensbeschouwing van 
de Nederlandse Vereniging van Journalisten. 

Drs. K. de Jong Ozn. was van 1975-1981 staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten Den 
Uyl en Van Agt 1. 
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menieving overlaten. En die, als het goed 
is, de kundigheden bezitten om te besturen, 
afwegingen te maken; vertegenwoordigers 
die in de letterlijke zin van het woord een 
soort elite behoren te zijn om hun werk goed 
te kunnen doen. Een aantal van deze zaken 
is ook van toepassing op de vertegenwoor
digers van 'de koningin der aarde'. Ook aan 
hen wordt vertrouwen geschonken om op 
professionele manier de taak van met name 
informatie en opinievorming op een profes
sionele manier te vervullen. 

Maar de burgers blijven de door hen ge
kozen vertegenwoordigers kritisch volgen, 
willen ook dat ze regelmatig verantwoor
ding afleggen en in een dialoog met hen tre
den. AI deze zaken spelen niet alleen op 
landelijk, maar ook op regionaal niveau, en 
op den duur ook steeds meer in het kader 
van een federaal Europa. Voor het voort
bestaan van onze parlementaire democra
tie zijn daartoe media nodig die evenzeer 
het algemeen belang willen dienen als de 
volksvertegenwoordigers. 

Volk van minderheden 
Wij zijn een volk van minderheden. Dat is 
al jaren en jaren zo. We hebben een zeer 
pluriforme samenleving. Dat vergt veel ver
draagzaamheid en specifieke samenle
vingsvormen waarop een uitspraak van 
Idenburg van toepassing is: 'De kracht van 
een natie blijkt uit de manier waarop zij met 
haar minderheden omgaat.' 

Een goed voorbeeld van de manier 
waarop wij die minderheden-constellatie 
hebben geregeld is ons onderwijsstelsel, 
waarbij elke levensbeschouwelijke groepe
ring recht heeft op eigen scholen, mits men 
aan bepaalde getalscriteria voldoet en zich 
voegt naar een aantal voorwaarden die de 
overheid stelt. Nu heeft die pluriformiteit be
trekking op tal van terreinen. In de eerste 
plaats op godsdienst en levensbeschou
wing. Verder op politieke opvattingen, op et
niciteit, op culturele preferentie. Op leeftijd 
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en sekse. Maar ook op de kranten die men 
leest, de omroepvereniging waar men lid 
van is. 

In het algemeen zou men ook kunnen 
zeggen dat door het toenemend individu
alisme, waarover straks meer, de plurifor
miteit van onze samenleving eigenlijk 
steeds groter aan het worden is. Men denke 
ook aan het grote aantal etnische groepen, 
aanhangers van godsdiensten als de Islam 
en het Hindoeïsme, dat zich hier de laatste 
decennia heeft gevestigd. Tegenover die 
sterk toegenomen pluriformiteit staat dan 
dat door de invloed van bepaalde media, 
die als trendsetter functioneren, er op nogal 
wat terreinen ook een steeds grotere uni
formiteit aan het ontstaan is. 

Een tijdlang is onze pluriformiteit op een 
aantal terreinen binnen bepaalde kaders 
gebracht. En dan doel ik op de verzuiling 
van onze samenleving, die vorm gekregen 
heeft aan het eind van de vorige eeuw. Een 
vorm, die voor een deel weer verdwenen is, 
voor een ander deel ook nog overeind staat. 
Zuilen worden wel aangeduid als collectiva 
die de pluriformiteit dragen. 

Lijphart onderscheidt horizontale en ver
ticale zuilen. De horizontale zijn, waren, 
meer sociaal-economisch van aard: 'de li
berale burgerheren' en 'de rooie rakkers'. 
Verticaal zijn de protestants-christelijke-, de 
rooms-katholieke - en de algemene zuil. 
Daarbij moet men aantekenen dat de laat
ste, de zogenaamde neutrale (de AVRO, 
het openbaar onderwijs) zichzelf nooit als 
een zuil heeft willen beschouwen. Hetzij 
omdat men pleitte voor interne pluriformiteit 
binnen de groep, hetzij dat men zich een 
dominant deel der natie waande (de libera
len eind vorige eeuw, de zogenaamde 
progressieven in de jaren zestig en zeven
tig); een deel dat in feite meende de meer
derheid in de samenleving achter zich te 
hebben. 

Nog het meest staan de zuilen overeind 
in het onderwijs. Daarnaast zijn er bijvoor-
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beeld nog kenmerken van waar te nemen 
in de vakbeweging, in de omroepwereld, in 
de zangerswereld, in de vrouwenbeweging. 
Een interessante vraag is hoe het verder zal 
gaan met die verzuiling. Niet alleen omdat 
gelijkgezinden zich altijd zullen willen blij
ven organiseren, maar ook omdat achteraf 
allerlei wetenschappers er helemaal niet zo 
ongunstig over oordeelden. 

Secularisatie 
Een volgende kenmerk van onze samenle
ving is de nog steeds doorgaande secula
risatie. Van oorsprong was Nederland een 
land waar normen en waarden ontleend aan 
het christendom een essentiële rol speel
den. Niet alleen is het aantal christenen er 
(vooral de laatste 25 jaar) sterk gedaald, tot 
beneden de 50 procent, de invloed van hun 
godsdienst op het publieke en persoonlijke 
leven is navenant afgenomen. 

Parallel daarmee is de modernisatie van 
onze samenleving toegenomen, evenals de 
individualisering. Onder modernisatie 
wordt dan verstaan de levensopvatting, de 
levensinstelling ontstaan onder invloed van 
de Verlichting, met haar sterke nadruk op 
het verstand en de natuurwetenschappen 
en met de opvatting dat er geen werkelijk
heid zou zijn buiten het door ons gekende, 
dat de mens zichzelf tot norm is, als het 
ware zelf een klein universum. 

Die modernisatie heeft ons ontegenzeg
lijk veel welvaart gebracht. Maar zij heeft 
ook individualisten van ons gemaakt, die 
echter veel minder vrij waren dan ze had
den verwacht. Dat komt omdat zo'n super
technicum, zo'n door de techniek en ratio
naliteit beheerste samenleving, zo haar 
eigen wetten heeft, haar onontkoombaar
heden. Waarin men vaak meer geleefd lijkt 
te worden dan dat men zelf bewust kan 
leven en kiezen. Waarin een mens ook ge
neigd is sterk instrumenteel, 'rekenend' te 
leven, dus gericht op de nuttigheid der din
gen. Men vraagt minder waarom men iets 
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zou doen, wat de zin van iets is, dan dat 
men zich richt op de vraag 'hoe iets te doen.' 

Pragmatisme en de waan van de dag 
Mede in verband met het voorgaande kun
nen we nog een aantal andere zaken con
stateren. Zo is er een sterke toename van 
de invloed van de economie op het denken 
van de mens. Het lijkt wel of voor steeds 
meer zaken het economisch nut het be
langrijkste is. Ik denk dat dat ook verband 
houdt met dat instrumentalisme. Ook de 
media dreigen erdoor te worden aangetast. 
Mede door de invloed van de Europese bu
reaucratie dreigen radio en televisie te ver
huizen van de culturele naar de economi
sche provincie. Ook de pers ondervindt die 
dreiging: een krant is voor steeds meer ei
genaars niet een cultuurgoed, maar een ob
ject, waarbij een winst-percentage van 15 
of hoger moet worden gehaald. 

En de burger is in plaats van deelnemer 
aan de cultuur,verantwoordelijk voor de sa
menleving, geworden tot consument, tot 
'een object op de markt'. 

Het beeld rijst dan op van de door Fu
kuyama geschilderde calculerende burger, 
de individualist, die het best goed naar zijn 
zin heeft in zijn voorstad, met zijn eigen 
kleine persoonlijke geneugten. Maar die 
geen grote idealen meer koestert, gewoon 
misschien ook omdat er geen grote bood
schappen meer te horen zijn. Een burger 
die uitsluitend ergens voor te porren is als 
zijn persoonlijke belangen dreigen te wor
den geschaad. 'Pret en plezier zijn, waar
schijnlijk bij gebrek aan beter, belangrijke 
criteria geworden voor de beoordeling van 
het bestaan', zo schreef Zijderveld. 
Maar die calculerende burger weet zich 
nauwelijks of niet meer verantwoordelijk 
voor de samenleving. Die is fhe generali
sed afher. (Wat kan ik op mijn eentje nu aan 
het milieu veranderen ... ?) Bevlogenheid, 
idealisme, ideologieën die zin en kleur aan 
het leven kunnen geven, daar hoeven de 
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media niet meer mee aan te komen. Daar 
is geen markt voor, daar is niet aan te ver
dienen. Ze lijken opgeborgen te zijn in het 
historisch museum. 

Ook in de politiek is het bovenstaande 
merkbaar. Er is een armoede aan ideolo
gie, er heerst een sterke pragmatische ma
nier van denken. Partijen lijken steeds meer 
organisaties die als eerste doel hebben een 
gunstige positie in te nemen op de kiezers
markt. Bij velen die de christelijke gods
dienst hebben vaarwel gezegd is daarvoor 
eigenlijk niets in de plaats gekomen. Wel 
zijn er nog vele zogenaamde culturele chris
tenen, die wel geen aanhangers van de 
christelijke godsdienst meer zijn, maar die 
vele noties afkomstig uit het Evangelie nog 
best waardevol vinden. 

Echter, mede ook door dat individu
alisme, de ontkerstening en de toegeno
men pluriformiteit is het aantal normen en 
waarden dat wij in onze samenleving ge
meenschappelijk hebben, toch wel sterk af
genomen. Terwijl het een vaststaand ge
geven is dat een samenleving zonder een 
bepaald minimum aan gemeenschappelijk 
normen, voorbestemd is voor ontbinding. 

Nu onze samenleving een leidende ide
ologie mist, maar in deze zo geheten post
modernistische tijd de verschillende ideolo
gieën voor veel mensen allemaal 'wel iets 
in zich hebben', is menigeen daardoor ook 
gemakkelijk te beïnvloeden door de waan 
van de dag, de trend van het moment. 
Waardoor er op sommige terreinen juist een 
sterke uniformiteit ontstaat, die af en toe 
zelfs dictatoriale trekjes vertoont door de 
groepsdwang, het idee van mensen te be
horen tot de zwijgende meerderheid. Merk
waardigerwijs blijven er daarbij ook steeds 
een aantal (wisselende)taboes. 

Zo ontstaat een uniformiteit die soms 
dreigt te ontaarden in een terreur van de op 
een bepaald moment bovendrijvende trend. 
leder die zich daar niet aan onderwerpt, 
dreigt uitgestoten of tenminste voor 'niet 
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meer bij de tijd' te worden uitgemaakt. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een bepaald soort 
linksige progressiviteit die het in vele media 
een aantal jaren voor het zeggen heeft 
gehad. Daar is nu iets anders voor in de 
plaats gekomen, en dat kon wel eens te 
maken hebben met de macht van de eco
nomie, de markt en de schaalvergroting. 

De diversiteit van de samenleving kan zo 
ook op gespannen voet staan met de zo
genaamde veralgemenisering van de sa
menleving. 
Daarbij constateer ik ook, om met Enzens
berger te spreken, een soort tirannie van de 
middenklasse: zij bepaalt vaak wat de trend 
is omdat de economie, de reclame vooral 
op haar inspeelt. De vroegere invloed van 
zogenaamde culturele elites is sterk afge
nomen. 

Die sterke invloed van de rationaliteit op 
het leven, op de godsdienst heeft uiteraard 
ook weer tegengestelde reacties veroor
zaakt. Het verlangen naar spiritualiteit 
neemt hier en daar sterk toe. Ik denk ook 
aan New Age en alles wat daarmee te 
maken heeft. 

Echter, nu Nederland, nu West-Europa 
voor het christendom geen andere duide
lijke levensbeschouwing in de plaats heeft 
gekregen, rijst wel de vraag: kan men hier 
zo nog wel echt cultuurvormend bezig zijn? 
Of blijft men steken in de verwarring tot er 
van buiten misschien eens echt iets con
sistents komt? Of gaat het pragmatische 
materialisme het winnen, dan wel een dic
tatuur, hoe dan ook? 

Reacties van verschillende christenen 
Hoe reageren christenen nu op al deze ont
wikkelingen in de samenleving? Zeer ver
schillend. De wat meer behoudende chris
tenen reageren nogal afhoudend. Zij 
isoleren zich vaak en proberen hardnekkig, 
en vaak met succes, hun kleine zuil over
eind te houden. Toch een beetje van: in ons 
isolement ligt onze kracht. 
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Zij die wel progressieve christenen wor
den genoemd proberen allerlei ontwikkelin
gen hierboven beschreven goed bij te hou
den. Zij hebben voor veel ervan 'begrip', 
passen hun christendom aan aan allerlei 
seculiere ontwikkelingen. De vraag is wat 
er van hun christendom overblijft. 

En dan is er de grote middengroep van 
christenen die 'wel in- maar niet van de we
reld'willen zijn. Zij hebben het nogal eens 
over verantwoordelijkheid, gerechtigheid, 
rentmeesterschap en solidariteit, over een 
verantwoordelijke samenleving, over de 
kracht van het (vaak door hen beheerste) 
maatschappelijk middenveld. 
Voor hen is het niet alleen de vraag wat er 
van hen als groep overblijft, maar ook wat 
zij sowieso nog kunnen betekenen in deze 
geseculariseerde maatschappij. Zullen zij 
niet steeds meer mensen verliezen aan de 
beide hiervoor genoemde groeperingen? 

De taak van de media 
Wat was en wat is nu de taak van de media 
in en voor deze samenleving? Waarin zij 
middenin die ontwikkelingen staan, maar er 
toch ook weer een beetje tegenover? 
Eerst noem ik hier de functies die in het al
gemeen aan de media worden toegekend: 
1. De informatiefunctie. 
2. De opiniëringsfunctie. 
3. De expressiefunctie, een podium voor 

verschillende levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke groepen om hun op
vattingen tot uitdrukking te brengen. 

4. De kritiekfunctie, ook wel de waakhond
funktie genoemd, met daarbij de taak tot 
confrontatie van meningen. 

5. De amusementsfunctie. 
6. De mobilisatiefunctie, om mensen tot 

actie te brengen voor een doel dat men 
dat waard vindt. 

Daarnaast is er ook nog wat men de inte
gratiefunctie noemt. De media kunnen bij
dragen aan consensus over sociale waar-
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den (denk aan zaken als anti-racisme) en 
een wereldbeeld dat door grote groepen 
wordt gedeeld. Verder vervullen zij ook een 
sociale functie doordat zij gespreksstof le
veren bij sociale contacten. 
Ik ga nu mijn betoog toespitsen op zaken 
die in de eerste plaats betrekking zullen 
hebben op de dagbladpers. Maar ik denk, 
hoop, dat ze ook voor een groot deel op de 
media in het algemeen van toepassing kun
nen zijn. 

Als ik zo die hiervoor genoemde functies 
bekijk dan is het eerste wat mij opvalt hoe 
bij praktisch alle de levensbeschouwing van 
de journalist, dan wel van het medium, een 
rol speelt. Het feit dat sommigen dat ont
kennen, wijzende op hun (zogenaamde) 
onafhankelijkheid en op het in hun werk 
slechts rekening houden met controleer
bare feiten, kan niet anders dan duiden op 
een tekort aan filosofische, dan wel le
vensbeschouwelijk scholing. 

Die levensbeschouwing heeft niet alleen 
betrekking op een opinie die men ventileert, 
maar minstens zoveel op de selectie die 
men op de informatie toepast. Nu de hoe
veelheid informatie sterk toeneemt, heeft 
de selectie ervan steeds meer te maken met 
de indentiteit van een krant. 

Daarbij blijft uiteraard liggen de vraag, of 
niet een groot aantal verschillende levens
beschouwingen binnen èèn medium kan 
functioneren. Mijn globale antwoord: naar
mate onze samenleving pluriformer wordt, 
en dat zien we, kan dat minder. 

Wel kom ik zo tot een stelling, die een 
basis vormt voor de beantwoording van de 
vraag wat de taak is van de media ten aan
zien van de kwaliteit van onze samenleving. 
Die taak moet worden vervuld door vaklui 
die in elk geval een zeer grondige kennis 
hebben van onze pluriforme samenleving. 
Niet alleen van de huidige verschijnings
vorm, maar ook van de historische en le
vensbeschouwelijke achtergronden. Als 
voorbeelden zou ik dan kunnen noemen de 
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aandachtspunten: onze democratie, onze 
minderheden, de secularisatie en de ver
dere ideologische gang van onze samenle
ving. Ook met als doel dat een journalist in 
elk geval goed in staat moet zijn tot het ont
maskeren van weer een waan van de dag. 

Het functioneren van de dagbladpers 
Voor het goed functioneren van onze de
mocratie is een pluriform dagbladbestel van 
grote betekenis. Ook al gaan allerlei kran
ten hun podiumfunctie uitbreiden, dan nog 
zou het ondenkbaar en slecht zijn, wanneer 
er slechts één groot landelijk dagblad zou 
overblijven met een grote mate van zoge
naamde interne pluriformiteit. Nee, er moet 
voldoende externe pluriformiteit blijven. Het 
gevaar van een steeds grijzere, van trend 
tot trend steeds voortschrijdende samenle
ving is levensgroot aanwezig. 

Van de bekende mediadeskundige An
thony Smith is de uitspraak: 'Het is onmo
gelijk voor een politieke partij om een dia
loog met de natie te voeren zonder een 
groep van kranten die de hele natie berei
ken.' Aan die eis voldoen wij niet. Maar ge
heel onvoldoende is onze situatie in dat op
zicht ook niet. 

Daaraan kan worden toegevoegd de uit
spraak: 'Het is voor een regio of provincie 
bepaald slecht, wanneer èèn dagblad er 
een monopoliepositie heeft. Vooral als zo'n 
positie dan ook nog niet in de eerste plaats 
wordt gebruikt om bovengenoemde func
ties zo goed mogelijk te vervullen, maar om 
geldelijke winst te maken'. 
Juist die combinatie kan tot zeer onge
wenste toestanden leiden, als men let op 
de gewenste mediafuncties, zelfs tot een 
gefrustreerd regionaal of provinciaal be
stuur. De voorbeelden liggen er en zijn 
velen bekend. Dus ligt hier een taak voor 
de landelijke overheid, waar ik straks uiter
aard op terugkom. 

De dagbladen in ons land zullen de zes 
door mij genoemde functies (gelukkig) op 
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verschillende manieren vervullen in relatie 
tot hun eigen identiteit. Daarbij zal die iden
titeit, naar ik hoop, meer worden bepaald 
door wat men vindt dat de abonnee behoort 
te lezen dan door wat hij graag wil lezen. 
Of, met andere woorden, dat de verant
woordelijkheid voor het aanbod het in es
sentiële zaken wint van de verleiding van 
de vraag. 

Het gevaar van een 
steeds grijzere, van 
trend tot trend steeds 
voortsch rijdende 
samenleving is 
levensgroot aanwezig 

Een onevenwichtigheid constateer ik 
vooral bij de expressiefunctie. Er zijn be
paalde levensbeschouwingen of minder
heidsgroepen die hierbij naar mijn waarne
ming (ik lees vijf dagbladen) te weinig aan 
bod komen. Daarbij gaat het vooral om be
paalde groepen christenen of christelijke or
ganisaties.(zowel protestants-christelijk als 
rooms-katholiek) Ik denk ook aan de ver
onachtzaming van christenen die zich met 
kunst bezig houden. Dat geldt niet alleen 
voor de landelijke pers, maar, in het alge
meen gesproken, zeker ook voor grote 
delen van de regionale pers. 

Pluriformiteitscriteria 
Er zijn voor de pers pluriformiteitscriteria op
gesteld (door Van Cuilenburg en McQuail). 
Men onderscheidt een afspiegelings- en 
een openheidsnorm. 

De eerste houdt in dat er een optimale af
stemming is op de samenleving als de op
vattingen van een krant als een spiegel van 

Christen Democratische Verkenningen 11/92 

• 



ie 
l

Id 
rt 
1. 

t-,-
n 

k 
~-

~-

n 
~-

s 

~t 

n 
,-

e 

1-

I. 

n 

1-

n 

2 

..,. 

de gehele samenleving kan worden gezien. 
Aan de tweede norm wordt voldaan in

dien alle redelijkerwijs denkbare opvattin
gen een gelijke toegangskans krijgen. 
Ten aanzien van beide geldt hetzelfde als 
wat ik hiervoor opmerkte met betrekking tot 
de expressiefunctie. 

Generaliserend kom ik tot de conclusie 
dat in ons land met een zeer pluriforme be
volking, een samenleving die louter uit min
derheden bestaat, het merendeel van de 
dagbladpers qua identiteit een steeds uni
former karakter gaat krijgen. Een uniformi
teit die te maken heeft met de algemeen
heid, hiervoor genoemd, het gevoelig zijn 
voor de bovendrijvende trends in de sa
menleving, het zich wellicht het denkend 
deel der natie wanen, een tekort aan ideo
logische diepgang, een steeds sterkere 
consument-gerichtheid. Dat laatste dan 
met name vanwege de eis van minstens 
15% winst. 

Dat leidt hier en daar al tot het vermoe
den dat kranten bepaald nieuws minder op
vallend brengen, of helemaal niet, omdat 
het de eigenaars minder goed uitkomt. Ook 
zie je dat steeds meer wordt ingespeeld op 
de smaak van die lezersgroep die het voor
naamste doelwit is van de reclame. Dat leidt 
soms tot wat men alleen nog maar verloe
dering kan noemen. 

Een klemmende vraag is daarbij ook wat 
er gebeurt als er bij de toenemende groot
schaligheid steeds meer buitenlandse 
(commerciële) belangen gaan gelden. 

Verantwoordelijkheid overheid 
Informatie, opinie en expressie, om de drie 
voornaamste functies van een dagblad 
nogmaals te noemen, dreigen steeds meer 
beïnvloed te worden door de vraag zijde van 
de krant, sterker nog door de invloed van 
slechts op winst gerichte ondernemingen. 
En dat vormt, het kan niet anders, een be
dreiging voor het onafhankelijk tot stand 
komen van de keus van die informatie, het 
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vormen van die opinie, het gelegenheid 
geven tot expressie. Daarbij komen de on
afhankelijkheid van de media, onze pluri
formiteit alsmede zelfs misschien het func
tioneren van onze democratie in het geding. 
Daarom kom ik nu bij de overheid. Ik citeer 
uit de Memorie van Toelichting bij de Me
diawet: 

'Pers en omroep vormen media die de 
geestelijke en maatschappelijke waarden, 
denkbeelden en gevoelens die in onze plu
riforme samenleving leven, verwoorden en 
verbeelden. Vanwege het belang dat de 
media hebben voor het functioneren van 
onze democratie, waarin de vrije menings
uiting centraal staat, zullen omroep en pers 
onafhankelijk van politieke en commerciële 
belangen hun programma's en redactieko
lommen moeten kunnen blijven maken om 
de verscheidenheid van opvattingen zo 
goed mogelijk weer te geven.' 

Ik noem ook artikel 22 uit de Grondwet: 
'De overheid schept voorwaarden voor 
maatschappelijke en culturele ontplooiïng 
en voor vrijetijdsbesteding.' Want de media 
hebben ook een taak niet alleen ten aan
zien van cultuuroverdracht, door middel van 
hun informatie, maar ook voor de culturele 
ontplooiïng. 
Zo kom ik tot drie onvolkomenheden, be
dreigingen zo men wil, als ik kijk naar de 
functie van onze dagbladpers ten aanzien 
van de kwaliteit van onze samenleving . 
1 . De commercie bedreigt de onafhankelijk

heid en de pluriformiteit. 
2. De hedendaagse zogenaamde alge

meenheid, sterk beïnvloed door de trend 
(vroeger neutraliteit genoemd), past 
slecht op de pluriformiteit van onze sa
menleving. 

3. Het rooms-katholieke en het protestants
christelijke volksdeel vindt zich vaak te 
weinig terug in de huidige dagbladpers, 
vooral de regionale. 

Nu schijnt er geen enkel Europees land te 
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zijn, waar niet een of andere vorm van over
heidssteun bestaat om een halt toe te roe
pen aan de teruggang van het huidige ni
veau van de media-pluriformiteit. 

In ons land geschiedde dat ook. Maar er 
lijkt momenteel toch een zekere aarzeling 
te bestaan. Vooral omdat men (ook hier 
vooral economisch denkend) de vraagzijde 
(de markt!) een te beslissende stem wil 
geven. Het is begrijpelijk en acceptabel dat 
kranten mee gefinancierd worden uit re
clame-geiden, advertenties. Waarbij ze dan 
nog het voordeel hebben van een redactie
statuut dat een veel grotere redactionele 
onafhankelijkheid garandeert dan bij radio 
en televisie vaak het geval is. Ook is te over
wegen , wat wel is gesuggereerd de pers 
zich te laten aansluiten bij het STER-sys
teem. 

Toch wil ik -en ik trek nu een vergelijking 
met het onderwijs-, de volgende zinsnede 
eens in overweging geven: 
'Het voortbestaan van een vrije, onafhan
kelijke en pluriforme pers is een voorwerp 
van aanhoudende zorg voor de regering.' 
De overheid zal zich daar dan in bepaalde 
gevallen, net als bij het onderwijs ook fi
nancieel iets aan gelegen moet laten liggen. 
Daarvoor zullen, ik trek de vergelijking door, 
dan criteria moeten worden gevonden, 
zowel op het gebied van de kwaliteit als de 
kwantiteit van het medium, de krant. 

Eisen van deugdelijkheid 
Wat de kwaliteit betreft zouden er, net als 
voor het onderwijs, een aantal eisen van 
deugdelijkheid moeten worden opgesteld. 
Ik verwijs daarvoor wat de kwaliteit van het 
medium betreft met name naar de hiervoor 
genoemde functies en criteria. 

Voor de kwantiteit zou ook moeten kun
nen worden gewezen op het feit dat men 
voldoende representatief is voor een min
derheidsstroming, bijvoorbeeld blijkend uit 
de steun van een lezersvereniging, of van 
organisaties uit die stroming die mede de 
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identiteit van een medium, krant bepalen, 
bewaken. Men zou de lezers, de achterban 
mondiger moeten maken. Daarnaast zou 
moeten worden aangetoond, dat men ook 
financieel aan bepaalde criteria van eigen 
bijdrage en non-commercialiteit voldoet. 

In het kader van het bovenstaande wil ik 
ook wijzen op de noodzaak, wenselijkheid, 
van meer samenwerking tussen maat
schappelijke organisaties van een be
paalde identiteit met media van dezelfde 
signatuur. Ook samenwerking, ten behoeve 
van onafhankelijkheid en identiteit tussen 
media uit de omroepwereld en van de dag
en weekbladpers zou ik toejuichen. Even
als trouwens een groter verzet van de jour
nalistiek tegenover de oprukkende 
commercie dan men soms helaas moet 
constateren. 

Een vergelijking te maken tussen de taak 
die de overheid heeft tegenover het onder
wijs en tegenover de media als informatie
verstrekkers en als cultuurdragers is beslist 
het bestuderen waard. Het gaat immers om 
zaken die voor het funktioneren, de kwali
teit van een democratische samenleving 
van wezenlijk belang zijn. 

Een krant zou weer meer een heer van 
distinctie, een cultuurdrager met een eigen 
overtuiging moeten (kunnen) zijn en minder 
een mode- en trendgevoelige marktkoop
man. 

Christen Democratische Verkenningen 11/92 

• 


