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Commercie in media 
holt 
verantwoordelijkheid 
burgers uit 

Bij het opruimen van een bureaula kreeg 
ik opnieuw de tekst onder ogen van een 
toespraak van minister Brinkman bij de 
opening van het congres Books and Litte
racy, najaar 1987 in Amsterdam. Zij ver
dient commentaar, ook al om haar toene
mende actualiteit. De bewindsman 
spreekt wei meer in het bijzonder over de 
positie van het boek. Maar hij ontkomt er 
uiteraard niet aan deze te plaatsen in het 
kader van het geheel van de zogenaamde 
informatie-revolutie, die thans plaats grijpt 
en die ook het mediabeleid omvat. Wat 
vooreerst opvalt is, dat de bewindsman 
blijk geeft zijn cultuurfilosofen te hebben 
gelezen en hun zorgen te onderkennen. 
Hij bepleit de noodzaak meer tijd uit te 
trekken voor bezinning op 'the future of 
culture and hence the way in which we can 
bestow meaning upon our existence'. Een 
wijze en dringende raad, maar opvallend 
omdat hij in het debat over de Mediawet 
pijnlijk ontbroken heeft en omdat het Re
geerakkoord met zijn opening voor een 
duaal bestel er al helemaal geen blijk van 
had gegeven. 

Het zou kwaaddenkend zijn achter dit 
opmerkelijke verschil in toon en accenten 
aileen maar de toevalligheid van een an
dere tekstschrijver te vermoeden. Liever 
zie ik er een aanwijzing in, dat de ernst van 
de problematiek rond de cultuur- en met 
name de informatievoorziening ten depar-
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temente steeds scherper onderkend 
wordt. In de woorden van de minister: 
'Bovenal moeten we niet simpel de ontwik
kelingen (rond media en informatierevolu
tie) aanvaarden als een autonoom proces, 
onze houding baserend op een soort van 
pragmatisch cynisme dat in feite een capi
tulatie betekent voor de problemen en 
issues die op het spel staan'. lk zat eigen
lijk allang op zo'n geluid te wachten en wil 
er de minister ook graag aan houden. 

Welke zijn de problemen, die de minister 
onderkent? Het belangrijkste punt, dat de 
minister meldt en dat hij aan bewuste stu
ring wil onderwerpen, is inderdaad het 
cruciale vraagstuk van het bij de massa
media samenkomen van het 'publieke be
lang bij culturele zaken', in dit geval bij de 
openbare informatievoorziening - ik zou 
liever toegespitst zeggen: bij de realise
ring van het grondrecht van openbare 
meningsuiting en meningsvorming van de 
burgers - enerzijds en, anderzijds, de 
feitelijke omstandigheid dat dit 'publieke 
belang' door de ontwikkeling van de tech
niek aileen maar gerealiseerd kan worden 
in 'machtige industriele complexen'. De 
actualiteit van dit them a neemt aileen maar 
toe, ook buiten de openbare informatie
voorziening. 'De industrialisering van de 
produktie van cultuur', zegt de minister, 
'brengt een gevaar met zich mee dat het 
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niveau van de informatie afneemt als com
mercieel denken de overhand heeft op 
culturele verantwoordelijkheid'. Hij noemt 
dat 'een natuurlijke spanning binnen de 
culturele industrie zelf'. En voegt daar in 
één adem aan toe: 'een terrein, waarover 
de regering slechts een zeer begrensde 
power of control heeft'. 

Verantwoordelijke samenleving 
Zonder het begrip te noemen vraagt de 
minister hier eigenlijk welke creatieve op
lossingen zouden kunnen worden gewe
zen vanuit de visie van een verantwoorde
lijke samenleving. Belangrijk hierbij is de 
vraag wiè in de materie hoè voor wàt 
verantwoordelijk behoort te zijn. Door 
commercie overheerste 'industrialisering 
van de cultuur' - en daarbinnen met 
name industrialisering van de menings
uiting en meningsvorming - dreigt niet 
alleen te leiden tot verlaging van het cultu
rele (of communicatieve) niveau, maar 
loopt bovendien in ieder geval uit op een 
zeer wezenlijke uitholling van de verant
woordelijkheid van de burgers voor de 
meningsuitwisseling via de (geïndustriali
seerde) media. Dit nu is het tegendeel van 
wat met versterking van het maatschappe
lijk middenveld en meer in het bijzonder 
met spreiding van verantwoordelijkheid 
wordt beoogd. Moet de overheidstaak ter 
zake zó beperkt worden opgevat, dat zij 
die ontwikkeling als autonoom proces 
haar gang moet laten gaan? Of moet zij 
haar aan conscious control (doen) onder
werpen? 

Wie versterking van het maatschappe
lijk middenveld voorstaat zal altijd onder 
zijn prioriteiten de versterking van de posi
tie van de burgers als dragers van de 
klassieke grondrechten rekenen. Die 
grondrechten immers beogen per definitie 
en bij uitstek de persoonlijke waardigheid 
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en verantwoordelijkheid van de burgers in 
de samenleving veilig te stellen en te be
vorderen. Daarom zijn het juist grondrech
ten. Als, in casu, het grondrecht in feite 
door industriële complexen gerealiseerd 
moet worden, is het zaak de verantwoor
delijkheid van de burgers voor en hun 
zeggenschap over die industriële midde
len en hun ontwikkeling te behoeden en te 
versterken. Daarmee komt de vraag van 
de eigendom en exploitatie-wijze van die 
middelen aan de orde. Het instituut van de 
eigendom heeft ook zelf, onder invloed 
van de technologie, een toenemende ab
strahering in de hand gewerkt. Zowel ten 
opzichte van de eigenlijke dragers van het 
grondrecht, als ten aanzien van het eigen
lijke doel van de geïndustrialiseerde be
drijvigheid. Daardoor is in toenemende 
mate een tegenstelling ontstaan tussen 
het grondrecht als persoonlijk vrijheids
recht van de burgers en de van die per
soonsgebondenheid abstraherende 'ver
zakelijking' van het eigendomsrecht. Op 
dit punt, nu, komt de overheid de welis
waar begrensde, maar niettemin wezenlij
ke taak toe de verantwoordelijkheid van 
de burger als grondrechtdrager te verster
ken door een zo gespreid mogelijke zeg
genschap te verzekeren. Tot dusver heeft 
zij dat op het terrein van radio en televisie 
ook gedaan. Introductie van commerciële 
beheersvormen holt de gespreide, per
soonsgebonden verantwoordelijkheid uit. 
Daardoor worden de burgers als dragers 
van een grondrecht verzwakt. De over
heid is echter niet alleen 'schild voor de 
zwakken'. Zij moet primair zorgen, dat er 
geen zwakken, respectievelijk geen ver
zwakt middenveld ontstaan. 
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Dr. H. Klifman 

Verantwoord 
onderwijsbeleid in een 
verantwoordelijke 
samenleving 

Uitwerking van levensbeschouwelijke uit
gangspunten in het onderwijsaanbod 
komt in de knel. Oe autonomie van scho
len wordt door het overheidsbeleid veel
eer aangetast dan vergroot. Door markt
gericht denken dreigt 'vertrossing' in het 
onderwijsbeleid. 

Wie van enige afstand de ontwikkelingen 
in het onderwijs volgt, kan vaststellen dat 
zich in de relatie overheid-onderwijsveld, 
in het bijzonder: de onderwijsinstellingen, 
een aantal ingrijpende wijzigingen vol
trekt. Het vigerend besturingsconcept dat 
bekend staat onder de naam van 'con
structieve onderwijspolitiek' lijkt plaats te 
maken voor een nieuwe filosofie: besturen 
op afstand. 1 

Typerend voor de constructieve onder
wijspolitiek is enerzijds de administratieve 
planning en anderzijds de pedagogische 
innovatie. Het planningsgerichte over
heidsoptreden heeft in reactie daarop tot 
gevolg gehad dat aan de kant van het 
onderwijsveld (de private sector) bunde
ling plaatsvond in zuilaire koepelorganisa
ties. De sterke betrokkenheid van de over
heid op het terrein van de onderwijsver
nieuwing kreeg haar concrete vormge
ving in een landelijk dekkende verzor
gingsstructuur. 
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Zoals opgemerkt lijkt de constructieve 
onderwijspolitie~plaats te maken voor een 
nieuw besturingsconcept: besturen op af
stand. De keuze voor een nieuw concept 
is in wezen exponent van een herdefinië
ring van de - verderstrekkende - ver
houding staat - maatschappij waarin de
regulering, privatisering en decentralisati_e 
kernbegrippen zijn. In de (maatschappeliJ
ke) sector van het onderwijs is vooral het 
dereguleringsstreven dragend beg1nsel 
voor een afstandelijke overheid. Grotere 
autonomie voor de maatschappelijke or
ganisaties, in dit geval de instellingsbestu
ren is het logisch complement. De feitelijke 
introductie van het nieuwe besturingscon
cept heeft inmiddels haar aanvang geno
men in het wetenschappelijk onderwijs en 
hoger beroepsonderwijs. Het middelbaar 
beroepsonderwijs is op dit moment aan de 
beurt terwijl de blauwdruk voor de verdere 
uitbreiding naar de lagere onderwijssecto
ren op tafel ligt. 2 

Dr. H. Kl ifman (1951) is stafmedewerker algemene onder
wijszaken van de afdeling Directie bij de Besturenraad Pro
testants Christelijk Onderwijs te Voorburg . 
1. A. M.L. van Wieringen, Onverwerkt bestuur Oratie UvA, 

1985. 
2. Hierover vinden thans discussies plaats tussen departe

ment en de onderwijsorganisaties. 
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