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Mediabeleid en de 
waarde van 
intermenselijke 
communicatie* 

Mensen moeten zich zeit verantwoorde/ijk 
voelen voor communicatie via de audiovi
suele media. Voor de commerciele om
roep is geen enkele winst te verwachten 
voor de waardigheid van mensen, noch 
voor de vitaliteit van het normatieve 
geestelijke pluralisme in de samenleving. 

De internationalisering en vercommercia
lisering van het televisie- en video-aanbod 
heeft een breed gefundeerde visie nodig. 
lmmers, de Westerse samenlevingen, en 
Nederland en Belgie in het bijzonder wor
den geconfronteerd met de gecompli
ceerdheid van de maatschappelijke pro
cessen die ermee verbonden zijn en met 
de diepgaande levensbeschouwingen en 
culturele gevolgen die ermee gemoeid 
kunnen zijn. Dit geldt binnen de Neder
landse en Belgische samenlevingen nog 
meer in het bijzonder voor de christenen 
en voor hun geloofsgemeenschappen. 

Dit betoog is opgezet als een drieluik: 
I. Wat is er aan de hand? 
II. Wat staat daarmee op het spel? 
Ill. Wat staat ons, meer in het bijzonder als 
christenen te doen? 
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I. Wat is er aan de hand? 

I. 1. Verinternationalisering en 
vercommercialisering tot dusver 

Med1abele1d 

Het Westeuropese televisie- en nu ook 
video-aanbod heeft van het begin af aan 
een sterk internationaal en commercieel 
aspect gehad. 'lnternationaal', want radio 
en televisie openden juist de mogelijkheid 
om naar de hele wereld en naar het we
reldgebeuren te luisteren en te kijken en te 
doen kijken en luisteren. En 'commer
cieel', want uit de hele wereld is door de 
Europese omroepen programma-mate
riaal aangekocht. Oaarbij heeft zich wei 
een ontwikkeling voorgedaan, die ons in 
verband met ons thema bijzonder te den
ken geeft. De produktiekosten op zich van 
de onderscheiden programmagenres in 
de Ianden van de Westerse wereld lopen 
niet zoveel uiteen. Daardoor heeft het 
grate verschil in omvang van de 'thuis
markt' en van de advertentie-inkomsten 
van meet af aan gemaakt dat kleine land
jes als Belgie en Nederland zich per uur te
levisie financieel uiteraard lang niet zoveel 
konden en kunnen veroorloven als hun 
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grotere Westeuropese broers. En die op 
hun beurt waren weer kleine jongens ver
geleken met de Verenigde Staten. Oat 
geeft een verschil in financiele machtsver
houdingen. Met name de VS komt niet ai
leen op zijn thuismarkt gemakkelijk uit de 
kosten. Hij kan daardoor vervolgens in de 
hele Westerse wereld en zelfs daarbuiten 
zijn produkties tegen een soort van dump
prijzen toch nog profijtelijk afzetten en met 
allerlei vormen van merchandising verder 
uitbaten. Langs deze weg heeft de VS, zo
als bekend, zich als commerciele toeleve
rancier een uiterst sterke 'marktleiders'
positie geschapen; op het terrein van 
nieuwsvoorziening maar vooral op het ter
rein van het zogenaamde entertainment, 
in het bijzonder van de populaire fictie. 
Nog altijd kunnen onze landjes goedko
per avonden-lang vullen met populair 
Amerikaans aanbod, dan een speelfilm 
van allure zelf te maken. 

Vandaar de zorg, niet aileen bij ons, 
maar in aile Westeuropese omroephui
zen, over de ernstig scheefgetrokken ver
houding in de dosering van 

(1) eigen 
(2) overig Europees en 
(3) Amerikaans aanbod, en over het vrij

wel volstrekt ontbreken van wederkerig
heid in de Europees-Amerikaanse relatie. 

Maar is dit de vercommercialisering en 
verinternationalisering door de Stichting 
Christenen voor Europa voorgelegde 
vraagstelling in eerste mstantie op het oog 
had? lk vermoed, dat men met de vraag
stelling primair om de grote strijd waarin 
de hele Westeuropese omroepwereld 
th<!ms betrokken is, namelijk om de ver
commercialisering en in een bepaalde zin 
verinternationaliseerde vercommerciali
sering van de eigendoms- en beheers
structuren van de zendende instanties 
zelf. Oat 1s essentieel wat anders. 

1.2. Een wezenl1jke stap verder 
In vrijwel geheel Europa werd tot voor kort 
de omroepstructuur gekenmerkt door een 
non-commerciele beheersvorm. Deze liet 
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zich leiden door enigerlei - minstens met 
de mond en in statuten en wetgeving bele
den - opvatting over algemeen welzijn, 
dat de via radio en televisie gestalte gege
ven openbaarheid behoort te dienen. Het 
gaat hier dus niet primair over de vraag of, 
en zo ja in hoeverre, de toelevering van 
commercieel vervaardigde produkten 
aan die omroephuizen wenselijk of moge
lijk is. Maar veeleer over de vraag of de uit
eindelijke beslissers over wat als totaal
produkt naar de ontvangers toegaat - de 
omroeporganisaties dus - zelf zich be
slissend door winstoogmerken mogen Ia
ten leiden. 

Deze vraag heeft in feite natuurlijk wei 
nauw verband met de zojuist genoemde 
zorg. De invloed van de VS is namelijk niet 
het gevolg geweest van enigerlei welover
wogen conceptie over wat het algemeen 
welzijn programmatisch aan internatio
naal cultureel pluralisme zou behoren 
mee te brengen. Die invloed heeft zich, in
tegendeel, ondanks geheel anderslui
dende, omroep-opvattingen en wenselijk
heden, maar onder de druk van de onge
lijke financieel-economische machtsver
houdingen t6ch doorgezet. 

En de eerste vraag die zich spontaan 
opdringt is dan ook: als thans het motief 
van het economische winststreven tot lei
dend beginsel wordt van de beheersvorm 
en de exploitatiewijze van de zendende in
stanties zelf, moet men dan niet verwach
ten, gelet op de ervaring tot dusver, dat de 
ongelijkheid in financiele machtsverhou
dmgen aileen maar veel ongebreidelder 
de economisch sterksten in de kaart zal 
spelen. 

1.3. De krachten achter de 
vercommercialiseringsstormloop 
Maar alvorens dieper in te gaan op wat bij 
deze ontwikkeling rond de omroep alle
maal op het spel staat, is het wei Iicht nuttig 
eerst even stil te staan bij de krachten die 
deze vercommercialiseringsstormloop 
hebben opgeroepen, respectievelijk heb
ben aangewakkerd. 
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Aan de oorsprong hiervan staat onge
twijfeld de technische ontwikkeling van de 
nieuwe transmissie-technieken van satel
liet en kabel. Die heffen de - op zichzelf 
gelijkblijvende - schaarste aan ether
zendkanalen en de beperktheid van het 
bereik op. Zij maken bovendien, in verbin
ding met andere elektronische vindingen 
- met name de computer - nag heel an
dere, nieuwe dienstverleningen dan om
roeptoepassingen mogelijk. Wat de om
roeptoepassing betreft kwam er daardoor 
plotseling technisch ruimte zowel op lo
caal en regionaal alsop nationaal en zelfs 
grenzenoverschrijdend niveau voor uit
breiding van het aantal zendkanalen. En 
de industrie, die deze nieuwe vindingen 
bedacht, ziet uiteraard graag dat die dan 
oak op zo groat mogelijke schaal worden 
afgenomen en toegepast. Het zal dan oak 
niet verbazen dat zij gaarne commerciele 
exploitatievormen - nationaal en interna
tionaal - aanwakkerde, omdat langs die 
weg de financieringsvraag het gemakke
lijkst zou zijn op te lassen. Zij vond - en 
vindt - daarbij natuurlijke bondgenoten 
in grate, aldan niet multinationale en multi
mediale uitgevers- en filmproduktiecon
cerns. Voor hen was het toegangsverbod 
tot de non-commerciele omroepexploitatie 
tach al een doorn in het oog en zij waren 
anderzijds oak beducht voor eventuele 
gevaren van de nieuwe elektronische mo
gelijkheden voor met name hun eigen 
persactiviteiten. Zij vond - en vindt - oak 
bondgenoten in typische entrepreneurs
persoonlijkheden als de Berlusconi's, 
Murdochs en Hersants, die gefascineerd 
zijn door de financiele (en wei Iicht oak poli
tieke) mogelijkheden die het bezit van een 
televisie-imperium, zo niet een multimedia
imperium kan bieden. 

Dezen hebben goed uitgerekend welke 
onderdelen van het televisiepakket kun
nen renderen en als dragers van reclame
boodschappen en (omdat televisiepro
gramma's na gebruik niet versleten zijn) 
door uitgekiend hergebruik hier en overal 
elders in de wereld, en door een uitge-
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kiende uitbating van met die program
ma's samenhangende nevenprodukten 
(de zogenaamde merchandising). 

Uit diezelfde overwegingen stand me
nig groat geldwezen, dat die berekenin
gen en inschattingen oak zelf kan maken, 
in de startblokken om hetzij zelf hetzij door 
in het Ieven roepen van consortia ergens 
op de trein naar dit nieuwe Dorado te 
springen. 

Heel andere bondgenoten, meestal fi
nancieel niet zo krachtig maar niettemin 
spraakmakend, en met heel andere ambi
ties, worden gevonden in diegenen, die in 
hun huidige omroepsystemen te veel de 
manipulerende en monopoliserende 
hand van de Staat 6f van een bepaalde 
politiek-ideologische groepering ontwa
ren en in de commerciele beheersvorm 
het enige praktische alternatief zien om 
zich althans van die last te bevrijden. 

De nationale overheden in West-Europa 
van hun kant hebben, voor wat dit ver
commercialiseringsaspect betreft althans 
ten aanzien van die samenballing van ka
pitaalkrachtige groepen in hun eigen ian
den een in beginsel positieve houding 
aangenomen, zij het op nogal uiteenlo
pende gronden. Oak in mijn eigen land 
waar men op grand van onze bijzondere 
omroeptraditie en met een christen-demo
cratische bewindsman anders - ik zeg: 
beter - zou hebben verwacht. 

Daar was vooreerst de gedachte dat met 
het wegvallen van de schaarste - nlet 
aan etherzendkanalen maar wei aan 
zendkanalen - de redenen voor de 
respectieve bestaande nationale omroep
ordeningen zouden worden ondergra
ven. De schaarste aan etherzendkanalen 
was immers op zich reeds een afdoend ar
gument geweest voor de overheidsbe
moeiing met de inrichting en Ieiding van 
het nationale omroep-systeem. Als die be
perktheid nu wegvalt zal de dijk rand het 
toelatingsbeperkende systeem het dan 
niet moeten begeven? Maar wat het verin
ternationaliseringsaspect betreft zijn de 
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nationale overheden opmerkelijk twee
slachtig. Enerzijds speelt de gedachte dat 
het ideaal van de free flow of information 
tot onbeperkte toelating 66k van buiten
landse commerciele gegadigden zou be
horen te leiden indien de schaarste zou 
komen te vervallen, een zekere rol. Ten 
onrechte overigens, want de free flow of 
information-gedachte heeft niets van doen 
met de vrijheid van profijtelijke exploitatie 
van informatie! Maar daar is inmiddels 
voor menige nationale overheid - in ieder 
geval de mijne - de zorg voor het behoud 
van de reclame-inkomsten in eigen land 
en de bescherming van de eigen pers te
genover komen te staan. Moest men de 
jongens die met hun internationale pene
tratie oak de reclamemarkt internationaal 
zouden gaan uitbaten, niet veeleer met 
hun eigen wapens verslaan, door namelijk 
dan maar zelf op nationaal niveau een 
commerciele beheersvorm voor - al
thans een deel van - de nationale om
roepactiviteit te introduceren? De ge
dachte van een duaal systeem, dus, waar
van overigens noch de financiele, noch de 
inhoudelijke consequenties voor de be
staande omroep bij mijn weten ook maar 
ergens goed zijn overwogen. En die in 
kleine Ianden als de onze des te zwaarder 
aankomen. lnvoering van het nationale 
commerciele element, dus, om de buiten
landse commerciele uitbating tegen te 
kunnen gaan. 

En dan speelt er, misschien wei bo-

De gedachte dat 
technische vooruitgang 
onstuitbaar is, is een 
myth e. 
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venal. al dan niet uitgesproken, in veel 
geesten de kracht van de Westerse mythe 
der technische vooruitgang, die t6ch zich 
autonoom zou doorzetten, alsof er geen 
menselijke beslissingen aan te pas komen 
(en waarbij men graag vergeet dat men 
ten aanzien van de bewapeningstechniek 
en het natuurlijk milieu heel anders oor
deelt!). 

Deze mythe van de onstuitbare techniek 
gaat daarbij gemakkelijk een huwelijk aan 
met die andere Westerse mythe dat elke 
technische innovatie ook grater materiele 
welvaart belooft als men haar maar de 
commerciele vrijheid laat. En dat het daar
op aankomt in het Ieven. 

En, last maar wellicht not least, is er bij 
de overheden oak de politieke geneigd
heid om door uitbreiding van het televisie
aanbod met commerciele kanalen het pu
bliek een ogenschijnlijk gratis extra ver
maak te bieden, als zoethouder in een tijd 
van recessie en bezuinigingen. 

AI deze voorgaande opvattingen kon 
men de afgelopen tijd vernemen. Zij lijken 
met name door te slaan ten gunste van 
een - voorshands nationale - door
braak van de commerciele beheersvorm 
in radio en vooral televisie. 

Maar de vraag is of zij overtuigen. Doen 
zij recht aan belangen die met de radio en 
televisie voor een samenleving op het spel 
staan? 

14. Eenzijdigheid 
Nog niet zo lang geleden zei de West
duitse president Von Weizsacker er zich 
zorgen over te maken, dat 'tot dusver de 
werking van de elektronische media op de 
menselijke geest verwaarloosd is'. 'Waar
over strijden dan - met verlof gezegd -
onze partijen?', zo ongeveer ging de pre
sident verder: 'Men heeft het over wie hoe
vee I uit de reclame-opbrengsten krijgt en 
hoe men aan zijn geld komt of blijft komen, 
maar het zou me toch meer geruststellen 
als de verantwoordelijke mensen een 
beetje meer over de programma-inhoud 
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en de werking daarvan zouden praten en 
duidelijk daar vanuit hun beslissingen zou
den treffen.' 1 

En inderdaad, niet aileen in Duitsland, 
maar oak elders treft de onthutsende ma
gerte aan inhoudelijke overwegingen, de 
eenzijdigheid waarmee de audiovisuele 
communicatie als een rentabiliteits-, tech
nisch innovatie-, en/of produktie-/con
sumptieobject wordt gedefinieerd in de 
kringen die een vercommercialisering 
voorstaan. Maar ik denk tach, dat wij daar 
als christelijke staatsburgers nag wei iets 
tegenover hebben op te merken. En dat 
het de hoogste tijd is, dat we dat met na
druk gaan doen, als het even kan oak in 
meer internationaal verband. 

Die 'hoogste tijd' Is er wei Iicht oak nag net. 
Met name de realisering van de Europese 
satelliet-ontwikkeling heeft enerzijds ver
traging opgelopen Van de aangekondig
de DBS-satellieten hangt er sinds kart een 
in de Iucht. En een effectieve exploitatie is 
nag lang niet voor elkaar. Anderzijds 
maakt de snelle technische ontwikkeling, 
waarbij steeds nieuwe vindingen de op 
stapel gezette plannen al weer dreigen te 
achterhalen, dater een aarzeling ontstaat 
om doorte zetten. En oak de Europese ka
belontwikkeling zal, anders dan in Belgie 
en Nederland, naar het ernaar uitziet, in 
West-Europa niet die vaart lopen, die men 
er nag niet zo lang geleden aan voorspel
de. Wei Iicht geeft dat nag tijd om nationaal 
en Europees over deze media en hun be
heersvorm dieper nate denken, niet pri
mair vanuit een vooropgezette financieel
economische exploitatiewijze, maar vanuit 
de vraag welke functies zij voor de men
sen en de menselijke waardigheid tegen 
de achtergrond van zowel technische als 
maatschappelijke en culturele verande
ringsprocessen behoren te spelen ten 
dienste van het algemeen welzijn. 

II. Wat staat er op het spel? 
Wij kunnen over werking en organisatie 
van de audio-visuele media eigenlijk niet 
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goed spreken, zonder ons eerst reken
schap te geven van de politiek-maat
schappelijke context, waarbinnen zij func
tioneren. 

lk kan in dit betoog slechts aangeven 
wat mijns inziens daarbij als centrale aan
dachtspunten in verband met ons onder
werp moet worden beschouwd. 

II. 1. Betekenis van grondrechten 
Fundamenteel uitgangspunt voor mij is, 
dat wij in onze Westerse wereld als lei
dende idee voor onze politieke en maat
schappelijke ordening die van de demo
cratische en sociale rechtsstaat hebben 
aanvaard. En dat met overtuiging en van 
harte. Wij hebben in West-Europa een pro
ces van differentiering tussen staat en 
maatschappij doorgemaakt, dat ertoe 
leidde dat de staat ophield de 'societas 
perfecta' te zijn in die zin dat bij de over
heid als het ware de top van aile beslis
singsmacht lag. De democratische en so
ciale rechtsstaat waagt het op de eerste 
plaats met de vrijheid van de burgers en 
van de groepen, organisaties en instituties 
die die burgers in de van de overheid on
derscheiden samenleving hebben opge
bouwd. De burgers in een democratische 
rechtsstaat mogen en moeten in beginsel 
persoonlijk en sociaal hun levensbe
schouwelijk, cultureel en economisch Ie
ven zelf gestalte geven. Daarmee is oak 
het geestelijk pluralisme aanvaard. Zij 
doen dat op voorwaarde dat zij zich zullen 
voegen in de noodzakelijke ordening die 
de staat - een overigens door die bur
gers samen op hun beurt weer gelegiti
meerde en gecontroleerde staat! - ter 
wille van het algemeen welzijn moet aan
brengen en handhaven. Maar: oak een 
democratische staat kan door zijn form eel 
systeem van beslissingen bij meerderheid 
nag altijd de waardigheid en vrijheid van 
de enkeling of van groepen onder de voet 
I open. 

1 Ct. Bulletin des Presse- und lnformattonsamtes der Bun
desregierung, nr. 2, 4.1.1985. 
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Vandaar, dat als wezenlijk sluitstuk en 
als benadrukking van het inzicht dat de 
waardigheid van de menselijke persoon 
het meest fundamentele en v66rgegeven 
richtsnoer voor elke overheidsordening 
moet blijven - ook als het de staat of een 
meerderheid van de burgers niet zint -
van meet af aan een extra waarborg voor 
de democratische rechtsstaat is gezocht 
in het formuleren van bijzondere rechten. 
Rechten die de waardigheid van de mens 
in haar verschillende dimensies specifiek 
beogen te verankeren, extra te waarbor
gen en telkens opnieuw te bevorderen. 
Oat zijn de zogenaamde grondrechten of 
mensenrechten. Het onderliggende in
zicht daarbij is, dat het algemeen welzijn, 
het 'bonum commune', slechts tot stand 
kan worden gebracht vanuit en op basis 
van het respect voor de menselijke per
soon en zijn onvervangbare waarde. 

Als ik goed zie pogen aile grand- en/of 
mensenrechten drie componenten van 
die menselijke waardigheid in samenhang 
te realiseren: 
- vooreerst willen zij voor iedere burger 

de vrijheid - maar een jegens de ge
meenschap verantw66rdelijke vrij
heid - realiseren om de meest wezen
lijke dimensies van zijn mens-zijn zelf 
en in eigen verbanden te ontplooien; 

- dat willen zij, vervolgens, doen door zo
veel mogel1jk gelijkheid van kansen te 
bevorderen, en 

- tenslotte door zoveel mogelijk een ac
tieve participatie aan dat rechtsgoed te 
bevorderen. 

Oat geldt, nogmaals, zowel voor de 
oudste, zogenaamde klassieke grond
rechten de vrijheid van meningsuiting 
en meningsvorming en de daarmee 
ten nauwste verbonden godsdienstvrij
heid en vrijheid van onderwijs, als voor 
de meer recente zogenaamde sociale 
grondrechten. 

In die zin vormen de grondrechten dan 
ook het fundamentele normatieve richt
snoer voor de nadere meer concrete re
gelgeving op die terreinen waar de grand-
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rechten in het geding zijn. Oat nu lijkt mij 
voor ons onderwerp van centraal belangl 

In die nadere regelgeving moet een wet
gever namelijk trachten de dynamiek van 
de samenleving, de vragen waar bijvoor
beeld de technologie-ontwikkeling of de 
sociaal-economische ontwikkeling, en 
daarmee ook de waarden- en normenont
wikkeling in een samenleving hem tel kens 
opnieuw voor plaatsen nader te ordenen. 
En wei zodanig - door voorwaarden te 
scheppen - dat de rechtsorde inderdaad 
een op de waardigheid van de mensen 
gebaseerde samenleving handhaaft, ja 
bevordert. Juist de geweldige dynamiek 
die onze samenleving kenmerkt en die 
haar in snel tempo ingrijpend verandert, 
verklaart ook de centrale betekenis, welke 
zowel het leergezag in onze geloofsge
meenschap als de beoefening van de zo
genaamde katholieke sociale leer, maar 
ook de Wereldraad van Kerken, aan de 
grondrechten en aan hun concrete, dyna
mische uitwerking zijn gaan hechten. 

lmmers: onze samenleving is niet meer 
de relatief simpel ingerichte samenleving 
uit de tijd, waarin de zogenaamde klas
sieke grondrechten - aanvankelijk aileen 
tegenover de staat - ontstonden. Met 
name door de enorme expansie van we
tenschappen en hun technische toepas
sing zijn de krachts- en machtsverhoudin
gen in de 'vrije maatschappij' voortdu
rend in beweging. De samenleving wordt 
met een onophoudelijke stroom van 
nieuwe mogelijkheden, middelen en toe
passingen geconfronteerd. In feite wordt 
onze maatschappij-structuur als geheel 
getypeerd door een segmentatie in hoog 
ontwikkelde, intern nog weer uiterst 
gespecialiseerde en gerationaliseerde 
maatschappelijke deelsystemen. Die zijn 
allen wei gericht op de bevrediging van 
- overigens onderling kwalitatief wezen
lijk verschillende - ordes van menselijke 
behoeften, maar die zijn onderling niet op 
elkaar afgestemd, vanuit enigerlei ge
deelde opvatting over het algemeen wei-
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zijn. Zij stellen ons door hun eigen techno
logische dynamiek voor ongekende, 
nieuwe ethische vragen. En maar al te 
vaak trachten zij de mensen aan hun deel
belangen dienstbaar te maken, in plaats 
van zelf dienstbaar te zijn aan de mensen 
in hun zedelijke totaliteit. 

De menselijke waardigheid en persoon
lijke vrijheid, met andere woorden, die in 
de tijd van de formulering van de klassieke 
grondrechten, - in een relat1ef eenvou
dige samenleving - uitsiuitend veroverd 
moesten worden op de overheid moeten 
zich thans dus overeind houden en moe
ten nu versterkt worden niet aileen maar 
tegenover de staat (en ook zijn inmiddels 
gegroeide rationaliteit en bureaucratie), 
maar evenzeer, zo niet nog meer, - en nu 
met behulp van de staatl - in het uiterst 
gecompliceerde netwerk van maatschap
pelijke systemen en machten, waarin hij is 
komen te verkeren. 

De huidige samenleving moet dan ook, 
wil zij een werkelijk vitale en zinvolle demo
cratische rechtsstaat blijven, met van hun 
geestelijke, zedelijke en maatschappelijke 
vrijheid en identiteit bewuste burgers, kun
nen steunen op de actieve, normatief-kriti
sche participatie van een zo groat moge
lijk aantal van die burgers en hun verban
den. 

11.2. Mensenrecht b1j uitstek 
Welnu, daarvoor is de vrijheid van me
nings- en visie-uitwisseling (meningsuiting 
en meningsvorming) dringender dan ooit 
nodig. In die zin is het grondrecht van me
ningsuiting en meningsvorming voor de 
toekomst van de democratische samenle
ving van cruciale betekenis. 

Op tweeerlei wijze komt aan dit grond
recht, samen met de godsdienst- en on
derwijsvrijheid, in de cataloog van de 
grand- en mensenrechten zelfs een basis
betekenis toe. Mensen moeten persoon
lijk hun geestelijke en zedelijke identiteit 
kunnen vormen en Z1chzelf vandaar uit 
kunnen orienteren. Zij moeten, als het 
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even kan en voor zover mogelijk, de com
plexe beinvloeding door de 'machten' om 
hun heen persoonlijk kunnen doorzien en 
vooral ook ethisch kunnen waarderen. En 
zij moeten zich daartegenover hun vermo
gen tot publiekelijk zelf-1nvloed-uitoefenen 
bewust houden. 

Juist daarvoor is nodig dat zij weten wie 
zij ten diepste zijn en wat hun persoonlijke 
waardigheid is en van anderen verlangen 
mag. Maar: wie men zelf geestelijk en ze
delijk is komt men paste weten door com
municatie met anderen binnen verbanden 
die op het ontdekken en beleven van de 
zingeving van hun bestaan gericht zijn. 
Men wordt pas persoon door communica
tie. En vervolgens wordt men pas samen
leving met anderen door openbare com
municatie over die zinbeleving en ethi
sche waardering. 

Zin hebben in en zin kunnen beleven 
aan het persoonlijke en sociale bestaan, 
aan de eigen identiteit daarvan en aan het 
gemeenschappelijke met anderen, is pas 
mogelijk door openbare communicatie. 
En de eigen en de gemeenschappelijke 
waardigheid actief verdedigen kan men 
pas in en na gezamenlijk openbaar over
leg. In die zin is het grondrecht van open
bare meningsuiting en meningsvorming 
een mensenrecht bij uitstek en gaat het als 
het ware vooraf aan de realisering van de 
andere grondrechten. Pas door open bare 
meningsuitwisseling kan duidelijk worden 
welke andere grondrechten er moeten zijn 

De vrijheid van menings
uiting gaat vooraf aan de 
realisering van andere 
grondrechten. 
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of komen hoe hun inhoud steeds op
nieuw nader ingevuld moet worden. 

In dit perspectief op de geestelijke en ze
delijke waardigheid van de mens moet 
dan ook het belang gesitueerd worden 
dat aan die specifieke 'laag' in het totaal 
van openbare maatschappelijke commu
nicatieprocessen is te hechten, die wordt 
gevormd door de zogenaamde massa- of 
sociale communicatie en met name radio 
en televisie. 

Met name de audiovisuele media - en 
in het bijzonder de televisie - hebben een 
geheel nieuwe vorm van openbaarheid 
geschapen, als het ware een geheel 
nieuwe 'belevingsruimte' voor de me
ningsuitwisseling in de samenleving. Zij 
kunnen daardoor, op een wijze als nooit 
tevoren, voorzien in de behoefte aan een 
generaal overzicht van water plaats grijpt, 
in de noodzaak om ons op de hoogte te 
stellen van fe1ten of ontwikkelingen buiten 
onze horizon maar die ons toch, nu of la
ter, blijken aan te gaan Zij kunnen vooral 
het openbare gesprek aangaan of doen 
voeren hoe nieuwe kennis, nieuwe feiten, 
ontwikkelingen, ervaringen en opvattin
gen vanuit en tussen de onderscheiden le
vensvisies van uit waarden en normen, als 
goed, als waar en als dienstbaar aan de 
mensen kunnen worden gewaardeerd. Zij 
kunnen met andere woorden met de door 
hen geschapen nieuwe vorm van open
baarheid voor de gehele samenleving een 
centrale rol spelen bij het proces van me
ningsultwisseling en meningsvormmg van 
en tussen personen en groepen, dat voor 
het behoud van ieders menselijke waar
digheid en voor een vitaal geestelijk plura
lisme in de democratische samenleving 
meer dan ooit geboden is. En in feite ver
vullen zij die functles ook. 

Zij zijn inderdaad de belangrijkste leve
rancier van actueel beleefde wereldbeel
den, zij trechteren de prioriteiten van en 
binnen de vele aandachtsvelden, zij ge
ven hun waarderende en normerende in
terpretatie mee aan - reele en fictieve -
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gebeurtenissen, zij pousseren daarbij 
zeer bepaalde opinieleiders en smaakma
kers. En dat dagelijks in vrijwel elke huis
kamer. In die zin mogen Z1j dan ook met 
recht 'het hart van de openbaarheid' ge
noemd worden, zoals oud-KRO-voorzitter 
Van Doorn als minister van Cultuur hen 
destijds in zijn media-nota omschreef. 

11.3. Kanttekeningen 
Maar bij die functie-vervulling horen enige 
kanttekeningen: 

1 . De eerste is, dat deze sociale com
municatie-technieken wei tot hun grote 
ontwikkeling zijn gekomen als antwoord 
op de enorm toegenomen informatiebe
hoeften van de samenleving. Maar de 
daarvoor vereiste communicatie-techno
logie bracht tevens mee, dat deze wijze 
van openbare communicatie uitgroeide 
tot een kapitaals- en arbeidsintensief in
dustrieel complex, waarvan het beheer en 
het communicatieproces in feite in handen 
kwam van een relatief zeer klein aantal 
'e1genaren' en mediaprofessionals. Met 
andere woorden de actieve waarneming 
van het recht van meningsuitwisseling 
(meningsuiting en meningsvorming) is op 
dit specifieke, voor de samenleving cen
trale, openbare communicatieniveau aan 
de oorspronkelijke en eigenlijke dragers 
van dit recht, namelijk de leden van de sa
menleving en hun normerend groepsle
ven, feitelijk ontnomen. Zij hebben er geen 
rechtstreekse toegang toe, maar zijn er 
voor hun mogelijkheid om in het openbaar 
gehoord te worden en voor hun mogelijk
heid tot meningsvorming wei onmiddellijk 
van afhankelijk. 

2. Mijn tweede kanttekening IS, dat over die 
afhankelijkheid allerminst lichtvaardig moet 
worden gedacht. De - wat ik noem -
'tweede werkelijkheid' die de audio-visue
le media rond de samenleving leggen en 
biJ de ontvangers brengen is altijd een 'ge
construeerde werkelijkheid'. Zij geeft in 
die zin onvermijdelijk steeds een partiele 
en 'partijdige' kijk open verwijzing naar de 
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'eerste' of eigenlijke werkelijkheid. Door 
de aard van de media is de door hen ge
creeerde en geconstrueerde 'openbaar
heid' altijd, zij het in allerlei gradaties, 
gestempeld door de subjectieve kijk en 
keuzen van de makers ervan, hoezeer die 
ook naar objectivering mogen streven. 

De mediaprofessionals worden - of zij 
het zich bewust zijn of niet - onvermijde
lijk steeds ook zelf geleid door allerlei oor
delen vooraf, en met name - en funda
menteel - door een levensbeschouwing 
en een sociaal-ethische wijze van in het Ie
ven staan. Deze werken door in de vele 
keuzen die zij als communicator voortdu
rend en onvermijdelijk maken bij de 
constructie van hun 'tweede werkelijk
heid'. Naar inhoud en naar vorm. Die 
'openbaarheid' van het radio- en televisie
aanbod geeft, naar de inhoud, vooreerst 
een fundamentele keuze te zien inzake de 
dosering van wat ik, globaal, aanduid als 
'de inspanningsvragende' en de 'ont
spanningsbiedende' - of met een Pasca
liaans woord -: de 'divertissementsfunc
tie', die beide door de media kunnen wor
den vervuld. Enerzijds moeten een demo
cratisch-sociale rechtsstaat en samenle
ving het, zoals gezegd, hebben van 
burgers die zich van hun actieve verant
woordelijkheid bewust zijn jegens de veel
heid van ontwikkelingen die hen omringt 
en die nu eenmaal verre van onschuldig 
en eenvoudig is. De informerende, orlen
terende en zingevende functie, die de 
massamedia kunnen vervullen, kunnen 
en moeten juist in die bewustwording en 
bewustmaking hun onmisbare en onver
vangbare rol spelen. Dat is de 'inspan
ningsvragende' functie, waarmee de de
mocratische samenleving staat of valt. 

Maar in onze samenleving, waarin zo
veel meer kan en zoveel meer m6et, en 
waarin de media zelf misschien wei het 
krachtigst bijdragen aan het beset van die 
overstelpende veelheid, groeit anderzijds 
even sterk de behoefte om in verbeelding, 
dromen en vermaak een tegenwicht te 
vinden tegen de problematisering van het 
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Ieven. En de media voorzien ook daarin. 
Zij kunnen er zelfs voor zorgen dat het niet 
meer slechts een keer per jaar, maar aile 
dagen kermis is, zoals professor Van Mel
sen dat noemde. 2 Dat is de 'ontspan
ningsbiedende' functie. 

Die doseringsvraag is daarom dus zelf 
reeds een levensbeschouwelijk en ethisch 
geladen normatieve vraag van de eerste 
orde. Zij raakt het 'naar behoren' functio
neren van de media en is als zodanig een 
aangelegenheid die het algemeen be
lang, dat met de media gediend moet wor
den, rechtstreeks raakt. Daarmee komt 
een verantwoordelijkheid van de overheid 
in het vizier, die niemand haar af kan ne
men. De overheid is primair gehouden de 
volledigheid van het programma en de 
evenwichtige onderlinge dosering te ga
randeren. Volledigheid naar genres en 
volledigheid naar weergave van pluralisti
sche visies binnen die genres. 

En bfnnen die uitoefening van de 'in
spannings'functie, respectievelijk de 'ont
spannings'functie spelen dan opnieuw 
weer tal van nadere selectie-beslissingen 
over inhoud en vorm, die in feite wederom 
in hoge mate door levensbeschouwelijke 
v66r-aannamen en door een ethische kijk 
op mens en samenleving worden gestem
peld. 

Wat wil men door wie, voor wie, met 
welk beoogd effect, met welke prioriteit en 
vanuit welke geestelijke en zedelijke kijk 
op mens en samenleving presenteren? 
Met welke beelden van menselijkheid wil 
men de behoefte aan verbeelding bij de 
ontvangers Iaten spelen? En welke mani
pulatietechnieken, naar inhoud en naar 
vormgeving wil men zich daarbij veroorlo
ven? Aan deze vragen ontkomen de 
scheppers van de 'tweede werkelijkheid' 
niet. Aan een serieuze beantwoording van 
deze fundamentele communicatievragen, 
ja zelfs aan de systematische bewustma
king ervan wordt bij de mediaprofessie 

2 Cf. prof dr. A.G.M van Mel sen, 'Secu/ansat1e en monas
tJek Ieven'. Bened1ctijns Leven. 1987, nr. 2. 
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zelf, en bij de ordenende overheid intus
sen nag nauwelijks of niet toegekomen, 
terwijl de wetenschappelijke bezinning 
slechts langzaam en fragmentarisch op 
gang komt. In de meeste omroepsyste
men, die overigens wei het media-aanbod 
aan criteria aan het algemeen belang ont
leend willen binden, worden deze vragen 
veeleer juist toegedekt door een - in feite 
onmogelijke - objectiviteitseis en door 
beperkte formele gedragscodes. Maar: 
als waarborg voor de specifieke beharti
ging van het grondrecht van de burgers 
en voor een vitaal geestelijk pluralisme in 
de samenleving is dat hoogst ontoerei
kendl De leden van de samenleving heb
ben als de eigenlijke dragers van het 
grondrecht vee leer juist aanspraak op een 
verdere verheldering van de vraag of de 
aangeboden media-werkelijkheid inder
daad beantwoord aan een weloverwogen 
concept van volledige en evenwichtige, 
hun geestelijk pluralisme weerspiege
lende functievervulling, gelet op de rol 
welke haar openbaarheid in de huidige 
samenleving moet en kan vervullen. 

En zij hebben bijgevolg - en even
zeer - aanspraak op meer inzicht in de 
mate waarin die media-werkelijkheid altijd 
- en doorgaans impliciet - gekleurd blijft 
door de levensbeschouwelijke, zedelijke 
en politiek-ideologische opties waarvan 
elke omroep bij zijn keuzen onvermijdelijk 
uitgaat. De omroepen zouden oak thans 
reeds veel meer gehouden moeten wor
den om ter zake rekenschap af te leggen 
en zich te verantwoorden. 

3. De derde kanttekening sluit aan bij de 
vorige. Juist omdat de media het hart van 
de openbaarheid vormen, willen natuurlijk 
oak aile belangen- en machtsgroepen, die 
ik hierboven noemde en die van alles van 
de mensen willen, invloed op de mediabe
slissers krijgen. Vandaar de noodzaak 
voor de omroep om zijn rol van behartiger 
van uitsluitend het specifiek belang van 
het grondrecht van meningsuiting en me
ningsvorming voor de vrije geestelijke 
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identiteit van de burgers voldoende onaf
hankelijk van andersoortige belangen te 
kunnen spelen. Het is een lastige, maar 
zeer wezenlijke plicht voor de overheid om 
ervoor zorg te dragen dat geen oneigen
lijke machtsfactoren de vrije geestelijke en 
zedelijke meningsuiting en meningsvor
ming van de burger domineren en mani
puleren. En oak hierbij klemt weer vanuit 
het grondrecht van de burgers gezien, 
hoe deze burgers, precies in hun kwaliteit 
van dragers van dat grondrecht, zelf een 
inbreng kunnen hebben in en controle 
kunnen uitoefenen op hoe de mediabe
heerder als hun zaakwaarnemer zijn ver
antwoordelijkheid terzake verstaat en in 
feite waarmaakt. 

11.4 Samenvattend 
Met het voorgaande hoop ik drie zaken 
duidelijk te hebben gemaakt: 
1 Het fundamentele belang van het 

grondrecht van (openbare) meningsuit
wisseling (meningsuiting en menings
vorming). Op de eerste plaats voor de 
werkelijk menswaardige ontwikkeling 
van de geestelijke en zedelijke identiteit 
van de I eden der samenleving in en tus
sen de verbanden waarin die identiteit 
wordt gevormd en beleefd; maar ver
volgens evenzeer voor het behoud en 
de versterking van een vitale democrati
sche rechtsstaat, waarvan de vitaliteit 
moet steunen op en gevoed worden 
door het voortdurend met elkaar in ge
sprek zijn van de normatief-pluralisti
sche groepen die haar dragen en haar 
humaniteits-gehalte bepalen. 

2 Vervolgens: dat recht wordt heden en in 
de toekomst uitgeoefend in een open
baarheid, waarin de audiovisuele me
dia een centrale plaats bezetten en wei 
op een unieke wijze, die de aard en in
vloed van de openbaarheid zelf diep
gaand heeft gewijzigd. Maar die unieke 
wijze van functioneren en van invloed 
uitoefenen is, als mijn kanttekeningen 
van zoeven juist zijn, verre van onpro
blematisch. 
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3 Uit die problematiek vloeit, tenslotte, de 
noodzaak voor de overheid voort om 
enerzijds de taakvervulling van deze 
mediate binden aan voorwaarden, die 
hun dienstbaarheid aan het algemeen 
belang dat met deze media gemoeid is, 
verzekeren. Anderzijds moet de over
heid in haar vormgeving van het beheer 
en de exploitatie van deze media maxi
maal en optimaal de inbreng van en de 
controle op de gestie van de media 
door de eigenlijke dragers van het 
grondrecht, de burgers, zien te verze
keren. 

lk heb allaten merken, dat 1k ten aanzien 
van de huidige non-commerciele natio
nale systemen reeds vind, dat zij, hoewel 
in beginsel tot het dienstbaar zijn aan het 
algemeen welzijn gehouden, veel te wei
nig systematisch die dienstbaarheid bere
flecteren en naar de burgers toe verant
woorden. Oat hier een basisgrondrecht 
van de mensen in het geding is, wordt 
daarbij nog veel te weinig in ziJn conse
quenties doordacht. 

lk vind dat wij, als ik dat zo mag zeggen, 
zelfs in Nederland tach nog altijd niet ver 
genoeg zijn gevorderd in de richting van 
een werkelijk adequate en creatieve bele
ving van onze rol van omroeporganisa
ties, als 'zaakwaarnemers' van het grond
recht van onze leden. Hoewel hier het om
roepsysteem tach gebaseerd is op orn
roepverenigingen, uit de samenleving zelf 
voortgekomen en waarin het grondrecht 
van de burgers reeds een consequente 
concretisering heeft gekregen in de hui
dige Omroepwet en in de komende Me
diawet. lk ken daar natuurlijk de lastige, 
praktische en ideele kanten van, maar ik 
vind niettemin, dat wij de democratische 
grondinspiratie van ons systeem n6g ver
der creatief gestalte moeten geven. Ook 
het normatieve grondconcept van het to
tale radio- en televisie-aanbod, dat onze 
wetgeving voorschrijft, moet nog beter 
doordacht worden uitgewerkt. En, ten
slotte zouden wij, wat ik boven als 'de on-
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vermijdelijke keuzen' van de programma
aanbieders noemde, nog fundamenteler 
moeten verantwoorden. 

Nu bepleit ik niet, dat andere Westeuro
pese Ianden het Nederlandse systeem 
zouden moeten copieren. lk bepleit wei 
een grondige (gemeenschappelijke) be
zinning op de noodzaak om de implicaties 
van het grondrecht van de burgers ten 
aanzien van de ordening van de omroep 
centraal te stellen bij verdere concrete na
tionale en internationale regelgeving. Die 
regelgevmg moet gaan in de richting van 
een verdergaande specifieke democrati
sering, naar een Europa van de burgers, 
juist op dit terrein. 

11.5 Oemocratisenng geblokkeerd 
In West-Europa zijn wiJ nog slechts eniger
mate gevorderd in dat democratise
ringsproces en we begmnen eigenlijk pas 
te zien, dat de overheid tenminste de zorg 
toekomt om een - hoe dan ook nader ge
definieerd - geestelijk pluralisme in de 
omroep te waarborgen. Tach lijkt deze 
ontwikkeling thans, nude techniek nieuwe 
mogelijkheden b1edt met name voor verin
ternationalisering van het bereik, geblok
keerd en zelfs ruw omgebogen te worden 
door de internationale storm loop van kapi
taal-krachtige personen en groepen en 
door de reactie daarop van nationale 
overheden. 

In dit verband kan niet voorbij gegaan 
worden aan de ontwikkeling op Europees 
niveau: de voornemens ter zake van me
diawetgeving, die bestaan binnen de 
Europese Gemeenschap en daarnaast, 
met een bredere invalshoek, de voorne
mens van de cultuurministers in het kader 
van de Raad van Europa. In beide gremia 
tracht men de voorwaarden te regelen, 
waaronder het grensoverschrijdend be
reik van de uitzendingen uit de respec
tieve lidstaten zal moeten plaatsvinden. 
Daarnaast wil men proberen de eigen 
Westeuropese programmaproduktie te sti
muleren. lk kan hier niet uitvoerig ingaan 
op de discussies in deze opmerkelijke dou-
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blure van activiteiten, waarvan de uitkom
sten ook nog niet vaststaan. lk heb wei, uit 
wat ik ervan weet, de indruk, dat er nog 
gevochten moet worden, wil het grond
recht van meningsuiting en meningsvor
ming als recht van de burgers de natio
nale en internationale doorwerking krij
gen, die ik bepleit. 

Het lijkt me realistisch te zeggen dat met 
name de Westeuropese mythes over de 
onstuitbaarheid van de techniek, verbon
den met een bepaalde opvatting over de 
ondernemersvrijheid om die techniek uit 
te baten, binnen die gremia hecht gewor
teld zijn. Tach moet het mogelijk zijn om 
ook daar meer krilisch begrip te wekken 
voor het inzicht, dat de waardigheid van 
de mens en het grondrecht van menings
uiting en meningsvorming van de bur
gers, meer consequenties behoren te 
hebben dan aileen de simpele vermelding 
in de aanhef van een Europese richtlijn of 
verdrag, maar die er verder slechts blijk 
van geven dat die burgers aileen maar als 
consumenten worden beschouwd, die 
hooguit als ontvanger tegen enkele uit
wassen beschermd moeten worden. 

Ill. Wat te doen? 
Het moet mogelijk zijn, althans met kracht 
geprobeerd worden, in de politieke - na
tionale en Europese - beslissingscentra 
het 1nzicht te verscherpen, dat het lei
dende motief van de nationale en Euro
pese regelgeving voor de beheersstruc
tuur van de audiovisuele media in de ze
delijke waarden van de intermenselijke 
communicatie zelf is gelegen. En dat 
daarom primair de actieve zelfverant
woordelijkheid van de dragers van het 
grondrecht moet worden bevorderd. En 
dat het niet de eerste vraag is hoe men 
met of via de exploitatie van de menings
uiting en meningsvorming geld kan ver
dienen, laat staan dat men de intermense
lijke communicatie door zijn wijze van ex
ploitatie in wezen primair in functie stelt 
van adverteerders. 
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Als niet-econoom sta ik regelmatig ver
baasd -hoe in pleidooien voor de introduc
tie van commerciele beheersstructuren in 
de omroep er als vanzelfsprekend van 
wordt uitgegaan, dat men, door een be
paalde menselijke activiteit uitsluitend als 
op geld waardeerbaar en als van econo
misch nut te definieren, tegelijkertijd ook 
zou hebben uitgesproken, dat die activi
teit nationaal en internationaal (of Euro
pees) ook als object van (onbeperkt) winst
streven behandeld en geexploiteerd moet 
worden. Maar wat is dat voor een onkri
tisch, van aile wezenlijke kwaliteitsver
schillen tussen 'diensten' abstraherend, a 
priori? Er zijn tal van voor een samenle
ving hoogst belangrijke - juist de hoogst 
belangrijke - activiteiten, die in feite zeer 
wei commercieel rendabel te maken zou
den zijn en in zekere zin ook van econo
misch nut te achten zijn: - Denk maar aan 
de diensten die politici bewijzen, of: die de 
Kerk in haar sacramentele en diaconale 
bediening aanbiedt, of die de universitei
ten leveren. Maar de politicus die van zijn 
politieke functie een winstobject maakt 
gaat hier gelukkig nog de bak in; de 
pastoor wordt voor simonie gestraft en de 
professor kan al evenmin zo maar zijn 
gang gaan. In aldie gevallen is overheer
sing van die activiteiten door een ander, 
oneigenlijk oogmerk, namelijk het winst
en winstmaximalisatie streven, terecht uit
gesloten. 

Dezelfde gedachtengang verdient naar 
mijn overtuiging gevolgd te worden ten 
aanzien van die activiteiten waarbij de 
waardigheid van de mensen en het nor
matieve gehalte van de samenleving in 
een z6 directe zin op het spel staat als in 
ons geval. Laat men het winststreven do
mineren, dan doet zich voor wat de grate 
denker over de katholieke sociale leer, de 
thans zeer hoog bejaarde Oswald von Nell 
Breuning, nog niet zo lang geleden in een 
meer algemene context schreef, namelijk 
'dat het streven naar inkomen en winst in 
geld in onze economie zich als het ware 
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losmaakt van het dienstverleningsdoel, 
waarmee dat inkomen en die winst ver
worven wordt en zo tot doel op zichzelf 
wordt.' En het moet ons ernstig te den ken 
geven, wanneer hij daarna meent te moe
ten vaststellen, dat 'de moeilijkheden die 
daaruit voor de samenleving zijn voortge
vloeid en nog steeds voortvloeien, tot op 
de huidige dag niet overwonnen zijn, ja 
zelfs niet in hun voile zwaarte worden on
derkend, laat staan zijn opgelost. '3 Wei, 
de moeilijkheden die voor de omroep ont
staan door een door het winststreven ge
domineerde beheers- en exploitatievorm, 
zijn zeer goed te voorzien. De eigen ac
tieve verantwoordelijkheid van de burgers 
en hun verbanden voor de uitoefening 
van hun meningsuiting en meningsvor
ming in de audiovisuele openbaarheid, 
wordt nul. Zij worden gereduceerd tot 'af
nemers'. In plaats daarvan -en dat is een 
tweede punt waarover ik mij bij de plei
dooien voor commerciele omroepstructu
ren steeds verbaas, maar nu omdat nie
mand dat blijkbaar van belang vindt -
wordt aan een aantal personen of consor
tia de uitoefening van het recht van me
ningsuiting en meningsvorming via de 
omroep toevertrouwd, die als zodanig he
lemaal geen mening hebben, aileen maar 
geld. 

Men kan in de verschillende Europese 
Ianden zien hoe nationale overheden en 
kapitaalkrachtige, maar geenszins door 
hun voor de samenleving relevante me
ning gelegitimeerde, lieden met elkaar 
een machtsspel bedrijven over de verde
ling van de buit. Zij doen dit zonder dat het 
grondrecht van de burgers daarbij in de 
discussie enige rol speelt en zonder dat 
het eigen doel en de eigen 'waardigheid' 
van de openbare communicatieorde nog 
ter sprake komen. Oat is toch eigenlijk een 
volstrekte omkering van waarden! 

Een andere moeilijkheid, die te voorzien is, 
is dat het denken - het m6eten denken -
in termen van profijtelijke marktgericht
heid, ertoe zal moeten leiden dat het 'niet-
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rendabele', maar wei voor de menings
uiting en meningsvorming van de samen
leving of van beperkte groepen daarin 
hoogst betekenis- of waardevolle pro
gramma-aanbod in principe buiten de ge
zichtskring van de commerciele aanbie
ders valt. De volledigheid en de evenwich
tigheid van de taakvervulling wordt door 
hen als doelstelling dan ook doorgaans af
gewezen. Men kan van overheidswege 
alsnog proberen hiervoor voorwaarden te 
stellen, maar men spant dan het paard 
achter de wagen, in plaats van principieel 
ervoor. De druk van de financieel-econo
mische machtsverhoudingen, die wij in 
ons huidig systeem, zoals ik in het begin 
zei, eigenlijk al als te sterk ondergaan, zal 
zich dan ook op dit punt aileen maar ster
ker willen doorzetten. De zedelijk geladen 
doserings- en keuzevragen waarvoor de 
communicator staat, worden door de 
commerciele ondernemer ook niet meer 
verbonden aan het pluralisme aan levens
beschouwelijke en zedelijke opvattingen 
in de samenleving, maar aan de maatsta
ven van een amorele levenshouding, die 
zich als zodanig niet voor het ware, goede 
en schone van het communicatie-aanbod 
engageert, maar aileen voor de op
brengst ervan. 

En dit verandert ook de aard van de 

Commerciele televisie leidt 
tot meer van hetzelfde. 

3. Cf Oswald von Nell Breuning, 'G1bt es zukunfttrachtige 
Wege allen Arbeitssuchenden Arbe1tsgelegenheit zu ver· 
schaffen ·. 1 984. 
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wedijver tussen de verschillende program
ma-aanbieders. Er is dan geen wedijver 
meer om de instemming van de ontvan
gers, met de consistente bijdrage aan zijn 
meningsvorming. Het wordt de wedijver 
om continu de meeste afnemers en dus 
om de onmiddellijke behoeftebevrediging 
van het grootste getal met aileen 'meer 
van hetzelfde' en juist met weglating van 
de geestelijke en zedelijke keuzeproble
matiek en van de oproep tot actieve in
spanning. 

Kortom: Wie mijn betoog tot dusver 
heeft gevolgd zal niet verbaasd zijn dat ik 
van de commerciele stormloop om de na
tionale en internationale macht over de 
omroep geen enkele winst verwacht voor 
de waardigheid van de mensen, noch 
voor de vitaliteit van het normatieve 
geestelijke pluralisme van de samenle
ving en daarmee van de rechtsstaat. Er is 
integendeel aile reden om juist een pas
sende democratisering van de omroep na 
te streven en niet om er een zaak van zo 
hoog mogelijke dividenden van te maken. 

Om elk misverstand te vermijden: ik zie 
zeer wei de financieel-economische di
mensie en problematiek, die met het be
drijven van omroep gegeven is. En ik vind 
het gelukkig, dat de omroep een dienst
verlening is, die zeit oak bepaalde eigen 
inkomsten en neveninkomsten kan ver
werven. Maar die economische kant en 
dat vermogen om inkomsten te verwer
ven, moeten altijd zo georganiseerd wor
den, dat zij het eigenlijke, zedelijke doel 
van de omroep nooit kunnen willen domi
neren of aantasten, maar daaraan dienst
baar zijn en dat zij de participatie van dele
den van de samenleving aan en hun ver
antwoordelijkheid voor de omroep-open
baarheid niet beknotten, maar stimuleren. 
En vooral oak: dat zij daarbij juist oog to
nen voor de financieel en mentaal kwets
bare groepen daarin. Oat is zeer wei te 
doen, maar dan moet de overheid de 
daarbij passende beheers- en exploitatie
vorm dwingend voorschrijven, de voor
waarden scheppen voor een zuivere wer-
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king ervan en die vervolgens oak doen 
controteren. 

Ill. 1. Wat staat ons te doen als christenen? 
lk weet niet of en in hoeverre ik door mijn 
betoog nieuwe perspectieven heb ge
opend op de wijze waarop christenen te
gen de huidige en toekomstige ontwikke
ling van radio en vooral televisie aan moe
ten kijken. Macht dat het geval zijn dan 
moet ik zeggen, dat ikzelf van mening ben 
eigenlijk geen fundamenteel nieuwe ziens
wijzen te hebben gegeven, in vergelijking 
met de stellingen die onze geloofsgemeen
schap tijdens en na Vaticanum II heeft be
trokken. Met name in de Pastorale lnstruc
tie Communio et Progressio, die dateert 
van 23 mei 1971, is in wezen dezelfde fun
damentele benadering terug te vinden. 4 

Aan de voorbereiding daarvan is vanuit 
Vlaanderen en Nederland destijds overi
gens intensief meegewerkt. En hoewel de 
tijd intussen niet heeft stil gestaan en de 
tekst hier en daar wat gedateerd is, frap
peert bij herlezing nu tach vooral de veel
omvattendheid en de vooruitziendheid 
van blik. Hoewel er van kabel en satelliet 
toen nag - voor wat de toepassing be
treft - nauwelijks sprake was, anticipeert 
de instructie bijvoorbeeld tach reeds op 
de noodzaak om bij internationale verdra
gen het zedelijk verantwoorde beheer en 
gebruik van satellieten te regelen (vgl. nr. 
91). 

Wat ik wei gepoogd heb, is: op een aan
tal fundamentele punten verder door te 
denken, in antwoord trouwens op de op
roep van de lnstructie zeit. Oaardoor zijn 
er in mijn betoog bepaalde accenten an
ders komen te liggen en is, naar ik hoop, 
de analyse van de problematiek op enkele 
kernpunten wezenlijk verder gebracht. 
Maar nogmaals: daarbij trouw blijvend 
aan de fundamentele benadering van de 
lnstructie. 

Oat brengt mij, afsluitend, op de rol van 

4 Pastorale lnstructie 'Communio et Progress/a'. Ned. ver· 
taling, u1tg. De Horst1nk, Amersfoort 1973 
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onze geloofsgemeenschap (en van de ge
loofsgemeenschappen in het algemeen). 

De rol van onze geloofsgemeenschap is 
mijns inziens een dubbele: zij heeft voor
eerst een grate verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de beslissingen die door de 
nationale en boven- of internationale poli
tieke beslissingsorganen worden gena
men over de beheers- en gebruiksmodali
teiten van de open bare audiovisuele com
municatie-orde nu en in de toekomst. 

lk heb begrip voor de moeilijkheden, 
die men daarbij in de afgelopen decennia 
ontmoette, vooral in Ianden met een sterk 
monopolo1de omroepsysteem. Toch vind 
ik het, zeker bij terugblik, jammer dat de 
zorg voor de toekomst van de openbare 
meningsvorming en meningsuiting in 
onze geloofsgemeenschap nog onvol
doende vertaald is in een door ambt en le
kenorganisaties geformuleerde gemeen
schappelijke strategie en operationeel be
leid om in een brede laag van de geloofs
gemeenschap en eigenlijk de hele samen
leving het wezenlijke belang van de 
openbare, speciaal de audiovisuele com
municatie-orde bewust te maken en bij de 
politieke beslissers de inzichten van de 
geloofsgemeenschap, aangepast aan de 
eigen situatie, te bepleiten. Oat sluit ook 
een grondige educatieve inspanning in. 
Misschien mag ik zeggen, dat wij, Belgie 
en Nederland, daar met name in West
Europa, alsnog de meeste mogelijkheden 
en daardoor de grootste verantwoordelijk
heid voor hebben. 

Maar er is dan, vervolgens, natuurlijk de 
complementaire en beslissende rol die wij 
in de audiovisuele media als communica
toren hebben te spelen. Hoe grijpen wij als 
christenen zelf de kansen, die de functies 
van de openbare communicatie bieden, 
door onze eigen aanwezigheid in die 
openbaarheid. Dit onderwerp zou uiter
aard zelf meerdere symposia eisen. lk vol
sta met een paar - veel te algemene -
opmerkingen. 

lk ben zeer overtuigd van de zedelijke 
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plicht om, om wille van een in consensus 
beleefde opvatting van algemeen welzijn, 
ruim baan te geven aan het vrije geestelijk 
pluralisme van de samenleving. lk ant
veins mij echter daarbij allerminst dat dat 
geestelijk pluralisme zelf zich in een ern
stige crisis bevindt, en dat de stem van het 
Evangelie de grootste moeite heeft om 
zich gehoor te verschaffen. Ook onze 
eigen geloofsgemeenschap maakt - juist 
ook daardoor - zijn eigen groeicrisis 
door, waardoor zelfs de meest geenga
geerden nogal eens tegenover elkaar ko
men te staan. Hoe moet zij dan nu in de 
openbaarheid haar stem verheffen? En 
dat nog wei in een openbaarheid die door 
zijn incoherente veelheid van zowel infor
matie en orientatie, als van divertissement 
eerder erop uit lijkt voortdurend de herin
nering aan het verleden en de eigen tradi
tie uit te wissen, en dus ook aan de Traditie 
die wij niet aileen vast willen houden, maar 
zonder welke wij ons geen heilzame toe
komst voor de samenleving kunnen den
ken. Juist vanwege dit laatste, moeten wij 
de formidabele uitdaging aannemen om 
in die complexe openbaarheid, die op 
zichzelf een oorzaak is van een religieus 
en zedelijk veranderende levenshouding 
en levensinstelling van mensen, presentte 
zijn en wei op een wijze die de mensen van 
vandaag, getekend door de crisis, ver
staan. 

lk ben het met professor Fauconnier 
eens, - al heb ik bij zijn betoog dat hij on
langs in Nijmegen hield ook nog wei een 
paar vragen - dat een 'aangepast spre
ken', een vee I meer 'markt -gericht' den
ken en handelen nodig is. 

Maar vooral is nodig, dat wij er in slagen 
onze onomkeerbare geseculariseerd ge
worden cultuur aan te spreken op haar 
grenservaringen, op haar grootheid, die 
zoveel nieuwe mogelijkheden en verant
woordelijkheden voor de humaniteit van 
de samenleving schept, maar ook op haar 
misere, die zij met haar veelheid aan mo
gelijkheden voor ego1sme en hedonisme 
schept. Maar bovenal voor haar eindig-
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heid, die tenslotte het menselijk hart niet 
kan bevredigen en voor de ook bij de 
nieuwe veelheid aan mogelijkheden on
weerstaanbaar zich opdringende erva
ring - om professor Van Melsen nog eens 
aan te hal en - dat zelfs 'niets van wat ons 
het meest eigen is ook in waarheid geheel 
het onze is.' 2 

Dit in onze cultuur - opnieuw - inbren
gen, maar dan als antwoord op de vragen 
en verlangens naar religieuze zin, die hier 
en nu vanuit die geseculariseerde cultuur 
zelf opkomen - en zelfs sterk opkomen -
lijkt me de grate uitdaging zowel voor de
genen d1e als christenen geroepen zijn in 
de openbaarheid van de audiovisuele 
werkelijkheid te treden (hetzij als makers 
of toeleveraars van programma's, hetzij 
als optredend in programma's), als voor 
degenen die in onderwijs en vorming jon
geren en volwassenen kritisch moeten 
maken voor de centrale betekenis en de 
(vaak verborgen) werkingen van die open
baarheid. 

Wij mogen niet vergeten, ja moeten in 
een tijd van crisis juist sterk beseffen, dat 
de geloofsgemeenschap en haar leden 
tot openbaarheid geroepen zijn, juist om 
de diepe eenmakende zin van haar Bood
schap aan iedereen te communiceren. 
Oat wezenskenmerk stem pelt haar tot een 
openbare draagster van fundarnentele zin 
voor de gehele samenleving. Bij aile ver
warring rond de zinvragen, die er thans 
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heerst, is zij, ondanks haar eigen groeicri
sis en haar thans ogenschijnlijk afne
mende relevantie in het oog van een 
groeiend aantal mensen, tach nog altijd 
een van de weinige krachten in de samen
leving, die orientatie en zin kunnen bieden 
voor de fundamentele levensvragen. 

En zij is misschien de enige, die de 
openbaarheid van de media voor zinloos
heid kan behoeden omdat zij weet heeft 
van de paradox dat die openbaarheid de 
stilte van de bezinning en van de ascese 
niet kan missen, ook allijken de media al
les te doen om dat besef uit te roeien. 'De 
mensheid is in veel opzichten diepgaand 
veranderd', zei Han Fortman eens tegen 
een vriend van mij na het zien van een 
Griekse tragedie, 'maar toch ook weer niet 
z6veell' Er zijn inderdaad vragen die de 
mensheid zichzelf in elke situatie telkens 
opnieuw stelt, er zijn beelden en symbolen 
die hen telkens opnieuw aan zichzelf ont
hullen, er is een blijvend verlangen naar 
het absolute meer. Ook aan deze zaken 
denk ik als ik instem met de oproep van de 
instructie Communio et Progressio, 'het 
gebruik van de sociale communicatiemid
delen raakt heel het Volk van God'. 

5., 6. Fauconn1er, Kerk, media en marketmg, 'Sch/1chtmg· 
rede'. u1tg. K.I.M.·NIJmegen, NIJmegen 1987. 
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