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Waar staat het CDA 
in de strijd tussen ideeel 
en commercieel belang? 

door K. Barendrecht 

Aan principiele bezinning over fundamentele 
normen en waarden die in het geding zijn, 
komt minister Br'1nkman 1n zijn ontwerp-Me
diawet nauwelijks toe. Op het moment dat 
dit artikel geschreven wordt, is de afloop van 
de parlementaire behandeling van de ont
werp-Mediawet nog niet bekend. Het zou in 
de voorgestelde vorm niet aangenomen 
kunnen worden, wat naar mijn mening ook 
het beste zou zijn. Maar ook dan is er aanlei
dlng ons rekenschap te geven van de tot 
dusver gevoerde discussie en de daarbij aan 
het Iicht getreden tegenstellingen. Deze te
genstellingen zijn voor een belangrijk deel 
fundamenteel van aard en vergen principiele 
bezinning. Minister Brinkman echter beroept 
zich eenzijdig op de 'politieke realiteit', die 
een compromis tussen 'standpunten' zou 
vergen. 
Het CDA zal met een dergelijke benadering 
niet kunnen volstaan. Van het CDA mag 
worden verwacht dat het de geleverde kri
tiek serieus neemt en zijn definitieve stand
punt zal bepalen tegen de achtergrond van 
de eigen doelstellingen. Dan kan de discus-
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Sinds enkele jaren is hij beleidsmede
werkervan het CNV, o.m. belast rnet 
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sie wellicht ook worden verbreed tot soort
gelijke tegenstellingen die zich voordoen bij 
het overheidsbeleid ten aanzien van terrei
nen als het onderwijs, het welzijnswerk en de 
sociale zekerheid. Ook daar wil men graag 
weten wat men van het CDA kan ver
wachten. 

Het ontwerp-Mediawet 
Van verscheidene kanten is erop gewezen 
dat het ontwerp-Mediawet en de overwegin
gen waarop het berust een geestelijke 
gespletenheid vertonen. Het is een stuk met 
twee zielen. Enerzijds bevat het een toene
mende overheidsinvloed op het particuliere 
initiatief waarop het omroepbestel berust. 
Aanvaarding van het wetsontwerp zal leiden 
tot gedetailleerde bemoeienis en overheids
dwang. Anderzijds stelt het voor delen van 
het publieke bestel te commercialiseren en 
commerciele initiatieven op omroepgebied 
te bevorderen. 
De toenemende overheidsinvloed - het 
woord 'verstaatsing' is al gevallen- komt in 
het volgende tot uiting. 
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- De overheid gaat zich, via het Commissa
riaat voor de Media, dat taken overneemt 
van de NOS, zeer breed maken in Hllver
sum. En zij trekt door de groeiende om
vang van regelgeving zeggenschap in de 
dagelijkse gang van zaken naar zich toe. 

- De overheid nestelt zich als 'gezagvoer
der' in het Facilitair Bedrijf en onttrekt dit 
in de praktijk nagenoeg geheel aan de 
invloed van de omroep. 

- Aan het samenwerkingsorgaan NOS 
wordt deels het particuliere karakter ant
nomen, terwijl het ook van taken en be
voegdheden wordt ontdaan. 

Deze 'verstaatsing' bedreigt de eigen ver
antwoordelijkheid van burgers en hun orga
nisaties en maakt hen in feite onmondig. 

De tendens tot commercialisering blijkt uit 
de volgende voorstellen: 
- Het Facilitair Bedrijf van de NOS moet 

commercieel gaan werken. Dit met ge
meenschapsgelden opgebouwde bedrijf 

' Ruim baan voor 
commerciele 
omroepactiviteiten 
ontkent de 
verantwoordelijkheid 
van burgers voor de 
omroeporganisaties. ' 

komt mede ter beschikking van het be
drijfsleven. 

- De mogelijkheid voor reclame, met name 
op televisie, wordt vergroot. Daardoor zal 
bij een gelijkblijvende omroepbijdrage de 
afhankelijkheid van inkomsten uit reclame 
toenemen. 

- De mogelijkheid voor op w1nst gerichte 
programma's wordt geopend. De moge
lijkheid van reclame op abonneetelevisie 
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staat open. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het abonnementsgeld zal worden geredu
ceerd tot een symbolisch bedrag waar
mee dan in de praktijk de commerciele 
televisie zijn intrede zal hebben gedaan. 

Dit 'ruim baan geven' aan nieuwe, commer
ciele omroepactiv1teiten is 1n wezen een ant
kenning van de verantwoordelijkhe1d van de 
burgers voor de organ1saties die ons om
roepbestel vormen. Zij krijgen concurrentie 
van ondernemingen met een andere taak, 
zonder ordening of verantwoordingsplicht. 
Een en ander gebeurt onder de vlag van 
mondigheid van de burger, terw1jl de invloed 
van de burger tegenover die nieuwe organi
saties wordt gereduceerd tot de positie van 
consument. 

Nieuwe media 
Het gaat hierbij om de beheersvorm van de 
zgn. nieuwe media, dat wil zeggen vormen 
van commun1catie die door nieuwe techno
logische ontwikkelingen zoals computer, sa
telliet en kabel worden mogelijk gemaakt. 
Voor een zinvolle discussie is het nodig een 
duidelijk onderscheid te maken. Enerzijds 
ontstaan er nieuwe mogelljkheden voor 
dienstverlening: zowel rechtstreekse ver
strekking van zakelijke informatie door leve
rancier aan client (varierend van encyclope
dische kennis tot gegevens van reisbureaus) 
als het afdoen van betalingen en bestell;n
gen (waardoor woorden als telebankieren, 
teleshopping e.d. hun intrede in de Neder
landse taal hebben gedaan). In het alge
meen zal er weinig op tegen zijn op deze 
terreinen ruim baan te geven aan commer
ciele ondernemingen. 
Anderzijds zijn er nieuwe media als commer
ciele en abonnee-tv die via satell1et en/of 
kabel kunnen worden ontvangen. Deze me
dia kunnen de bestaande omroepen recht
streekse concurrentie aandoen, zonder te 
behoeven te voldoen aan allerlei voorwaar
den en bepalingen die voor het omroepbe
stel gelden. Bij ongebreidelde toepassing 
kunnen ze op den duur het Nederlandse 
omroepbestel ernstig ondermijnen. 
Zowel de NOS als de Omroepraad en afzon-
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derl1jke omroeporgan1saties hebben met ve
le argumenten aangetoond dat de overheid 
enerzijds teveel 1nvloed wil uitoefenen op de 
pnvate omroeporganisaties en hen in men1g 
opzicht vleugellam dre1gt te maken. Ander
ZIJdS vrezen zij een striJd met ongelijke wa
pens met de commerciele explo1tanten yan 
n1euwe media die zich met omroepacht1ge 
activ1te1ten gaan bez1ghouden 

Wat zegt 'Uitzicht'? 
lk deel deze vrees en voorz1e dan ook een 
situatie waarin vooral de levensbeschouwe
lijke omroeporganisaties gemangeld zullen 
worden tussen toenemende overheidsln
vloed en commere~eel belang. Hoe stelt het 
CDA zich daartegenover op? 
Het ligt voor de hand een begin van ant
woord te zoeken in de ideele doelstellingen 
van het CDA. Zo zegt deze partiJ in zijn 
onlangs aanvaarde verkiezingsprogramma 
'Uitzicht' fundamenteel te weigeren ziJn poll
tiek te baseren op het menselijk ego1sme. 
Daarna zegt het CDA (In de inleiding) dat het 
'meer ruimte wil scheppen voor de e1gen 
verantwoordelijkheid van personen en groe
pen' en dat 'mensen de kans moeten heb
ben vanu1t eigen visie en 1nspirat1e de sa
menleving kleur en vaart te geven'. 
Deze koers beargumenteert het prima1r 1n 
afweer tegen een 'uit zijn krachten gegroeide 
verzorgingsstaat', die 'veel problemen kreeg 
toegeschoven, welke eigenlljk als voorwerp 
van maatschappelijke zorg behoorden te zijn 
erkend'. 
Daarmee verzet het CDA zich duideiiJk tegen 
een te bemoe1zieke overheld In deze om
schriJving klinken oorspronkeiiJke christelijk
sociale en christen-democratische grondge
dachten van de soevereiniteit in eigen knng 
en het subsidiante1tsbeginsel met nieuwe 
overtu1gingskracht door. 'Uitzicht' onderkent 
echter ook dat n1et aileen een bemoe1zieke 
overhe1d, maar ook andere krachten uit de 
samenlev1ng de ru1mte voor de e1gen verant
woordelijkheld van personen en groepen 
kunnen bedre1gen. Daarom roept het ertoe 
op, te voorkomen dat weer andere vormen 
van overheers1nq vrll spel zouden kunnen 
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krljgen. Op verscheidene plaatsen in het ver
kiezingsprogram blijkt wat men daaronder 
verstaat. Zo worden in afzonderlijke hoofd
stukken maatschappelijke ontwikkelingen 
als professionalisering, institutionalisering en 
vooral econom1sering en commerc1alisering 
als van de maatschappij zelf uitgaande be
dreiglngen van een verantwoordelijke maat
schapplj onderkend en afgewezen. 
Hieruit vloeit een zeer wezenlijke taak voor 
de overheid voort. De overheid is in deze 
conceptie de bevorderaarster, de garant en 
de 'grensafbakenaar' van de rechten (en 
plichten) van de maatschappelijke ver
banden. 

Hoe nu verder? 
De hoofdlijn in deze gedachtengang is dui
delijk. Maar wei rijst meteen de vraag hoe 
men nu concreet verder gaat wanneer ge
wenste maatschappelijke ontwik.kelingen 
daadwerkelljk vanuit de maatschappij zelf 
worden bedreigd. 
Toegesp1tst op het mediabeleid: wat valt nu 
concreet van het CDA te verwachten wan
neer het pos1t1e moet kiezen 1n deze belan
genstrijd? Aan de hand van 'U1tzicht' kom ik 
daar niet uit en in het ontwerp-Mediawet van 
minister Brinkman vind ik er geen antwoord 
op. De m1nister beroept zich 1mmers eenzij
dtg op de politieke real1teit, die een compro
mis tussen standpunten zou vergen. Over 
de waarden en normen d1e daarbij zouden 
moeten worden gehanteerd, zegt hij weinig 
tot niets. 
lk zie dit als een ernstige omissie. In het 
mediabeleid is immers duidelijk sprake van 
een botsing van belangen als waar 'Uitzicht' 
op doelt. Speciaal de levensbeschouwelijke 
omroeporganisaties, als draagsters van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
als vertegenwoordigsters van grote bevol
klngsgroepen, voelen zich ernstig bedreigd 
door verdergaande overhe1dsbemoeien1s en 
door commerc1alisering van nieuwe med1a 
op omroepterrein. 
Een goed mediabeleid vergt een zorgvuldige 
afweging van tegenstellingen en belangen. 
Verdere discussie zal moeten uitwljzen hoe 
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serieus het CDA daarbij zijn eigen doelstel
ling neemt om 'meer ruimte te scheppen 
voor personen en groepen'. Hoe zal het 
omgaan met de moeilijkheden en vragen die 
het daarbij zal ontmoeten - zowel in de 
eigen doordenking als in de confrontatie met 
huidige of toekomstige coalitiegenoten? 

Dreigende ontaarding 
Een van de centrale problemen die zich 
daarbij voordoen ligt in de vraag of een 
bepaalde activ1teit ter hand moet worden 
genomen door organisaties van partlcipe
rende burgers zonder winstoogmerk, dan 
wei door op winst gerichte ondernemingen. 
Deze vraag weegt des te zwaarder naarma
te het produkt of de d1enstverlening nauwer 
raakt aan zaken, waar de eigen verantwoor
delijkhe1d van personen en groepen sterker 
in het geding is en met name wanneer het 
om grondrechten gaat. Het op zich nemen 
en realiseren van die verantwoordelijkheid is 
niet aileen een recht, maar kan ook zedelijke 
plicht zijn. 
Hoe bevordert nu de overheid, terwille van 
de meest wenselijke vorm van maatschap
pelijke ontw1kkeling, effectief de zelfverant
woordelijkheid van personen en groepen op 
die terreinen waar die zelfverantwoordelijk
heid geboden of gewenst is? Oat is de vraag 
waar het vooral om gaat - en niet of op die 
terreinen, of op onderdelen daarvan, geld 
valt te verdienen. Wanneer immers het 
winststreven voorop staat, is de kans op 
realisering van de eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers zeer klein tot nihil. De drei
ging, dat het winststreven het doel van de 
dienstverlening gaat overheersen, IS grater 
naarmate er meer financien mee gemoeid 
zijn en het verwachte profijt grater is. Het 
gevaar van die overheersing schuilt in 'ont
aarding' van het maatschappelijke doel dat 
moet worden gediend. 
Op het terrein van informatievoorz1ening, 
meningsvorming en cultuuroverdracht kan 
dit funeste gevolgen hebben. De media 
dienen aan de pluriformteit aan opvattingen 
in de samenleving zo volledlg mogel1jk recht 
te doen, in beginsel ongeacht de vraag wat 
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het rendement is van aile onderdelen van het 
aan te bieden communicatiepakket. BIJ 
overheers1ng van het winststreven IS het ge
vaar reeel dat na een onderlinge concurren
tiestnjd de grootste en machtigste w1nt en 
financieel zwakkere groepen n1et meer tot 
hun recht kunnen komen. 
Nu is de omroep uitgerekend een terre1n 
waarop de maatschappelijke zelfverant
woordelljkheld in beg1nsel geregeld IS. In be
glnsel treedt thans de overheid slechts op 

' Bij de garantie van 
pluriformiteit is de vraag 
of winst valt te behalen 
ondergeschikt. ' 

als schepper van voorwaarden, is de om
roepbedrijvigheid in handen van maatschap
pelijke groepen zelf en IS ontaarding door de 
op winstvorm gerichte bedrijfsvorm uitgeslo
ten. Men moet wei heel sterke argumenten 
hebben om deze princip1eel juiste regel1ng 
nu te doorbreken. 

Analyse nodig 
Na 'Uitzicht' is dus een inventarisatie en 
analyse nodig van de maatschappelijke ter
reinen, waarop de eigen verantwoordelijk
heid van personen en groepen moet worden 
bevorderd. Vervolgens moet worden nage
gaan of en in hoeverre die eigen verantwoor
delijkheid door bemoe1en1s van de staat of 
door commerciele invloeden wordt aange
tast. 
Bij het mediabeleid is dan de kernvraag wie 
de zorg dient te hebben voor 1nformat1evoor
ziening en menings- en cultuurvorming, ten
einde te garanderen dat recht wordt gedaan 
aan de pluriform1teit van opvattingen en stro-
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m1ngen in de samenlev1ng. BIJ de besl1ssing 
over deze 1deele doelstelling lijkt miJ de vraag 
of op d1t terre1n w1nst vall te behalen van 
ondergesch1kt belang. 
Op bas1s van zo'n analyse kan de overheid 
voorwaarden scheppen om de zelfverant
woordelljkheid reele kansen te geven en de 
maatschappelljke bedre1g1ngen naar vermo
gen af te weren. 
Nu m1n1ster Bnnkman dlt n1et heeft gedaan is 
er aile reden om met spanning uit te z1en 
naar het standpunt van de CDA-fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer. Natuurlijk we
ten ook zij dat het n1et gaat om de afzet van 
su1ker, maar om de waarde van geestelijke 
produkten die voor het goed funct1oneren 
van een democrat1sche samenlev1ng onont
beeriiJk ZIJn 1nformat1everschaff1ng, men1ngs
vorm1ng, geesteiiJke en godsdienst1ge vor
mlng. cultuuroverdracht. Het is biJ u1tstek 
een terre1n waar de eigen verantwoordelijk
heid van personen en groepen n1et aileen in 
llet ged1ng IS, maar zelfs boven commerc1eel 
belang behoort te prevaleren. 

lnspraak van de burger 
EnerZIJdS erkent m1n1ster Bnnkman het recht 
van de burger om democratische 1nvloed uit 
te oefenen 1n de organ1sat1es die de omroep 
1nhoud en gestalte geven. Hij stelt maatrege
len voor om het democratisch karakter van 
de omroeporgan1sat1es te versterken. lk 
stem daarmee van harte in. 
Anderzljds wordt biJ een winstgenchte ex
plo1tat1e van abonnee-tv de 1nvloed van de 
burger teruggedrongen tot de rol van consu
ment. Van zeggenschap over de program
ma's IS geen sprake. De 1nvloed van kijkers 
biiJft beperkt tot het 'ja' of 'nee' nemen van 
een abonnement. Hoogu1t kunnen ze ge
brulk maken van de mogelijkhe1d om een 
klacht 1n te dlenen. 
U1t de- korte - ervanngen met abonnee-tv 
biiJkt dat van plunform1te1t geen sprake zal 
ZIJn' Tot dusver heeft slechts een onderne
mlng de sprang naar abonnee-tv gewaagd. 
Het accent 1n de u1tzendlngen ligt op sport, 
f1lm. show. vermaak. De 1deE:Ie waarden van 
1nformat1e. qeesteiiJke vorming en cultuur-
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overdracht worden daaraan volkomen on
dergeschikt gemaakt of zelfs genegeerd. 
Voorzover er van meningsvorm1ng sprake is, 
is dat de men1ngsvorm1ng van de massa. 
Mlnderheden komen n1et aan hun trekken. 
Daarnaast zijn commerCiele zenders als Sky 
Channel en Music Box toegelaten op het 
kabelnet. Ze bieden nog meer, vooral Ameri
kaans, amusement. Van ideele waarden is 
geen sprake, tenziJ in negat1eve zin. Zolang 
een commercieel interessant deel van de 
bevolking naar die programma's k1jkt, zullen 
ze blijven bestaan. Wanneer deze vormen 
van televisie de slag om de kijkers winnen, 
zullen onze omroeporganisat1es worden te
ruggedrongen tot een noodlijdend bestaan. 
lmmers: enerzijds dreigt het ris1co dat com
merciele exploitanten z1ch exclusieve rech
ten verwerven voor de uitzending van be
langnJke ·lnternationale sportgebeurten1ssen 
(wereldkampioenschappen voetbal, Olympi
sche Spelen e.d.) en andere belangnjke 
evenementen, ook voor u1tzending in Neder
land. Het gevolg kan z1jn, dat de publ1eke 
omroep in Nederland zulke evenementen 
niet kan uitzenden. Oat last de dienstverle
nlng aan en onttrekt ook publ1ek aan lnfor
matie en cultuur. 
Anderzijds zullen bedoelde exploitanten -
naar u1t tal van reeds bekende plannen bl1jkt 
- erop u1t ZIJn met zeer populaire program
ma's de k1jkersmarkt te veroveren en daar
door veel adverteerders aan te trekken. 
Wanneer dit ten koste gaat - en dat IIJkt wei 
onvermijdelijk - van de STER-1nkomsten, 
kan het publieke bestel in ernst1ge financ1ele 
moeil1jkheden komen, temeer omdat dan 
vermoedelijk de bereidheid tot het betalen 
van een omroepb1jdrage sterk zal vermin
deren. 
Dit kan de omroeporganisat1es met m1nder 
financ1ele middelen dwingen meer nog dan 
tot dusver tegenwicht te b1eden op het ge
bled van vermaak, tot schade van andere 
programma's en daarmee van hun ideele 
doelstell1ngen. Dit moet welhaast le1den tot 
een slag om de uitzendrechten van populal
re programma's (sport, film) en het aantrek
ken van talent (shows, e.d.). Ju1st geprofi-
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leerde zendgemachtigden als KRO, NCRV, 
IKON, RKK en EO, VARA en VPRO, dre1gen 
daarvan de slachtotfers te worden. 

Kerken en organisaties 
Tegen dit schrikbeeld hebben niet aileen de 
omroeporganisaties zelf, maar ook kerken 
en diverse confessionele organisaties hun 
waarschuwende stem Iaten horen. Er staat 
immers ook voor hen veel op het spel. 
'lnformatie, meningsvorming en cultuur z1jn 
geen neutraal terrein', betoogde bijvoor
beeld de heer H. Hofstede, tweede voorzitter 
van het CNV, tijdens een hoorzitting van de 
Tweede-Kamercommissie voor 1./'NC. 'Voor 
een goed functioneren van een democrati
sche samenleving is het essentieel dat zo
veel mogelijk burgers de kans krijgen eigen 
meningen te uiten en 1n de geest van de 
eigen opvattingen te worden ge1nformeerd. 
Het voortbestaan van levensbeschouwelijke 
organisaties op allerlei gebied is daarvan in 
hoge mate afhankeiiJk. Daarop doelde ook 
het Convent van Christelijk-sociale Organi
saties toen het in 1984 uitsprak dat de Con
ventsorganisaties moeilijk zouden kunnen 
bestaan zonder de culturele achtergrond en 
zonder de 'spreekbuis' die zij vinden in 
geestverwante media. Voor organisaties op 
levensbeschouwel1jke grondslag is er aile re
den te streven naar een zo groot mogelijke 
pluriform1teit in omroep en pers.' 

De Nederlandse Katholieke Schoolraad 
maakt zich soortgelijke zorgen. In een brief 
aan de Kamercommissie constateerde de 
raad dat naast het bestaande publieke be
stel een commercieel bestel mogelijk ge
maakt wordt zonder enige eis van deugde
lijkheid of kwaliteit. 
'Zo'n commerc1eel bestel - aldus de NKS -
zal programmatisch de grootste gemene 
deler moeten kiezen om voldoende publiek 
te trekken. Voor onze samenleving, die op
gebouwd is uit kleine en grotere minderhe
den, betekent dat onvermijdelijk verl1es van 
pluriform1te1t. En op termijn tast dat zeker 
ook de aanwezighe1d van christelijke visies 
en waarden aan. De hoeveelheid levensbe-
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schouwelijk-ongekleurde 1nformat1e zal toe
nemen, niet vanwege de tanende belang
stelling, maar vanwege de exploitatiewijze. 
Zo gezien zal de toenemende ontkleuring 
van de media een aanloop vormen naar 
verdere ontkleuring van het onderwijs. Op 
kortere termjn is een groe1end confl1ct denk
baar tussen de nog waardengebonden we
reid van de school en de levensbeschouwe
lijk-neutrale of anders geaarde 1nformatie 
van commerciele omroep, waarmede - hoe 
men ook over de confessionele onderwijs
sector denkt- in elk geval het risico van een 
geestelijke nivel!ering £al 1ntreden.' 

Ook de Nederlandse Bisschoppenconferen
tie vreest schadelijke gevolgen van de mo
geiiJkheld om het winstprincipe een rol te 
Iaten spelen bij het bepalen van pro
gramma's. 
'TerwiJI het primaat van democratische en 
aan het cultuurbeleid ontleende waarden en 
normen internationaal steeds rneer erken
ning vindt en met name ook binnen de chns
telljke kerken steeds meer steun ondervindt, 
dreigt door de concrete politieke en econo
mische omstand1gheden waarin w1j ons h1er 
te Iande bevinden, de mogelijkheid voor een 
tegengestelde beweging geopend te wor
den, met wei Iicht verregaande gevolgen.' 
De bisschoppen spreken van een ongelukki
ge ontwikkeling in de maatschappij en vre
zen dat de deconfessionalisenng zal worden 
bevorderd, waardoor de 1ndiv1dualisering en 
privatisering in hun negatieve werking ver
sterkt worden. 'Sectoren waar op gods
dienstige of geestel1jke grondslag gewerkt 
wordt zoals in onderwiJS, vorming e.d. ko
men meer ge1soleerd te staan. Zogenaam
de neutrale media worden een concurrent 
van waardengebonden activiteiten en dat op 
one1genlijke gronden.' 

Welke vrijheid prevaleert? 
In de strijd tussen ideeel en commercieel 
belang is in het mediabeleid du1dei1Jk sprake 
van een bots1ng tussen twee grondrechten: 
de vrijheid van meningsuiting en de vnjheid 
van onderneming. 
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De werkgeversorgantsaties NCW en VNO 
beroepen zich op beide vrijheden als zij plel
ten voor een tweeledig bestel, te weten: 
- een publ1eke, niet -commerciele omroep 

die tot taak heeft te zorgen voor een door 
de overheid minimaal gewenst geachte 
bastsvoorziening; deze kan biJVOorbeeld 
bestaan uit een bepaald informatiepakket 
van voldoende pluriforme aard, cultuur
programma's, programma's voor minder
heden en andere programma's die naar 

' Naar de mening van VNO 
en NCW snijden ideele 
argumenten tegen meer 
commerciele invloed geen 
hout. ' 

de mening van de overheid gewenst zijn 
en elders ntet of onvoldoende van de 
grond komen; 

- ruimte voor het bednjfsleven om aile an
dere mogelijkheden van kabel en ether te 
benutten zonder eisen van overheidswe
ge over de tnhoud van de informatie of 
programma's, noch over de financ1ering 
daarvan. 

VNO en NCW pleiten dus voor nog meer 
rutmte dan het wetsontwerp reeds aan de 
ondernemers toekent. Naar hun mening snij
den de ideele argumenten tegen meer com
merciele invloed geen hout. Want: 'Vrije en 
pluriforme meningsuiting en -vormng, ruimte 
voor mtnderheden. educatie en cultuurpolt
tieke overwegingen ztjn stell1g op zichzelf 
valtde argumenten, maar kunnen evengoed 
zo niet beter in een vnJ bestel worden ge
waarborgd, zoals dagelijks door de perssec
tor wordt aangetoond'. 
Het laatste is een wei zeer bedenkeltjk argu-
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ment, want juist in de pers heeft zich al 
Jarenlang een hoogst ongewenste ontwikke
ling voltrokken. In de wereld van de pers is 
de vroeger bestaande pluriformiteit al sterk 
verminderd. Doordat kranten en periodieken 
onderworpen waren aan de wetten van de 
markt zijn veel waardevolle bladen verloren 
gegaan. Naar ik hoop zal het Fonds voor de 
Pers, dat door minister Brinkman wordt 
voorgesteld, ertoe bijdragen verder verlies 
aan veelkleurigheid te voorkomen. Het is een 
wezenlijke vooru1tgang dat voortaan onder 
bepaalde voorwaarden ook de start van 
nieuwe bladen financieel kan worden ge
steund. 
Voor veel bladen bleef tijdige hulp echter uit. 
Tijdens de hoorzitting van de Kamercom
missie verklaarde vice-voorzitter Hofstede 
dan ook dat het CNV daaruit lering meent te 
moeten trekken nu geestverwante omroep
organlsaties zich - op termijn - In hun be
staan bedreigd voelen. 

AI eerder, in zijn commentaar op de Media
nota van minister Brinkman, wees ook de 
Raad van Kerken erop dat hier een princi
piele kwestie aan de orde is. 
'De vnjheid van meningsuiting IS een basls
waarde die behoort tot de zelfverwerkelijking 
van de verantwoordelijke mens. De vrijheid 
van onderneming is een onderdeel van ons 
economisch bestel en wordt ook binnen dat 
bestel mogelijk gemaakt, ontw1kkeld en ge
relativeerd. Vanuit de basiswaarden gezien 
is de vrijheid van ondernemen ondergeschikt 
aan de vrijheid van rneningsuiting en infor
matie. Het is niet vanzelfsprekend, dat zij 
voor aile menselijke activiteiten op ieder 
moment en 1edere plaats de meest 
geeigende organrsatievorrn. De nota geeft 
voor de toewrjzing van de abonneetelevisie 
aan het bedrijfsleven geen enkel wezenlijk 
argument.' 

Principe contra compromis 
Het program 'Om een zinvol bestaan' bevat
te een duideltjke stellingnarne van het CDA. 
Daarin lees tk: 'Nieuwe technieken op me
dia-qebied worden benut om de veelkleurig-
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heid in de informatievoorziening en de ui
tingsmogelijkheden voor culturele en gees
telijke stromingen te versterken. De regering 
bevordert de deelname van de erkende stro
mingen aan deze vernieuwing'. 
Wordt deze stelling nu losgelaten? In het 
wetsontwerp wordt een andere keus ge
maakt: een arbitraire keus voor een zakelijk 
compromis. 
De vele bezwaren en kritieken tonen aan dat 
het een gevaarlijk compromis is, waardoor 
ideele waarden het onderspit dreigen te del
ven. Zal het CDA daarin om politiek-tacti
sche redenen berusten? Of zal het opnieuw 
duidelijk maken dat het van de overheid een 
omroepbeleid verwacht waarin ideele belan
gen prevaleren boven commercieel belang? 

Zendtijd voor kerken 
Het wetsontwerp behelst nog enkele andere 
regelingen die van nadeel voor de kerken en 
het christelijke organisatieleven kunnen zijn. 
Van kerkelijke zijde is erop gewezen dat 
zowel IKON als RKK dit jaar geconfronteerd 
zijn 'met een ongemotiveerde afwijzing van 
een aanvraag voor zendtijduitbreiding op ra
dio en televisie'. 
Bij toeneming van de totale zendtijd ligt het 
volgens de kerken voor de hand dat hun 
zendtijd op peil wordt gehouden. Door de 
afwijzing is de positie van de kerkelijke zend
gemachtigden onzeker geworden. 
Het wetsontwerp maakt die onzekerheid 
groter, meent de R.K. Bisschoppenconfe
rentie. De kerkelijke zendtijd wordt nu onder
gebracht in een 'pot' met geestelijke ge
nootschappen, politieke partijen, overheids
instellingen en educatie. De onderlinge ver
deling van zendtijd zal de minister vast
stellen. 
'Welke criteria hanteert hij?', vragen de bis
schoppen. 'Wie adviseert hem daarover? 
Wat betekent de zinsnede in de Memorie 
van Toelichting: Bij de toedeling van zendtijd 
vormen de huidige verhoudingen in de ver
deling van zendtijd in beginsel het uitgangs
punt? Een redelijk aandeel van de kerken 
mag niet afhankelijk worden van een redelij
ke meegroei van anderen. Ook sprekend 
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namens de IKON dringen wij aan op een 
vast en zeker aandeel in de zendtijd op radio 
en televisie.' 
Op verzet stu it ook de bepaling dat kerkelijke 
zendgemachtigden de verzorging van hun 
zendtijd niet Ianger mogen opdragen aan de 
NOS of een omroeporganisatie. Deze zorg 
zal aileen nog aan een speciaal opgericht 
orgaan mogen worden toevertrouwd. 
'Een dergelijke wijziging is ongegrond en wat 
ons betreft onwenselijk', zeggen de bis
schoppen. 'Zonder ons ten eeuwigen dage 
aan de KRO te binden, willen wij de vrijheid 
behouden de bestaande goede relatie te 
continueren. lndien wijzigingen ooit nodig 
mochten blijken dan dienen deze door het 
RKK zelf aangebracht te worden. De over
heid dient zich hier op afstand te houden.' 
Het lijkt mij dat de bisschoppen gelijk heb
ben. Met de voorgestelde regeling wordt niet 
aileen de vrijheid van de kerken, maar ook de 
vrijheid van de KRO en andere omroeporga
nisaties aangetast. Ook dit lijkt me een voor
beeld te zijn van te ver gaande overheidsbe
moeienis. 

Regionale en lokale omroep 
Speciale aandacht vergt de positie van le
vensbeschouwelijke organisaties in de regio
nale en lokale omroep. Het wetsontwerp 
bevat de bepaling dat de organen, die het 
programmabeleid bepalen, representatief 
moeten zijn op cultureel, maatschappelijk, 
geestelijk en godsdienstig gebied. 
De bedoeling lijkt duidelijk: aile stromingen in 
een regio of gemeente moeten aan het 
woord kunnen komen. De samenstelling van 
de bestuursorganen moet zodanig zijn dat 
dit ook metterdaad kan worden gegaran
deerd. 

Met die voorwaarde ben ik het van harte 
eens. Zij dwingt oprichters van regionale en 
lokale omroepen tot samenwerking van al
lerlei bevolkingsgroepen bij de samenstelling 
van de beleidsbepalende organen. Of die 
samenstelling werkelijk representatief is, 
wordt beoordeeld door provinciebestuur, 
resp. gemeenteraad. Van hen wordt ge-
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vraagd een representativ1teitsverklaring af te 
geven d1e zwaar weegt bij het afgeven van 
een zendmachtiging door nu nog de minis
ter, straks het Commissariaat voor de Media. 

In de prakt1jk bl1jkt dat d1e representativiteits
els verschillend wordt uitgelegd. De juiste 
u1tleg lijkt me dat de bestuursorganen een 
afsp1egeling moeten ZIJn van relevante bevol
kingsgroepen. Daartoe behoren n1et aileen 
de kerken, maar ook levensbeschouwelijke 
organisaties op allerlei gebied. Ook deze 
organisaties moeten dus evenredig 1n de 
bestuursorganen vertegenwoordigd zijn. 

Het komt echter herhaaldelijk voor dat de 
oprichters van lokale omroep de voile na
druk leggen op de culturele sector. Zij trek
ken vertegenwoordigers aan van tal van cul
turele organ1saties: vormngswerk, educatie, 
jeugdwerk, bejaardenzorg, toneel, muziek, 
sport e.d. zonder te letten op levensbe
schouwelljke versche1denheid. Samen vor
men deze vertegenwoordigers dan het 
overgrote deel van het bestuur. Soms reste
ren slechts twee zetels voor representanten 
op maatschappelijk en geestelijklgods
dienstlg gebied. Wanneer men dan voor de 
'maatschappelijke plaats' ook nog de voor
keur geeft aan de FNV boven het CNV blijft 
er voor de geestelijklgodsdienstige repre
sentativiteit nog een zetel over. Er is me een 
geval bekend waarin die zetel dan boven
dien nog door de kerken met het Humanls
tisch Verbond moest worden gedeeld. 
Het gevolg kan zijn dat u1t de hele christel1jke 
bevolkingsgroep niemand of slechts een 
vertegenwoordlger 1n het bestuur wordt op
genomen. Van een werkelijke afspiegeling 
van de bevolking kan dan moeilijk worden 
gesproken. 

Het zal duidelijk moeten worden dat de 
geestel1jke/godsdienst1ge representativ1teit 
z1ch ook dlent uit te strekken tot cultureel en 
maatschappel1jk terre1n, omdat ook daar le
vensbeschouweiiJke organisaties een vaak 
belangriJke plaats innemen. Anders dreigt 
een n1euwe vorm van 'veralgemenisering'. 
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Samenwerking gewenst 
Hoezeer de meningen over de uitleg van de 
representativite1tseis u1teen kunnen lopen, 
bleek enkele maanden geleden in een ge
meenteraad 1n Gelderland. Na vrij felle de
batten, waarin natuurlijk weer het verwijt van 
verzuiling viel, besloot de raad de gevraagde 
verklaring af te geven, met de stemmen van 
CDA en SGP/RPF tegen. Deze fracties wa
ren namelijk van mening dat het christelljke 
bevolkingsdeel in het bestuur van de lokale 
omroep onvoldoende was vertegenwoor
digd. 
Op diezelfde grond heeft het CNV tegen die 
verklaring een bezwaarschrift ingediend bij 
minister Brinkman. Voor de minister was dat 
aanleiding de gemeenteraad te vragen of 
deze in het Iicht van de bezwaren zijn repre
sentativiteltsverklaring kon hand haven. Blj 
het schriJven van dit artikel is het verdere 
verloop nog niet bekend (zie naschrift, red.). 
De eerste vraag is nu wat de Juiste uitleg van 
de representativiteitseis is. Wanneer de ge
wraakte gemeenteraad gelijk krijgt IS er voor 
levensbeschouwelijke organ1saties geen ga
rantle dat zij, in hun totaal, evenredig in be
stuursorganen kunnen zijn vertegenwoor
digd. De rol van deze organisaties in de 
lokale omroep dre1gt dan onevenredig klein 
te worden. Er is dus voor het CDA aile reden 
zich bij verdere behandeling van het wets
antwerp duidelijkheid te verschaffen over de 
uitleg van de representativiteitseis en die zo 
nodig door amendering aan te scherpen. 
In de tweede plaats dienen kerken en le
vensbeschouwelijke organisaties zich zorg 
te maken over het gevaar dat zij in plaatselij
ke omroepen buiten spel komen te staan. 
Het is hun aller belang dat zlj in de bestuurs
organen van lokale omroepen een positie 
krijgen die overeenkomt met de omvang en 
betekenis van het totale christelijke organi
satieleven. Verenigingen en plaatselijke afde
lingen van organisaties voor vrouwen, be
Jaarden, jongeren, werknemers, werkgevers, 
boeren, tuinders, middenstanders, sport, 
muz1ek, educatie, welzijnswerk e.d. kunnen 
wellicht in onderlinge samenwerking voorko
men dat de lokale omroepen zich in eenzijdi-
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ge richting gaan ontwikkelen. In deze geest 
heeft het CNV een oproep gedaan aan tal 
van geestverwante organisat1es. Van vele 
kant en zijn reeds instemmende reacties ont ~ 
van gen. 
In de derde plaats kunnen gemeenteraads
leden van het GOA attent ZIJn op de gecon
stateerde verschillen in uitleg van de repre
sentativiteitseis. Van hen mag worden ver
wacht dat zij zich inspannen om te voorko
men dat een gemeenteraad een representa
tiviteltsverklaring afgeeft wanneer naar hun 
oordeel van werkelijke representat1viteit 
geen sprake IS. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat in de 
debatten over het ontwerp Med1awet de lo
kale omroepen in de schaduw komen te 
staan van de discussies over het landelijke 
omroepbestel. Dit mag er echter n1et toe 
leiden dat het identiteitsprobleem van de 
lokale omroep wordt vergeten. Het is voor 
de kerken en het christelijke organisatieleven 
van het grootste belang dat de lokale om
roep werkel1jk representatief voor de gehele 
bevolking wordt. Aileen dan kunnen zij 1n 
deze vorm van publie~teit een rol spelen die 
overeenkomt met de plaats die zij gezamen
lijk in de lokale samenleving innemen. 

Naschrift 
Nadat dit art1kel werd geschreven heeft het 
Hoofd van de Direct1e Radio, Televisie en 
Pers van WVC namens de minister aan het 
CNV het volgende meegedeeld. 
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'Op 11 november jl. heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders mij mede
gedeeld dat de door u en het CDA geuit
te bezwaar (de taalfouten zijn authentiek
kb) geen aanle1ding was dit agendapunt 
opnieuw in een vergadering van de ge
meenteraad aan de orde te stellen aan
gezien dit bezwaar reeds uitvoerig in een 
eerdere gemeenteraadsvergadering aan 
de orde is geweest. Het college heeft 
derhalve besloten het standpunt van de 
representat1viteit van de WOS n1et te wij
zigen. Het bovenstaande is dan ook voor 
mij aanle1ding niet van het gemeen
teraadsadvies af te wijken. D1t betekent 
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dat 1k de Wageningse Omroep Stichting 
als voldoende representat1ef beschouw 
voor de gemeente Wagen1ngen en mede 
op grond h1ervan een kabelvergunn1ng 
verleen voor het gebruik van de antenne
inrichting(en) voor het doen overbrengen 
van een lokaal omroepprogramma.' 

Min1ster Brinkman aanvaardt dus implie~et 

de uitleg die de meerderheid van de Wage
ningse gemeenteraad aan de representatlvi
teitseis geeft. In zijn bnef ontbreekt daarvoor 
de motivering. 
lk zie het als een pijnlijk gemis dat de minis
ter n1et aangeeft hoe de door hemzelf gestel
de eis van representativiteit op maatschap
peliJk, cultureel, geestelijk en godsdienstig 
gebied in de praktijk dient te worden uitge
legd. ZiJn beslissing komt daardoor in de 
Iucht te hangen. Ook miskent de minister de 
bevoegdhe1d d1e hij heeft - of althans be
hoort te hebben - om bij gerezen bezwaren 
een verklaring van een gemeenteraad te be
oordelen op de vraag of de representatlvl
teitseis naar behoren IS toegepast. Zolang 
het oordeel van een gemeenteraad zonder 
meer als maatgevend wordt aanvaard, heeft 
het indienen van bezwaren bij de minister 
weinig zin. 
Onduidel1jkheid en rechtsonzekerheid z1jn 
het gevolg wanneer de uitleg van de repre
sentativiteitseis wordt overgelaten aan af
zonderlijke gemeentebesturen. Deze u1tleg 
behoort een wezenlijk onderdeel uit te ma
ken van de politieke beslu1tvorming t.a.v. het 
ontwerp-Mediawet. Wanneer de min1ster de 
uitleg niet geeft, zal het parlement het nodige 
behoren te doen om alsnog de zo noodza
kelijke duidelijkheid te verschaffen. 
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