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door drs. C.J. Klop 

Drs. C.J. Klop is adjunct-directeur van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. Hij is de 
opsteller van het beleidsadvies 'Pluriformiteit". 

'Daar heeft de abonnee de meeste 
invloed, door de mogelijkheid zijn 
krant op te zeggen' 
Overwegingen bij enkele reacties op bet beleidsadvies 
'Pluriformiteit' van bet Wetenscbappelijk lnstituut 
voor bet CDA. 

Het beleidsadvies inzake de verscheidenheid en de dcmocratisering bij pers en 
omroep, dat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in november jl. uitbracht, 
heeft enkele heftige reacties opgeroepen.
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Velen verbazen zich over de stijl waarvan 
opponenten zich bedienen. Tegelijk valt 
op dat deze critici hun donderbussen 
leegschieten op een fantoom dat men 
eerst zelf gecreeerd heeft door slecht te 
lezen. Waarom worden mensen als de 
heren Thijssen. Blokker (Volkskrant) en 
Sampiemon (NRC) door zulke heftige 
emoties bevangen bij het lezen van de 
voorstellen die in het beleidsadvies 
staan? Van liberalen kennen wij vanouds 
de afkeer van in het volk gewortelde 
stromingen, maar het is verrassend dat 

mensen die verbonden zijn aan voorheen 
katholieke dagbladen kennelijk nog niet 
toe zijn aan een onbevangen oordeel 
over een moderne niet-regenteske door
werking van Ievens- en wereldbeschou
welijke principes in de media. 

Democratisering 
De discussie moet echter niet op dit ni
veau worden gevoerd. De wereld gaat 
verder, er komen nieuwe genera ties op 
en er is grote behoefte aan het toegroeien 
naar een zorgzame samenleving. Het be-

') Onder mcer: hoofdrcdactioneel commentaar. NRC Hande/sblad, 21 november l'l83: Column. J. 
Blokkcr. De Vo/kskrant. l'l november 1983: 'Advertcnticbelasting en vercnigingsvorm zullen Neder
landse dagbladpers schadcn ·. door drs. A.A .J. W. Thijssen. in ditzelfde nummer van Christen Dcmocrati-

sche Verkenningen. 
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leidsadvies maakt duidelijk dat voor dit 
groeiproces media onmisbaar zijn die 
vanuit een onbevangen beleving van 
principes bijdragen aan de meningsvor
ming in ons land. 
Er is geen sprake van dat daarmee het 
stelsel van de ondernemingsgewijze pro
duktie van dagbladen vervangen wordt 
door een non-profitstelsel. zoals de heer 
Thijssen stelt. Het voorstel is dat aan 
deze ondernemingen verenigingen van 
lezers worden toegevoegd. 
Het gaat er om dat op basis van zulke 
principes de band met de lezer wordt 
hersteld. die voorheen door de uitgever 
werd gerealiscerd. Een dergelijke voor
waarde voor het verlenen van overheids
steun ligt volstrekt in het verlengde van 
de doelstelling van het Bedrijfsfonds 
voor de Pers. 
In feite gaat het om een democratisering 
van de thans via cobptatie tot stand geko
men adviesorganen, die enkele identi
teitsgebonden bladen, zoals Trouw, Pa
rool en Het Vrije Yolk a! hebben. In de 
visie van het CDA zijn de gewone bur
gers, aan wie trouwens ook juridisch het 
recht op vrijheid van meningsuiting toe
komt, deelhebbers aan de ontwikkeling 
van de cultuur. Die ontwikkeling dient 
niet bepaald te worden door 'professio
nals en technocraten, die het culturele en 
maatschappelijke Ieven als hun domein 
beschouwen, waarin de niet deskundige 
belanghebbende geen wezenlijke zeggen
schap kan verwerven' (Program van Uit
gangspunten, hoofdstuk IV,b). 
Deze opvatting wordt ook in kringen van 
de uitgevers wei gehuldigd a! verbindt 
niet ieder daar de conclusies aan, die in 
het beleidsadvies worden vastgesteld. Zo 
bepleitte mr. E. Bloembergen, voormalig 
uitgever van De Tijd, om deze redenen 
een journalistiek jaarverslag. Hij zei bij 
die gelegenheid: 'lk vindt zelfs dat de 
redactie met de lezers geconfronteerd 

2R 

moet worden. Want de redactie heeft een 
beroepsvertekening van de lezer'. 2l 
Wie tegen deze burgers zegt dat hun 
grootste invloed ligt in het opzeggen van 
de krant, plaatst zich naar mijn smaak in 
het kamp van hen aan wie wij de cultuur
vorming nu bij voorkeur liever niet toe
vertrouwen. Als christen en abonnee van 
Trouw kan ik inderdaad mijn dagblad 
opzeggen als ik mij er niet in herken, 
maar dan? De Telegraaf gaan lezen, zoals 
te velen in de christelijke geloofsgemecn
schap doen onder het motto dat men de 
duivelliever op klompen in huis haalt, 
dan op sokken? Of het Reformatorisch, 
dan wei Nederlands Dagblad gaan lczen. 
waarin ik mij evenmin herken? Wat een 
armetierige vorm van deelname aan het 
maatschappelijke Ieven! Waarom zou er 
niet een keer per jaar een gesprek moge
lijk zijn tussen lezers en uitgever en re
dactie, in een bij de werkwijze van de 
media passende vorm? Zo beroerd als de 
heer Thijssen zegt gaat het bij de omroep 
trouwens niet. De NCRY geeft er een 
behartigenswaardig voorbeeld van hoe 
het kan. Uitgevers en redacties die dat 
gesprek niet aandurven zijn geen !<nip 
voor de ncus waard. 

Pluriformiteit van de media 
Maar is het met die pluriformiteit in ons 
land dan niet prima gesteld zoals de heer 
Thijssen stelt met verwijzing naar enkele 
wetenschappelijke rapporten? 'Elke poli
tieke stroming heeft zijn eigen krant'. 
zegt hij. 
De vraag dringt zich op welke krant de 
christen-democratische stroming dan wei 
heeft. Op het symposium van de Neder
landse Dagblad Pers heeft mr. P .J. Bou
kema gesteld dat het redactiestatuut van 
Trouw niet noodzakelijk leidt tot meer 
aandacht voor het CDA, zoals de uitge
ver om marktbewerkingsredenen wenst.'l 
Meent de heer Thijssen trouwens dat ook 

') Da!(b!ad ter sprake. Stichting Maatschappii en Onderncming. Den Haag. I '!74. 
1

) De t·erantwoordeliikheid van de uitgever, Vcrcniging de Nederlandse Daghlad Pers. Amsterdam. I '!1-:.1. 
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de katholieke CDA-leden op dat blad 
zijn aangewezen? De Partij van deAr
beid heeft tot voor kart serieus de moge
lijkheid onderzocht van oprichting van 
een socialistisch landelijk dagblad. 
De partijen die gebaseerd zijn op de twee 
grootste politieke stromingen zijn kenne
lijk niet sterk verbonden met de respec
tievelijke dagbladen die de heer Thijssen 
hen toedenkt. Ook de kiezers denken er 
niet zo over, zo wijzen de lezersonder
zoeken uit. 
Kortom: het is duidelijk dat de politieke 
stromingen helemaal niet 'hun' kranten 
hebben. Oak de wetenschappelijke on
derzoeken waar Thijssen naar verwijst 
overtuigen niet. Van Cuilenburg en 
McQuail hebben vastgcsteld dat de dag
bladpers pluriform is, onder meer omdat 
de meeste kranten aandacht besteden 
aan de opvattingen van de meestc poli
tieke partijen. Me dunkt dat dit iets ge
heel anders is dan dat 'elke politieke 
hoofdstroming zijn eigen krant heeft'. In 
dit onderzoek worden voorts kranten met 
een sterke eigen identiteit, zoals De Tele
graaf. Het Vrije Yolk en De Waarheid 
merkwaardigerwijs negatief beoordeeld 
door de onderzoekers. Het identiteitsbe
grip dat in deze wetenschappelijke on
derzoeken wordt gehanteerd is. zacht ge
zegd, voor discussie vatbaar. 

Kijkt men op een meer bij het dagelijksc 
spraakgebruik passende wijze naar de 
pluriformiteit van de persmedia, dan con
stateren wij dat in de achterliggende ja
rcn De Tijd en Het Vrije Yolk als lande
lijke identiteitskranten verdwenen zijn 
en het zelfs als weekblad en regionaal 
blad nauwelijks kunnen redden. Voorts 
dat Trouw en Het Parool kunnen blijven 
bestaan dankzij de gunstige resultaten 
van De Volkskrant. Als zelfstandige ti
tels hebben zij geen bestaansmogelijk
heid meer. 
Bij de regionalc kranten. over de pluri
formiteit waarvan de genoemde weten-
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schappelijke onderzoeken helemaal niets 
te zeggen hebben, maar die voor ruim 
60% van de bevolking de enige krant zijn 
die men leest, is de ontwikkeling nag veel 
harder gegaan. Uitgerekend het bedrijf 
waarbij de heer Thijssen werkzaam is 
heeft het voorheen katholieke type regio
naal dagblad omgevormd tot het neutrale 
type dat wij thans kennen en dat dikwijls 
monopolist is in een bepaald verzorgings
gebied. Kerk en godsdienst zijn voor 
deze bladen een van de vele nieuwscate
gorieen waarnaar in het marktonderzoek 
de belangstelling gepeild wordt. Een 
identiteitsvormende factor betekenen zij 
ten hoogste voor de individuele journa
list, maar niet voor het medium als 
zodanig. 
Het is volstrekt niet aan een politieke 
partij om te bepalen hoe dagbladen met 
hun identiteit omgaan. Oat hoort een 
zaak van uitgever, redactie en lezers te 
zijn. Het beleidsadvies mengt zich dan 
ook niet in deze situatie, anders dan dat 
het de voorwaarden wil openhouden 
waaronder ook bladen die zich wei aan 
een Ievens- of wereldbeschouwelijke 
stroming willen verbinden, bestaansmo
gelijkheden hebben. lk had van de heer 
Thijssen als meelevend lid van het CDA 
en uitgever van een voormalig katholiek 
blad. juist nude katholieke orthodoxie 
zijn plaats in de media tracht te herwin
nen, een discussiebijdrage verwacht die 
minder bepaald werd door de belangen 
van het kartel dat hij overigens legitiem 
vertegenwoordigt en meer door een visie 
op de pluriformiteit van de pers. waar we 
als christen-democratische politieke par
tij wat verder mee komen. 

Advertentiebelasting 
Eenzelfde gevoel bekruipt mij als ik zijn 
opvattingen lees over het voorstel om de 
voor identiteitskranten desastreuze wer
king van de advertentie-inkomsten te 
corrigeren ten gunste van een bestaans
mogelijkheid van bladen die volgens de 
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daartoe vast te stellen stromingscriteria 
bijdragen aan de pluriformiteit van de 
pers in ons land. De STER-reclame 
werkt geheel volgens dit principe: adver
tentie-inkomsten worden verdeeld over 
de zendgemachtigden zonder dat er een 
directe relatie bestaat met de kijkersaan
tallen van deze omroepen. Zo ver gaat 
het voorstel in het beleidsadvies niet. Het 
beoogt ook geen verhoging van de adver
tentiekosten, maar een herverdeling van 
de inkomsten. 
lnderdaad is het niet fraai om deze her
verdeling via een belasting te regelen. 
Veeleer zou het wenselijk zijn dat de 
bedrijfstak waar de heer Thijssen zo 
hoog van opgeeft een dergelijke regeling 
zelftreft. Op met de STER vergelijkbare 
wijze en zoals ook in andere bedrijfstak
ken onderlinge garantiefondsen zijn inge
steld. Hoe hoog acht de bedrijfstak de 
waarde van de pluriformiteit eigen!ijk als 
het daarop aankomt? Het zou interessant 
zijn geweest daar meer over te ver
nemen. Het pleidooi voor ondernemings-
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gewijze produktie gekoppeld aan over
heidssteun voor de verlies lijdende bla
den van de heer Thijssen bevredigt mij 
niet: het neemt de oorzaak van de kwaal 
niet weg. Een correctie binnen het sys
teem zelf doet dat wei. 

De adviezen van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA vormen in de 
partij niet het laatste woord. Gelukkig 
hebben wij een meelevende en meeden
kende achterban, die er een eer in ziet 
om gezamenlijk op basis van onze uit
gangspunten mee te denken over de 
christen-democratische politiek. Dat 
vergt echter wei iets meer dan de oppo
nenten tegen het beleidsadvies inzake de 
pluriformiteit van de media hebben opge
bracht. lk ben benieuwd of er nog werke
lijk interessante kritiek komt. 
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