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∴ 3  Intro duc tie

In deze nota, die ook aan de ge meen te raad als raads adres en aan B&W
en het Com mis sa ri aat voor de Me dia (CvdM) wordt ge pre sen teerd,
wor den de rol en het po ten tieel van lo ka le me dia voor de stad Amster -
dam in een bre der ka der ge plaatst dan al leen de toe komst van AT5 of
SALTO. De di rec te aan lei ding is wel de con ces sie toe wij zing (nu in
han den van Pu blie ke Omroep Amster dam (POA), en uit be steed aan
AT5 be tref fen de nieuws voor zie ning). Die con ces sie is per 19 ja nu a ri
2019 aan her zie ning toe, en er zijn al ter na tie ven (C-News)1 aang edra -
gen die een hel de re po si ti o ne ring vra gen van wat Amster dam met haar
lo ka le me dia wil, kan en te doen staat.

Vol gens Het Pa rool: “Een nieu we stads om roep, C-Amster dam wil van af 
vol gend jaar (2019) de lo ka le nieuws voor zie ning op ra dio en tv gaan
ver zor gen. Ini ti a tief ne mers zijn Mil dred Roet hof enr Anne-Mie ke Sem -
me ling. POA (via AT5-di rec teur Paul van Ges sel) heeft een ei gen aan -
vraag ing ediend om de nieuws voor zie ning tus sen 2019 en 2024 te mo -
gen in vul len. Daar in be looft het dat AT5 meer verd ie ping gaat breng en
dan al leen het snel le nieuws. Het Com mis sa ri aat voor de Me dia
(CvdM) be slist wie de con ces sie krijgt, na zwaar we gend ad vies van
wet hou der Kunst en Cul tuur en Di gi ta le Stad Tou ria Me li a ni
(GroenLinks). Als de POA en  C-Amster dam er niet uit ko men, kiest Me -
li a ni, waar na de ge meen te raad zich er over buigt. De wet hou der heeft
het CvdM om uit stel ge vraagd tot 19 maart 2019. De ge meen te raad zal
13 of 14 maart 2019 be slis sen.”

De POA heeft ge meld de sa men wer king niet te zien zit ten. De wet hou -
der heeft nu eerst een ex ter ne com mis sie be noemd (waar van de sa men -
stel ling en op dracht voor eerst ge heim zijn) die een on af hank elijk ad vies 
moet uit breng en over wie de rech ten krijgt: de POA of C-Amsterdam. 

Naast die aan lei ding is er ook prin ci pieel aan dacht no dig voor wat lo ka -
le me dia, in een wat bre de re zin dan al leen ra dio en tv, be te ke nen voor
het so ci aal-eco no mi sche en so ci aal-psycho lo gi sche kli maat in de stad.
Als we het hele com mu ni ca tie gam ma, alle uit wis se ling en tus sen bur -
gers on der ling, de over heid en de in sti tu ties daar bij be trek ken, dus alle
me dia op lo kaal ni veau en in clu sief de mo der ne so ci a le me dia, dan is
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het ter rein van de lo ka le me dia een van de meest re le van te dos siers. Dat 
mag niet be perkt zijn tot brand jes blus sen, een con ces sie ver leng en of
een nieu we di rec teur be noe men, dat vraagt om een vi sie en een be leid
dat toe komst ge richt is, breed ge dra gen, waarbij de belangen van alle
stakeholders naar waarde worden gehonoreerd.

Lo ka le me dia in bre de zin zijn be pa lend voor leef baar heid, ge luks be le -
ving, par ti ci pa tie, ver bon den heid, co he sie, zing eving, de mo cra tie en
wat al niet in een stad, vrij wel alle da ge lijk se com mu ni ca tie valt daar -
on der.

Na tuur lijk is er de in put van in ter na ti o na le en na ti o na le me dia via te le -
vi sie, kran ten en in ter net, maar wat via de lo ka le me dia wordt ge deeld
is an ders, veel dich ter op de huid, veel meer com mu ni ca tief dan in for -
ma tief, meer emo ti o neel dan ra ti o neel. Maar daard oor ook meer re le -
vant voor de ge wo ne bur ger, voor de stad op alle niveau’s. De bur ger,
het be drijfs le ven en de over heid ge ven zo veel meer uit aan me dia (vas -
te te le fo nie, mo bie le te le fo nie, in ter net, Net flix, ka bel, kran ten, post, re -
cla me) dan de 1,14 euro per huis hou den per jaar die als norm voor de
lokale omroep geldt, waardoor de verhouding totaal zoek is geraakt.

De zorg voor wat de lo ka le me dia in bre de zin kun nen be te ke nen en een 
ze ker ong enoe gen over hoe dat de laat ste ja ren is ing evuld en nu bij de
con ces sie kwes tie aan de orde komt, heeft een aan tal be trok ke nen uit het 
me di a veld bij el kaar ge bracht. Zij werk ten sa men aan deze nota, die ze
als een sig naal aan de po li tiek en alle bur gers van de stad sa men stel den. 
Luc Sala droeg de re dac ti o ne le ve rant woor de lijk heid, maar er is ook
ge pro beerd zo veel mo ge lijk ver schil len de stem men te la ten ho ren, deels  
door daar voor in ap pen di ces ruim te te bie den. 

Het ge heel is om vang rijk, maar brengt wel veel eer der ma te ri aal bij el -
kaar in de Amster dam se con text.

Deze nota is geen fi na le vi sie op wat er in Amster dam zou moe ten ge -
beu ren, maar een aan zet, ook met prak ti sche sug ges ties, om tot een
nieuw en breed lo kaal me di a be leid te ko men. Dat zijn deels sug ges ties
over ge no men uit de reeks rap por ten over dit on der werp, van raads le -
den, de Kun straad, het Sti mu le rings fonds voor de Jour na lis tiek, nota’s
van de lan de lij ke over heid etc, etc. (zie ap pen dix), want het be lang van
lokale media is al langer onderkend.
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Maar mooie woor den vul len geen gaat jes, er is heel wei nig van al die
eer de re sug ges ties te recht ge ko men. Opeen vol gen de wet hou ders heb ben 
hoog stens brand jes ge blust en het dos sier snel weer op ge legd. Daar mee
zijn al ler lei kan sen ver lo ren ge gaan, zit ten we met een be stel dat piept
en kraakt en fei te lijk be hoor lijk ach ter loopt. Men slof te ach ter de tijd
aan, deed wat on li ne en im ple men teer de wat nieu we tech niek, maar de
ba sis is een gam me le en re gen tes ke, kra ken de en steu nen de er fe nis uit
de vo ri ge eeuw. Het is hoog tijd voor een re set, voor uit voe ren wat is
ge sug ge reerd en aan be vo len, voor wet hou ders die niet meer son de ren
maar ac tie ne men. Geen com mis sie bal lon ne tjes opla ten om tijd te win -
nen maar hel de re be slui ten ne men en aan de raad voor leg gen. Geen
nood ver ban den die in de ach ter ka mer in el kaar wor den ge zet om de zit -
ten de club jes in het za del te hou den, maar fer me maat re ge len zijn ge bo -
den. Niet be leefd knik ken als er weer eens wordt ge zegd dat de com bi
AT5 en NH Me dia ong eluk kig is, dat men de wijken in moet, dat
integratie en synchronisatie van alle lokale media van de grond moet
komen, maar iets doen!

Dat be leid niet al leen wol lig op pa pier (la ten) zet ten, maar echt in vul -
len, vorm ge ven en ac ti ve ren, dat is de taak van het stads be stuur. We
ho pen dat deze nota ook helpt om daar bij een veel bre de re groep uit de
sa men le ving te be trek ken dan tot nu toe het geval is.

Onze bood schap is dui de lijk. De stad is een me di um op zich, een com -
plex me di um, maar wel de ba sis waar op we met el kaar om gaan en com -
mu ni ce ren. La ten we dat dan ook serieus nemen!
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∴ 4  De taak van de over heid op
(lo kaal) me di a ge bied

Een goed uit gangs punt voor een nota over lo ka le me dia is om de rol
van de over heid op dit ge bied te ver ken nen. We kun nen kij ken naar wat 
de wet hier over zegt, maar daar bij is dui de lijk dat de vi ge ren de wet ten
en re ge ling en com pro mis sen zijn, met be perk te rei kwijd te, nog goed -
deels voort ko mend uit si tu a ties waar schaar ste (aan door gif te), af spie -
ge ling (re pre sen ta ti vi teit) en equal ac cess (eer lij ke en ge lij ke toe gang)
een gro te rol speel den, maar ook dui de lijk bui gend naar de po si tie van
de spe lers in het be staan de om roep veld. Me dia zijn veel meer dan om -
roep, de Me di a wet is fei te lijk een om roep wet, die de pu blie ke me di a op -
dracht uit werkt, wat ruim te maakt voor on li ne ac ti vi tei ten van die pu -
blie ke om roep, maar geen helder en breed mediabeleid ontvouwt. Ook
lokale media zijn meer dan radio en tv.

Het is goed om ons af te vra gen wat ei gen lijk de taak is van de over heid 
op me di a ge bied, wel ke ve ran de ring en er heb ben plaats ge von den en ook 
in hoe ver re de zorg taak van de over heid een her over we ging nu min of
meer nood za ke lijk maakt. Juist om dat er nieu we be drei ging en ont staan, 
de me dia in bre de zin daar een rol in spe len en de zeg gen schap en
machts mid de len van de over heid be perkt zijn. De over heid be paalt nog
steeds een groot deel van de me dia-agen da, is pri me mo ver (als eer ste
klant of in ves teer der in nieu we ding en) en stuurt via re gu le ring, be las -
ting en en subsidies de ontwikkeling nog steeds in belangrijke mate.

De on der tus sen een aan tal ke ren (voor het laatst in 2017) aang epas te
Me di a wet van 2008 zegt nu in ar ti kel 2.1: Er is een pu blie ke me di a op -
dracht die bestaat uit:

•a. het op lan de lijk, re gi o naal en lo kaal ni veau ver zor gen van pu blie ke
me di a dien sten door het aan bie den van me dia-aan bod dat tot doel
heeft een breed en di vers pu bliek te voor zien van in for ma tie, cul tuur
en edu ca tie, via alle beschikbare aanbodkanalen;

•a1. het kun nen in zet ten van amu se ment als mid del om een in for ma tief,
cul tu reel of edu ca tief doel te be rei ken of een breed en di vers pu bliek
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te trek ken en te bin den zo dat deze doe len on der de aan dacht worden
gebracht;

•b. het ver zor gen van pu blie ke me di a dien sten waar van het me dia-aan -
bod be stemd is voor Ne der lan ders die bui ten de lands gren zen
verblijven; en

•c. het sti mu le ren van in no va tie ten aan zien van me dia-aan bod, het vol -
gen en sti mu le ren van tech no lo gi sche ont wik ke ling en en het be nut -
ten van de mo ge lijk he den om me dia-aan bod aan het pu bliek aan te
bie den via nieu we me dia- en verspreidingstechnieken.

Pu blie ke me di a dien sten zijn in over een stem ming met pu blie ke waar -
den, waar bij zij voor zien in de mo cra ti sche, so ci a le en cul tu re le be hoef -
ten van de Ne der land se samenleving. 

Zij ver zor gen daar toe me dia-aan bod dat:

•a. even wich tig, plu ri form, ge va rieerd en kwa li ta tief hoog staand is en
zich te vens ken merkt door een gro te ver schei den heid naar vorm en
inhoud;

•b. op even wicht i ge wij ze een beeld van de sa men le ving geeft en de
plu ri for mi teit van on der de be vol king le ven de over tui ging en, op vat -
ting en en in te res ses op maat schap pe lijk, cul tu reel en le vens be schou -
we lijk gebied weerspiegelt;

•c. ge richt is op en een re le vant be reik heeft on der zo wel een breed en
al ge meen pu bliek, als be vol kings- en leef tijd groe pen van ver schil -
len de om vang en sa men stel ling met in het bij zon der aan dacht voor
kleine doelgroepen;

•d. on af hank elijk is van com mer ci ële in vloe den en, be hou dens het be -
paal de bij of krach tens de wet, van over heids in vloe den;

•e. vol doet aan hoge jour na lis tie ke en pro fes si o ne le kwa li teits ei sen; en

•f. voor ie der een toe gank elijk is.

Hier zien we wel dat men het speel veld erg breed maakt met in for ma -
tie ve, cul tu re le en edu ca tie ve doe len via alle aan bod ka na len (dui de lijk
doe lend op in ter net), maar men toe laat dat het amu se ment wat slinks
toch als on der steu nend en wer vend kan wor den ing ezet. Ook voor on li -
ne ac ti vi tei ten, vi deo on de mand (VOD) en web si tes, die fei te lijk ope -
re ren in een vrije markt waar over heids steun ongewenst is, laat men
veel ruimte.
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In we zen is deze tekst een vrij brief voor de pu bliek be taal de om roep
om ook com mer ci ële me dia en dis tri bu tie mo del len te ont wik ke len, te
ex pe ri men te ren en te con cur re ren met com mer ci ële me dia. Men noemt
wel een aan tal rand voor waar den qua be reik, re le van tie, kwa li teit en af -
spie ge ling, maar de hand ha ving en con tro le door on der meer het CvdM
is be perkt tot de tra di ti o ne le om roep maar dui de lijk bui gend voor de
com mer ci ële am bi ties van het om roep stel sel en de po li tie ke be lang en
van be paal de par tij en. Het in voe gen en toe la ten van amusement in
paragraaf a1 van artikel 2.1 is wat dat betreft glashelder.

Nieu we en bre de re im pact me dia
Het is overd ui de lijk tijd om de ba kens wat te ver zet ten, er zijn heel veel 
ont wik ke ling en in de me di a we reld. Er zijn meer me dia bij ge ko men, de
be vol king heeft via in ter net toe gang tot an de re dis tri bu tie mo del len, de
eco no mi sche im pact van me dia in het al ge meen is toe ge no men, en er
duiken nieuwe problemen op.

Kwes ties die spe len rond me dia die de laat ste tijd de oude mo del len en
rei kwijd te van de re gu le ring aan het verd ring en zijn, zijn: 
• Het ge lij ke speel veld (le vel play ing field) voor com mer ci ële par tij en

en ini ti a tie ven is in ge vaar, ope re ren met pu bliek geld be perkt de
concurrentie;

• De tra di ti o ne le (ook de lo ka le) me dia heb ben zich be dreigd ge voeld
door de op komst van in ter net me dia en heb ben ei gen toe gang en mo -
del len ont wik keld om ook daar ‘aanwezig’ te zijn, maar toet sings ka -
ders en rand voor waar den ontbreken;

• Het be scher men van de na ti o na le iden ti teit (wel ke dat dan ook maar
is) in sa men hang met plu ri for mi teit en gelijkheid;

• De pri va cy en vei lig heid (spam, vi rus sen, ID-dief stal) van de ge brui -
kers;

• De rol van de mo der ne pro su mer (blog gers, web si te bou wers, so ci a le
me dia, in flu en cers);

• Het verd wij nen van de macht van de jour na lis tiek (de vier de macht)
en het on be trouw baar wor den van alle in for ma tie en hun rol als
spreek buis van bur ger naar machthebbers;

• De toe ne men de nei ging tot iden ti fi ca tie (iden ti ty po li tics) die ge -
bruikt en mis bruikt wordt en tot maat schap pe lijk ‘divides’ en iso la tie 
van fak ties leidt. Dit wordt wel als een be drei ging voor de ver te gen -
woor di gen de de mo cra tie ge zien en als pad naar ve to cra tie (Fu kuy a -
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ma). Het ‘publiek’ be staat niet meer als sta bie le fac tor, opi nie is
vloeibaar, postmodern ongrijpbaar;

• De be trouw baar heid en ma ni pu leer baar heid van me dia (nep nieuws)
en de kwets baar heid voor hac kers, cri mi ne len en extremisten;

• Het verd wij nen van face-to-face in ter ac ti on in de me dia-mix, het fy -
sie ke ont moe ten (hier spe len de stad en lo ka le me dia een be lang rij ke
rol);

• Het te loor gaan van dis cur si ve pat terns (het dis cours), van de vorm
die sinds So cra tes als vrucht baar werd ge zien, in Hegel’s di a lec tiek
naar vo ren komt, maar nu ver la ten wor den door een zij di ge stel ling -
na me zon der dis cus sie of kri tiek. De me dia ‘verkleuren’, be trouw -
baar heid verd wijnt. Het gaat steeds meer om emo ti o na li se ren van
me dia, en ter tain ment en om ‘beladen’ of ‘spinned’ opi nie bo ven fact
fin ding en truth re pre sen ta ti on; media leven van de toppen, niet de
dalen;

• Ver sla vings ge vaar en ‘group mind’-mecha nis men (opi nie op sling -
ering), aan tas ting van het zelf ver trou wen en de ge vol gen daar voor
voor ge zond heid, zing eving en stabiliteit; 

• Glo ba li se ring, ver lies van di ver si teit, ne o ko lo ni a le be ïnvloeding.
Ma na ging di ver si ty is een kern taak aan het wor den voor de over heid, 
maar vindt een vorm in de media-uitingen;

• Ga mi fi ca tie, me dia ge brui ken om con cur ren tie te be werk stel li gen,
vaak zon der maat schap pe lij ke checks & balances;

• Het ge bruik van me di aplat forms en zelfs AI soft wa re voor me di a ti -
on, bui ten de tra di ti o ne le rechtsgang;

• ‘Conviction by media’, de me dia als (ver-)oor de ler met soms hef ti ge
con se quen ties zo als in de #MeToo trend, maar zon der con tro le of be -
scher ming van de be trok ke nen. Mul ti me di a li se ring, vor men rijk dom,
vir tu a li sa tie, aug men ted re a li ty, ge fil ter de re pre sen ta tie van dis cour -
ses met sta tis tiek, signs, sym bo len, kaar ten en la be ling en door rol -
mo del len en icoon fi gu ren die in sti tu ties (en mer ken) re pre sen te ren;
Het zijn de nieu we in sti tu ties, zo als Goog le en Fa ce book, die het
com mu ni ca tie ve pro ces niet al leen fa ci li te ren, maar ma ni pu le ren,
stu ren en be nut ten voor com mer ci ële ex ploi ta tie en mis schien zelfs
(door slui zen voor) po li tie ke doe len en ide o lo gie, al les goed ver bor -
gen ach ter prak ti sche interacties en modellen, gepimpt met
goededoelenvernis en niet goed aanspreekbaar voor nationale
overheden;

• Eco lo gi sche ef fec ten van me dia en me di a ge bruik, zo als ener gie con -
sump tie, mo bi li teits pa tro nen, te le wer ken, video-communicatie; 
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• Agen cy (machts uit oe fe ning) en me dia, hier is spra ke van een soort
de mo cra ti se ring maar ook van meer macht voor min der spe lers, en
een on ba lans in de machts po si ties; 

• Ver dien mo del len wor den com plex, ow ners hip (co py rights) on dui de -
lijk, geld verd ie nen als nieuws bron is moei lijk, het gaat om be reik,
vaak pro fi te ren re-pac ka gers van het gegenereerde verkeer.

12

Pu bliek of ge heim; ach ter ka mer tjes ge doe
Hoe wel het hier gaat om pu blie ke me dia, be taald door de bur ger, en
be slis sing en en be leid op dit ge bied open baar en niet ge heim zou moe -
ten zijn, leert de prak tijk an ders, dit dos sier zit vol met ach ter ka mer tjes 
zo als ge hei me com mis sies en op drach ten, ge hei me toe komst vi sies, en
be slis sing en over be stuur ders, per so neel, be lo ning en en ver tre kre ge -
ling en die ge heim wor den ge hou den. Het is prij zens waar dig dat men
het be stuur (incl. Raad van Toe zicht) van een con ces sie hou der ‘op
afstand’ heeft ge zet van de po li tiek, (de ge meen te  mag nooit voor -
waar den stel len of ver plich ting en opleg gen, ook niet in de vorm van
af spra ken die de pro gram ma ti sche au to no mie en het on af hank elijk
func ti o ne ren van de lo ka le me dia-in stel ling ra ken). Maar wat als dat
be te kent dat er fei te lijk geen con tro le op of ve rant woor ding van dat be -
stuur is, be hal ve een jaar ver slag en wat af stan de lijk toe zicht van het
Com mis sa ri aat voor de Me dia (die con tro leert de Pu blie ke Omroep al -
leen op haar func ti o ne ren als zend ge mach tig de, de fi nan ci ële ve rant -
woor ding van de om roep en de na le ving van de pro gram ma voor schrif -
ten)? Dan faalt het sys teem. Het ver trek van de heer van Ges sel bij NH 
Me dia, POA en AT5 en de wel zeer over haas te be noe ming van een op -
vol ger is hier een tref fend voor beeld. De de tails blij ven bin nens ka -
mers, ook de raads le den we ten van niets, van de wet hou der(s) ter za ke
wordt niet ver no men, het is een schim men spel, waar het dui de lijk om
aan zien lij ke ver tre kre ge ling en gaat, en het voort zet ten, niet wijzgen of
aanpassen van eerder beleid, tegen het advies van de Kunstraad en de
gemeenteraad in. De POA reageert ook niet op verzoeken zoals in de
beleidsbrief van 13 februari 2018. 

Het is zelfs ner gens te vin den wie nu de le den van de RvT op dit mo -
ment zijn, sinds het ver trek van Da ni ël Roos (no vem ber 2018) zou Jef
Hol land voor zit ter zijn, de be noe ming van een nieuw vijf de lid is 



Bo ven staan de kwes ties val len niet zo zeer on der her ver -
de ling van schaar ste of voor zien in ge lij ke toe gang,
maar on der een al ge me ne zorg plicht van de overheid.

En valt on der die zorg plicht niet al leen het be scher men van wat er is, de 
“per ma nen tie” of sta tus quo be scher men, maar ook het fa ci li te ren van
ve ran de ring, flux, in no va tie, en ook an ti ci pa tie op be drei ging en. Gaan
we rus tig wach ten tot dat bij voor beeld het in ter net of be paal de so ci a le
me dia in stor ten of ge hac ked wor den, of is het een taak van de over heid
daar be leid voor te ont wik ke len, ka ders te schep pen en mo ge lijk als
eer ste klant (pri me mo ver) de ont wik ke ling te stu ren? De “zet ten van de 
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ner gens ver meld. Twee toe zicht hou ders uit de op ge he ven part ner
(Stich ting Het Pa rool, Avro) zou den zit ting ne men in de Raad van
Toe zicht van de POA, dat is bij één ge ble ven. Over de RvT van NH
Me dia is he le maal niets te vin den, men re a geert daar ook niet op ver -
zoe ken om informatie.

Over het ont slag be gin nov. 2018 van de Me di a raad van POA (de
PBO, ook wel pro gram ma raad ge noemd, maar dat is ver war rend want
er is een APR die gaat over de in vul ling van het ba sis pak ket van Zig -
go (nu Vo da fo ne Zig go), maar die door Zig go fei te lijk ge ne geerd
wordt) is de ge meen te raad ook niet for meel ge ïnformeerd. Dat is ver -
won der lijk, want het CvdM staat een PBO-loze pe ri o de van maar vier
maan den toe. Be gin maart moet er dus een nieu we PBO zijn, qua re -
pre sen ta ti vi teit goed ge keurd door de ge meen te raad, maar die weet nog 
van niks. Er is ook geen pro ce du re aang ekon digd om een nieu we PBO 
sa men te stel len. De oude PBO zou wel door be taald wor den, maar
heeft een soort zwijg plicht, ook hier dus al les lek ker geheim, de
burger én de raad buitenspel gezet door de RvT. 

Deze si tu a tie is niet nieuw, Zee ger Ernsting (GroenLinks) noem de in
2018 de in for ma tie die de raads le den had den ont vang en over het
POA-be stuur ‘mistig’.

Ook bij de con ces sie-kwes tie wordt al les in de ach ter ka mers ge hou -
den. De ge meen te raad is ver teld dat er een se lec tie com mis sie is, met
een tijd slijn, maar wie daar in zit ten, wat de op dracht aan hen is, dat
blijft ge heim, net als de ing edien de stuk ken door AT5 en C-Amster -
dam. De raad staat bui ten spel, ver neemt uit de pers dat er een di rec tie -
wis se ling is, maar mag raden naar de details.



agen da” is te gen woor dig de ma nier, waar op de over heid de me dia en
dus de bur gers stuurt, in bre de zin kun nen we de “war on drugs”, de
“war on ter ror” en nu de “war on climate” als priming van de publieke
opinie zien.

Er wordt ook wel ge spro ken over de “gids taak” van de over heid, het
agen de ren van thema’s, het ver hel de ren van be paal de vi sies, maar dat is 
een ge vaar lijk pad. Want wan neer wordt gid sen ma ni pu le ren, wan neer
wordt voor lich ting pro pa gan da? De macht van een over heid (of macht i -
ge pri va te par tij en) om de me dia-agen da te be ïnvloeden kan zeer ge -
vaar lijk uitwerken, leert de historie.

Vei lig heid op me di a ge bied wordt steeds meer be dreigd, je iden ti teit
staat on der druk, je pri va cy hangt aan een dun draad je; de vrij heid van
ex pres sie heeft soms on pret ti ge kan ten. Een toe ne mend pro bleem is
fake news, be wus te of toe val lig ge ge ne reer de mi sin for ma tie. Omdat het 
chec ken van in for ma tie moei zaam is, loopt het wel eens uit de hand. Er
ont staat soms op sling ering, be paal de be rich ten gaan dan vi raal groei en,
een ei gen le ven lei den en kun nen tot dis rup tie (koers fluc tu a ties,
maatschappelijke onrust en zelfs revoluties) leiden.

Tra ceer baar heid en ve rant woor de lijk heid, bij de oude mas sa me dia min
of meer ge re geld, zijn door de open heid en het ge brek aan iden ti fi ca tie
van de bron ver lo ren ge gaan of al leen in ci den teel re le vant ge maakt, als
er iets mis gaat (zo als de aan spra ke lijk heid van nieuws bron nen in ver -
band met pri va cy, smaad, be lang en ver streng eling). Jour na lis tiek is niet
meer het do mein van een strik te en pro fes si o ne le groep, maar ie der een
kan nieuws ge ne re ren, de jour na lis tie ke on af hank elijk heid en daar bij
pas sen de vrij wa ring van bron-disclosure door overheid of partijen is
een atavisme.

De nieu we ont wik ke ling en op me di a ge bied zijn geen een vou dig rij tje,
maar het zijn maat schap pe lijk zeer re le van te za ken die sa men hang en
met niet al leen een om roep, maar met alle me dia. Er is be hoef te aan een 
bre de me di a fi lo so fie die dit al les af dekt en plaatst, maar die ontbreekt
vooralsnog.

Als we gaan kij ken naar lo ka le me dia, naar het ni veau waar per soon lij -
ke me di a com mu ni ca tie, mas sa me dia en in ter net sterk door el kaar gaan
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lo pen, dan wordt het nog com plexer en gaat ook de ‘agency’, de mo ge -
lijk he den voor de par tij en, de over heid maar ook het het in di vi du om
prak ti sche in vloed uit te oe fe nen, een rol spe len. Dan ko men za ken als
par ti ci pa tie en de mo cra tie in beeld, is er fy sie ke face-to-face com mu ni -
ca tie naast te le com mu ni ca tie en spe len me dia als re cla me, uit hang bor -
den, sig na ge (bewegwijzering), ontmoetingsplaatsen en de horeca ook
weer mee.

Agen cy, me di am acht
Me dia heb ben macht, ze kun nen ing ezet wor den voor pro pa gan da, mis -
lei ding, het be ïnvloeden van de pu blie ke opi nie of als com mer cieel
voer tuig. Wat kun je uit rich ten met me di am acht? De pro pa gan da machi -
nes van to ta li tai re sta ten ma ken dat be ang sti gend dui de lijk, je kunt
men sen tot de vre se lijk ste ding en breng en. De over heid heeft hier ook
een taak, om ener zijds zich zelf in toom te hou den, maar ook om te
voor ko men dat an de ren er mee op de loop gaan. De jour na lis tiek doet,
als vier de macht, the o re tisch mee in het con tro le ren, maar dat wordt
door de proliferatie van de media steeds moeilijker.

Agen cy of uit voe rings macht, een goe de ver ta ling van dit be grip is
moei lijk, draait om de mo ge lijk heid via be slis sing en of ac ties ie mand of 
iets te be ïnvloeden, dus om machts uit oe fe ning. Ou ders heb ben de
‘agency’om hun kin de ren naar bed te stu ren, de over heid heeft een ge -
welds mo no po lie, maar met name de men ta le ‘agency’, het kun nen be -
ïnvloeden van het denk en of het we reld beeld van an de ren is een be lang -
rij ke vorm van agency en heeft alles te maken met media.

Dr. Phi lip van Praag 1 be schrijft de me di am acht en met name de re la tie
tus sen me dia en po li tiek in ter men van hun be schik king over een ver -
schil lend ar se naal aan machts mid de len. Het spe ci fie ke mid del van me -
dia is sym bo lisch van aard en be helst de macht om pu bli ci tai re keu zes
te kun nen ma ken, om te se lec te ren aan wel ke ac to ren aan dacht wordt
be steed (aan dachts macht), aan wel ke on der wer pen (agen dam acht) en
op welke wijze (definitiemacht). 

Van Praag stelt de vraag of te gen woor dig voor al de me dia be pa len
waar over het gaat in het po li tie ke de bat, bij de be leids be pa ling en de
be sluit vor ming. Dit is vaak waar po li ti ci op doe len wan neer zij stel len
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dat de me dia te veel macht heb ben, ‘de me dia be pa len wel ke thema’s
be lang rijk zijn, de po li tiek heeft daar weinig greep op ’.

De machts mid de len van de po li tiek zijn vol gens Van Praag in re la tie tot 
de me dia van een ge heel an de re orde. Het gaat hier niet al leen om on -
der han de lings mid de len, die hun toe gang tot me dia en pu bli ci teit kun -
nen ver gro ten, maar ook om de mo ge lijk heid het ge bruik van be paal de
fra mes (hor se race fra me, con flict fra me, stra te gie fra me) door de me dia 
te be ïnvloeden. Ze kun nen de toon zet ten, bij voor beeld door deel te ne -
men aan de bat ten (of die te initiëren), die op een wedstrijd gaan lijken.

Ge zag en po pu la ri teit, maar ook een po si tie als wet hou der of mi nis ter,
bie den po li ti ci een gro te re kans dat me dia hem of haar wil len in ter vie -
wen en ge ven de mo ge lijk heid om meer ei sen te stel len. Spe ci fie ke
com mu ni ca tie vaar dig he den, stijl en re to riek kun nen een be lang rij ke
hulp bron zijn. De be schik king over fei te lijk nieuws en ‘harde’ in for ma -
tie daar over stelt po li ti ci in staat pri meurs weg te ge ven, be paal de jour -
na lis ten mee te vra gen op rei zen en der ge lij ke. En po li ti ci be pa len ook
het bredere mediabeleid, door regulering en de geldstromen.

Po li ti ci be pa len waar bij voor beeld ad ver ten tie bud get ten van hun par tij
of pu bliek geld voor om roep naar toe gaan. In de lo ka le Amster dam se
si tu a tie is AT5 erg af hank elijk van de po li tiek voor bud get ten, pro ject -
sub si dies, en geeft dus veel aan dacht aan de brood he ren en -da mes en
doet niet al te kri tisch. Daar mee kreeg de zen der een ‘grachten -
gordel’-ima ge, en beperkte haar kijkerskring.

Nu kun nen we de machts mid de len van de over heid op me di a ge bied
zien als re den om een en an der te be per ken, maar je kunt het ook in ter -
pre te ren als een plicht, de over heid moet zorgen dat de 
• aan dachts macht 
• agen dam acht en 
• de fi ni tie macht 

van de me dia juist wor den ing ezet en ook alle sta ke hol ders daar in een
rol spe len. Omdat dit deels zelf con tro le zou in hou den, moet dat ge beu -
ren door in stan ties op vol doen de af stand. Wet te lijk zijn hier de pro -
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gram ma be leid be pa len de or ga nen2  (PBO) voor op ge zet, maar wor den
de le den daar van sinds 2009 niet meer door de ge meen te be noemd
(maar door de om roe pen zelf, de sla gers keu ren zo hun ei gen vlees), al -
leen de re pre sen ta ti vi teit moet door de gemeenteraad worden
geaccordeerd.
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∴ 5 Wat zijn lo ka le me dia

In de Omroep wet, die wat pre ten tieus Me di a wet heet, zijn de (pu blie ke) 
lo ka le en re gi o na le me dia de klei ne broer tjes van de ech te, na ti o na le
me dia, de NPO (Ne der land se Pu blie ke Omroep). Maar me dia zijn meer
dan om roep, er zijn an de re mas sa me dia, er is de com mer ci ële om roep,
er zijn (lan de lij ke, re gi o na le en buurt-kran ten en so ci a le me dia, er zijn
spe ci fie ke me dia (bla den, boe ken, cd’s) en in de vi sie van me di a fi lo so -
fen zo als de Ca na dees Marshall McLuhan zijn bijna alle
communicatievormen media.

In de Amster dam se po li tiek heerst al de cen ni a lang een be perk te op vat -
ting over wat lo ka le me dia zijn. Dat is voor al AT5, de roep toe ter van de 
macht, dat ui tein de lijk maar als een soort stief doch ter aan RTV NH  (nu 
NH Me dia) is ge kop peld, en dan zijn er ook nog wat ac tie ve me -
dia-ama teurs bij ‘public access’ SALTO, en is er een Alge me ne Pro -
gram ma Raad (APR) die Zig go ad vi seert over ka bel vul ling. Er zijn
wijk me dia en buurt kran ten, maar die wor den zel den in het lo ka le me di -
a be leid ge noemd (hoewel de raad dat wel vraagt, motie Ernsting).

De wet hou ders blus sen wat brand jes, wil len roep toe ter en sta tus quo
sup por ter AT5 niet echt kwijt (die dur ven toch nooit kri tisch te zijn
want al tijd in geld nood), maar er ook geen bak ken met geld te gen aan
gooi en. Van een am bi tieus Amster dams me di a be leid is nooit spra ke ge -
weest. We zijn wel smart en in no va tief, maar nie mand is ooit op het
idee ge ko men deze buz zwords op lo ka le me dia te plak ken. Wij vra gen
ons af waar om niet? Waar om stag neert dat hip pe en zo cre a tie ve
Amster dam juist op het ge bied van de ei gen me dia? Komt dat doord at
het be stuur van POA ‘op afstand’ is ge zet en de po li tiek daar in hou de -
lijk  niet mag of kan ing rij pen, ter wijl di rec teu ren in het rond vlie gen en 
de RvT van de POA geen ope ning van za ken geeft en de aan be ve ling en 
van de ge meen te en raad naast zich neer legt? Wel ke be lang en dient die
RvT eigenlijk en waarom zitten er geen kritische Amsterdammers in? 

Dat het be leid de af ge lo pen ja ren dui de lijk het ne ge ren van de po si tie
van op po si tie en klei ne po li tie ke par tij en be helst en dat in de aan loop
naar Pro vin ci a le en Eu ro pe se ver kie zing en hier de agen dam acht van de
di rec tie en be stuur van POA (en NH Me dia) ten kos te gaat van een re -
de lij ke aan dacht voor die par tij en, zal toch wel ie mand op val len? Of
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knij pen de wet hou ders daar om een oog je toe en houden alles in de
achterkamers en geheim?

Inno va tie had wel ge kund. Bij de ka bel ver koop in 1995 wist Eber hard
van der Laan het re fe ren du mi ni ti a tief van toen, met heel wat steun, leuk 
uit te rui len te gen een 10 pro cent ca pa ci teits recht en dat zou voor al di -
gi ta le me dia be tref fen, maar daar is nooit wat mee ge daan. Een hele
reeks wet hou ders blus te brand jes hier en daar, be zui nig de, maar bleef
ui tein de lijk AT5 steu nen, ook in de hob bels van de pa rings dans met
RTV NH (nu NH Me dia). Het on be nul was soms stui tend. Toen ma lig
PvdA-wet hou der Lo ka le Me dia Han nah Bel li ot ver kwan sel de een te -
rug kooprecht dat ong eveer een mil jard waard was voor 1 mil joen piek,
en dat is maar één van de mis gre pen door het stads be stuur op dit ge -
bied. Lo ka le me dia is een las tig dos sier, dus doen we er maar niks aan,
en de con tro le ren de taak van de (an de re) me dia komt ook niet uit de
verf, want die zaten ook in het spel, zoals Het Parool!

Meer dan ra dio en tv
Lo ka le me dia is, ze ker in het in ter net tijd perk, meer dan de oude om roep 
plus kran ten. Het heeft zin, ze ker in de con text van een stad, dit ach ter -
haal de beeld op te rek ken. Als we wer ke lijk wil len be grij pen hoe een
stad werkt, hoe ‘de pu blie ke opinie’ ont staan, hoe de re la tie tus sen po li -
tiek en de bur ger vorm krijgt (of op droogt), dan moe ten we lo ka le me -
dia bre der gaan zien. Het is hoog tijd voor een radicale update.

Lo ka le me dia zijn in prin ci pe alle com mu ni ca tie vor men waar de bur ger 
bin nen de so ci a le om ge ving van de stad toe gang toe heeft en ge bruik
van maakt. Dat zijn naast lo ka le ra dio en tv, ook kran ten, huis-aan-huis -
bla den, de kroeg, het buurt huis, the a ter, de bat huis, bi o scoop, de markt,
aan plak bor den, ex po si tie plek ken, nieuws me dia in het OV en re cla me
ui ting en op straat, en naast so ci a le me dia zo als Fa ce book, Twit ter en
Instag ram ook blogs, pod casts, stre a ming me dia, WhatsAppsgroe pen
tot en met e-mail. Me dia kun nen con ti nu zijn, maar ook in ci den teel, af
en toe bij dra gen aan de mix en dan weer op de ach ter grond verd wij nen. 
Er zijn heel wat or ga ni sa ties en plek ken die een dui de lij ke me di a func tie 
heb ben en als ont moe tings plek of bron fung eren. Denk hier bij aan de
zo ge naam de ra fel ran den zo als Rui goord, ADM en NDSM, maar ook
aan het fes ti val we zen, de qua si-in ter ne media van ziekenhuizen,
scholen, universiteiten, ngo’s, onderzoeksinstituten en bedrijven.
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De lo ka le me dia vor men de ‘content’-laag bo ven de fy sie ke in fra struc -
tuur. Ze ma ken ge bruik van de pu blie ke ruim te, maar ook van de ether,
ka bel net ten, mo bie le net ten en in ter net. Er is de nei ging om de smart
city-“sta tus” en rang lijst po si tie van een stad op te vat ten als af hank elijk 
van de be schik ba re band breed te, maar dat is ei gen lijk een andere laag
in de communicatie.

We kun nen de mooi ste slim me stad (smart-city) neer zet ten, maar wat
de men sen er mee doen, het ge bruik er van, dat is waar het om draait. De 
ge mid del de bur ger pikt ook van an de re me di a la gen, zo als de na ti o na le
om roe pen en kran ten, wel wat op, maar be trekt dat meest al snel op de
prak tijk, gaat er in de kroeg over pra ten en filtert vooral emotioneel.

Lo ka le me dia zijn niet lou ter in tel lec tu eel en ge richt op pro fes si o ne le
nieuws ga ring. Ze zijn niet per de fi ni tie neu traal en ra ti o neel, en veel
eer der in for meel, ex pe ri men teel, prak tisch, be trok ken, di rect en vaak
ef fec tief. Ze ver vul len een es sen ti ële taak in de stad van nu en dat
wordt nog meer in de toe komst, waar veel an de re func ties on li ne kun -
nen en dus fy siek niet meer aan de stad ge bon den zijn. De stad zelf
wordt meer en meer een plat form, een me di um an sich. Dit heeft gro te
ge vol gen, voor al op de lange ter mijn, voor het lo ka le me di a land schap,
dat zelf on derd eel van deze dagelijkse platform-ervaring wordt - of kan
worden. 

Wij gaan in deze nota verd er in op deze fun da men te le ver schui ving in
de stad, nu alle cul tu re le, eco no mi sche en, in der daad, po li tie ke han de -
ling en een di gi ta le com po nent heb ben ge kre gen. Dit is niet zo maar een
di gi taal saus je dat over de oude me dia is ge gooid, dit be te kent dat toe -
gang, op slag en in ter ac tie echt een nieuwe dimensie krijgen.

Wat voor heen nog fy siek in de stad lag, ver huis de de af ge lo pen vijf tig
jaar naar de ran den, verd ween naar an de re regio’s, lan den of con ti nen -
ten of werd he le maal vir tu eel. Uni ver si tei ten, zie ken hui zen, scho len, lo -
gis tiek, pro duc tie, di gi ta le op slag, het zijn let ter lijk rand ver schijn se len
ge wor den, de kern func tie van de stad wordt steeds meer aan bie den van
een er va rings ge richt con tact plat form. De taak van het stads be stuur is
ook steeds meer het ma na gen van de di ver si teit ge wor den (cul tuur, het
ink omen, zing eving, zeg gen schap, spe ci a li sa ties) door fy sie ke en vir tu -
e le struc tu ren, door het stel len van gren zen en door op te tre den als
“pri me mo ver”, vaak als eerste en beslissende klant voor innoverende
producten of diensten.
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Lo ka le me dia in glo ba lis ti sche con text
Amster dam prijst zich zelf naar de bui ten we reld aan als een cul tu re le
smelt kroes, maar ook als een spel be pa ler, zo wel na ti o naal als in ter na ti -
o naal. Nieu we trends in kunst en cul tuur, vol op ‘creatieve innovatie’,
het groeit tus sen de na den van de wel vaarts maat schap pij, en daar is
‘innovatie’ een van de sec to ren die Amster dam uniek maakt; een ma -
gisch brand punt die een glo ba lis ti sche aan trek kings kracht heeft op
creatievelingen en ander gespuis.

Amster dam is qua zaal fa ci li tei ten goed op weg. Ge noeg gro te nieu we
po dia, die bak ken met geld kos ten, maar de top bands wil len ook in Pa -
ra di so staan: waar om? We zijn, ove ri gens in aan vang met for se te gen -
wer king van de over heid, fes ti val plek Nr. 1 ge wor den, dat is ook een
top sec tor met po ten tie. We zijn een crui se-be stem ming en die gro te
crui se kas te len zijn leuk (en we ja gen ze weg met toe ris ten bel as ting),
maar in de bin nen land crui ses gaat net zo veel om en de Ha ven (ha ven -
be drijf Port of Amster dam)(ooit het Ha ven be drijf) heeft ei gen lijk niet
ge dacht aan een goe de plek voor die Rijn bak ken of aan een gro te pas -
san ten ha ven voor jach ten. Ko len en olie ging en voor, ondertussen is de
geprivatiseerde haven door wanbeleid een zorgenkind. 

Gast vrij heid is waar Amster dam geld mee kan en moet verd ie nen, maar 
dan moet er wel wat te be le ven zijn, niet meer van het zelf de wat men
el ders ook al krijgt aang ereikt. Klein scha lig heid, di ver si teit, het is uniek 
dat je in Amster dam lo pend (ook ’s nachts) rond kunt trek ken en dat er
wat te doen is, le gaal, ge doogd of op het rand je. Amster dam was lange
tijd avon tuur lijk, span ning, vreemd en te ge lijk schat tig, de schrij vers,
schil ders, mu zi kan ten, cre a tie ven, de hac kers, ze kwa men hier en ble -
ven hier vaak, maar wor den nu met beperkende visumregelingen
weggepest.

Men praat over top sec to ren, in dus trie, tuin bouw, maar dat toe ris ten
voor al naar Amster dam ko men van we ge de sfeer, to le ran tie, seks en
wiet en de ma gi sche sfeer heeft men niet tot pri o ri teit kun nen of wil len
ma ken. Na tuur lijk, we heb ben mooie mu sea, een le ven di ge, oude bin -
nen stad, maar bin nenk ort heeft ie de re gro te stad een Her mi ta ge fran chi -
se of een Gug gen heim rip-off. De paar een ma li ge lo ka le wink el tjes die
er nog zijn val len echt niet op tus sen de stan daard be zet ting van de
A-lo ca ties. Bo ven dien wordt die bin nen stad ernstig be dreigd door de
on li ne re tail, groei en we dicht met fiets plek ken maar blij ven we graag
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au to otje pes ten zon der an der be leid dan de kas sa, is de wei de- en bui -
ten wij kwink el de pest voor de di ver si teit van het ori gi ne le aan bod en
gaan we de be zoe kers ook nog eens fouil le ren. We wor den een bus be -
stem ming (voor crui se gas ten uit Rot ter dam), la ten we ho pen dat door -
trek ken van de NZ-lijn, altijd onbespreekbaar vanwege deals met de
NS, hier gaat helpen de rolkoffer- en mensenstroom te managen.

Het bre de cul tuur be leid, en dat is veel meer dan een kun sten plan en
sub si die ver de ling, mank eert. De vijf ja ren plan ning is een keurs lijf,
houdt veel min der he den en klei ne ini ti a tie ven bui ten spel, het geld gaat
naar de goed ge or ga ni seer de sub si die vre ters. Te veel aan dacht en geld
gaat naar de ‘grote’ eve ne men ten en up mar ket po dia, die dan wel pu -
bliek trek ken, maar is dat niet te eli tair, te grach teng or del, te duur en
over de hoof den heen van de mas sa? Die krij gen de Gay Pri de, SAIL,
de licht-ex po si tie op het wa ter, af en toe een voet bal feest je, maar een
stad met zo veel min der he den zou toch niet al leen een Kwa koe (flak ke -
rend als een nacht kaars) maar ook een Turks, Ma rok kaans, Afri kaans
en Bel gisch volks feest moe ten heb ben (en ge luk kig zit daar be we ging
in). Daar zit de cul tu re le door bloe ding, daar in te greert men, bouwt res -
pect op voor el kaars cul tuur, daar kan de soms op ge krop te ener gie zich
ma ni fes te ren. Hol le pres ti ge-events zo als het Hol land Fes ti val (elk dorp 
heeft nu zo iets) kos ten geld, maar voor al aan dacht, dat gaat om ‘schone 
kunsten’, maar Amsterdam is juist een trekker voor duistere, magische,
net boven het maaiveld bijzondere dingen.

Er is een ‘broedplaatsen’-be leid, maar dat buigt zo naar de sta tus quo,
naar de be lang en van ei ge na ren en cor po ra ties, dat het snel duf fe oor -
den wor den en de ech te gang ma kers verd er trek ken naar Ber lijn en Bar -
ce lo na, waar men een veel ac tie ver be leid om leeg staan de pan den te
her ge brui ken als cul tu re le po dia sti mu leert. De Wi baut straat is een
prach tig voor beeld over wat er al le maal kan en hoe heel di ver se stro -
ming en dan sa menk omen in een ‘Knowledge Mile’. Maar hoe veel stel -
le tje ong ere geld is daar nog welkom met die torenhoge huren?

Er zijn ze ker leu ke eve ne men ten, die ook in ter na ti o naal sco ren, zo als
het groot ste do cu men tai re film fes ti val ter we reld IDFA en mu zi ka le
hap pe nings zo als ADE, maar hoe ver nieu wend is ei gen lijk een film mu -
seum, een do cu men tai re fes ti val, is dat niet te veel ‘telefoonboek’, te
veel 20e eeuw? Amster dam gaat steeds meer een plat form wor den voor
an de ren, van el ders (want daar valt ten min ste geld mee te verd ie nen).
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Het lo ka le me di a be leid, dat im mers geld kost, is een school voor beeld
van de ver schra ling van de lokale, eigenzinnige (media)producties.

Een cul tuur plan voor de toe komst zou on der scheid moe ten ma ken naar
hoge en lage cul tuur, en juist die klein scha li ge, mis schien or di nai re,
grassroots-be we ging en moe ten sti mu le ren, een sub straat en in fra struc -
tuur schep pen die dat ondersteunt.

De te loor gang van de lo ka le me di a cul tuur
Amster dam had al vroeg een lo ka le om roep. Op 5 ja nu a ri 1976 be gon
Ra dio STAD uit te zen den, met Leo Ja cobs als hoofd re dac teur. Expe ri -
men te le te le vi sie was er kort ston dig al in mei 1979 met Stan van Houc -
ke. His to risch was de ver slag ge ving op 30 april 1980 over de kro nings -
dag van Be at rix. SALTO/Pu blie ke Omroep Amster dam is in 1984 op -
ge richt, er was van af 1994 de pi o nie ren de De Di gi ta le Stad en er was
een van de eer ste dek ken de ka bel sys te men, er was een rijk land schap
aan vrije ra di os zo wel bij SALTO als Ra dio 100 en Ra dio Pa ta poe. Het
is dus ei gen lijk jam mer dat het on der werp lo ka le me dia is weg ge zakt
tot wat over al el ders ook draait, een ver plicht num mer tje met beperkte
en zelfs aflopende impact; de voorsprong ging verloren.

Het was ooit, met een wat war ri ge fi nan cie ring van al ler lei groe pen en
van al ler lei kan ten, een le ven di ge, amu san te en on lo gi sche af spie ge ling
van wat er voor al bij de min der he den leef de. Inno va tie, groeps be lang,
per soon lij ke am bi ties, het liep al le maal door el kaar en het so ci a le ka pi -
taal droop er van af. Ini ti a tie ven als De Di gi ta le Stad, Kleur net, de hac -
kers, me dia-ex pe ri men ten als van Waag So cie ty en Me di a ma tic; de
‘tactische media’ ont moet ten el kaar toen bij fes ti vals als Next Five
Minutes. Het Daklozenjournaal op Kleurnet was een wereldprimeur.

Door in meng ing van de po li tiek, die voor al haar be hoor lijk be scherm de 
maar fi nan cieel steeds te kort ko men de en dus sta tus quo ge voe li ge en
wat slaaf se AT5 wil de steu nen en wei nig be greep van de in ter net-re vo -
lu tie, ging dat ka rak ter van de lo ka le me dia ge lei de lijk aan ver lo ren.
SALTO (van het Rem brandtplein ging het naar Pak huis de Zwij ger)
werd een fa ci li tei ten plek en ver loor de greep op de lo ka le cre a tie ven
door mis kleu nen de di rec teu ren, de spre ad qua pro gram ma ma kers in dat
open ac cess-plat form ver smal de tot re li gieu ze en eng-et ni sche groe pen,
de kan sen om ook klein scha lig di gi taal Amster dam te ont wik ke len
(deel van de ka bel ver koop over eenk omst in 1995 met 10 pro cent ka bel -
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ca pa ci teit om te spe len) wer den niet be nut. (De laatste tijd is er
overigens bij SALTO wel weer een frisse wind en gaat het beter).

De ooit bij de oprich ting be oog de uit stra ling naar eve ne men ten, the a ter, 
film en fes ti vals ging ver lo ren, de vrije ruim tes de den niet mee. Hier is
de al ter na tie ve en cre a tie ve Rui goord ge meen schap met een we reld wij -
de uit stra ling een dui de lijk voor beeld, maar zij par ti ci peer den nau we -
lijks in het SALTO- en lokale mediacircuit.

Het zijn ge mis te kan sen, die deels niet be nut wer den om dat de war ri ge,
maar won der lijk ef fec tie ve con tac ten tus sen en in de cre a tie ve we reld
niet wer den ge zien als so ci aal ka pi taal. Ze vol de den niet aan de nor men 
en wer den weg ge re geld, ont kend en nie mand keek om. Het wes ter se
bu si ness mo del, dat er voor in de plaats kwam, was net zo rot en kost te
waar schijn lijk meer geld, om dat de zo ge naamd ge ba lan ceer de be gro -
ting en en bud get ten vol za ten met rond ge pomp te fond sen zon der ech te
ba sis. Pro jec ten als het Mu ziek the a ter, Waag So cie ty, Pak huis de Zwij -
ger, NEMO wer den dure geld put ten, ter wijl de bin nen stad ve ry up te en
ver loe der de; onafhankelijke, commerciële projecten werden -en
worden- weggeconcurreerd.

Ge mis te kans
B&W za gen lo ka le me dia maar als las tig, de kan sen ver lie pen, de over -
stap naar di gi taal werd nau we lijks ge maakt, het geld ging op aan het in
stand hou den van AT5 als spreek buis en een ge bouw als Pak huis de
Zwij ger. Dat werd met sub si die geld tech nisch pri ma uit ge rust maar
zon der de in put (con tent, de programma’s) van lo ka le pro gram ma ma -
kers die de vo ri ge eeuw zo brui send, mul ti cul tu reel en di vers be zig wa -
ren. De Zwij ger is een leuk me dia- en con fe ren tie cen trum ge wor den dat 
veel sub si die geld op slurpt (de hu ren zijn daar hoog) en con cur reert met
an de re plek ken en po dia, die mede daard oor be dreigd zijn. De con cen -
tra tie van me dia- en an de re ac ti vi tei ten daar heeft het een at trac tie ve,
maar dure lo ca tie ge maakt, die ech ter wat is losgezongen van de
‘gewone’ Amsterdammer buiten de grachtengordel en de Ring.

Er wordt wel geld uit ge ge ven aan pro gram ma ma ken op RTV NH (nu
NH Me dia) en AT5, maar de klein scha li ge kweek vij ver van SALTO is
ver wor den tot een spar tel kom me tje en de over stap naar in ter net pro -
gram me ring en ini ti a tie ven voor stads bre de si tes voor nieu we dien sten,
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in te gra tie pro jec ten, kunst en di ver si teit in het al ge meen is niet of
nauwelijks gemaakt, ook niet door AT5.

Een be lang rij ke er fe nis aan ken nis en ener gie op me di a ge bied ging ver -
lo ren en dat is voor al de op een vol gen de wet hou ders te ver wij ten, die de 
voor trek kers rol van Amster dam op dit ge bied niet za gen en het dos sier
kwijt speel den of alleen naar AT5 keken.

Waar Amster dam de bes te in ter net fa ci li tei ten en kruis pun ten van de
we reld heeft, is men juist qua con tent (met uit zon de ring van de on li ne
por no-in dus trie) ach ter ge ble ven. De lo ka le me dia op ste de lijk ni veau
zou den hier veel meer kun nen be te ke nen en dat niet al leen in leu ke
programma’s, maar in wat er uit voort vloeit aan ga mes, apps, nieu we
zorg mo ge lijk he den. e-He alth, dom oti ca, dis cus sie fo rums, lo ka le va ri a -
ties op IoT (Inter net of Things). Ook AR (aug men ted re a li ty) enVR
(vir tu al re a li ty) en al ter na tie ve ant woor den op big data en kunst ma ti ge
in tel li gen tie bie den kan sen voor kop pe ling, in te gra tie, maar er ont -
breekt een uitwisselingsmodel, een platform zoals dat met SALTO ooit
goed werkte voor radio en tv. 

In deze nota wor den ar gu men ten aang edra gen en sug ges ties ge daan om
hier ac tie ver mee om te gaan, de plat form func tie van de pu blie ke lo ka le 
om roep te ver ster ken en meer uit wis se ling tus sen alle lo ka le media te
bereiken.
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∴ 6 De taak van lo ka le me dia:
nieuws of/en plat form

Juist in een bre de, mul ti me di a le aan pak, met ook nieuws voor zie ning
via lo ka le ra dio, zou de taak van een lo ka le nieuws voor zie ning zich
kun nen uit brei den tot het bie den van een echt nieuws- en in for ma tie -
plat form, lo ka le me dia 2.0 zou je kun nen zeg gen. Niet al leen wat po li -
tiek nieuws en ac tu e le brand jes en ong eluk ken, maar een nieuws-plus
plat form waar dis cus sies, feed back en ver wij zing en naar andere lokale
sites te vinden zijn. 

Dat ont breekt nu in Amster dam, er zijn wel al ler lei si tes waar je wat
kunt vin den, maar een bre de toe gang, dus een echt plat form, is er niet.
Dat te ont wik ke len, niet als uit bouw van AT5, maar met ste vi ge fun da -
men ten, verd ient een on af hank elijk en kri tisch on der zoek voord at we
kun nen over gaan tot het bou wen en uit tes ten van een lo ka le me dia 2.0
aan pak in Amster dam die het in ter net vol le dig in te greert en verd er gaat
dan radio plus televisie jaren 80 stijl. 

Er zijn voor beel den over hoe het ook kan. Als we AT5 ver ge lij ken met
DUIC of wel De Utrecht se Inter net Cou rant - Hét nieuws plat form van
Utrecht, met on li ne, print en te le vi sie, dan is dui de lijk waar om we dur -
ven te stel len dat Amster dam wat ach ter loopt. In Utrecht, waar lo ka le
me dia blijk baar wat be ter in de ga ten ge hou den wor den (zo als blijkt uit
het vi si ta tie rap port 2017) zijn er dus wel in no va tie ve transmediale
constructies.

Men heeft in Amster dam blijk baar de taak van lo ka le (pu blie ke) me dia
voor als nog ge zien als voor al be perkt tot lo kaal nieuws via tra di ti o ne le
ka na len, een soort aan vul ling op wat er na ti o naal werd aang ebo den. Dat 
werd ook dui de lijk niet als zo be lang rijk ge zien, dat daar voor rui me
bud get ten be schik baar moes ten zijn, AT5 moest al tijd vech ten voor
geld, ging ook te rug van ± 5 mil joen euro naar nu 2,8 miljoen/jr.
subsidie.

Maar on der tus sen is er, door de in ten si ve ring van het me dia-aan bod, en
de toe gang tot di gi taal ar chief ma te ri aal, on de mand en via links, wel
wat meer mo ge lijk. Er is veel meer, anno 2019 die nen lo ka le media ook 
voor:
• Nieuws voor zie ning (en de vraag is op wel ke schaal) 
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• Edu ca tie, op een breed ter rein, en voor ach ter stand groe pen
• Infor ma tie (van de over heid naar de bur ger) 
• Eco no mi sche MKB-mo tor, re cla me, agen da, eve ne men ten, con -

tent-cre a tie, me dia-sec tor
• Oplei dings tra ject voor me di apro fes si o nals 
• Par ti ci pa tie plat form (lo ka le en buurt-is su es) 
• Expres sie-plat form (kunst, on te vre den heid)
• Iden ti ty po li tics en di ver si teits be leid 
• Vei lig heid en pu blie ke orde, crowd con trol 
• De mo cra ti se ring, de ver bin ding tus sen po li tiek en bur ger, cohesie.

Mo ge lijk is ook de gids func tie, de bur ger hel pen de weg te vin den in
me di a land, van be lang, maar net als ‘agenda-setting’ is dat een ge vaar -
lijk pad, want: Wel ke maat schap pe lij ke, re li gieu ze of po li tie ke bood -
schap of ka der is be pa lend? Het ge vaar van pro pa gan da is niet
denkbeeldig.

En dan kan ook de vraag ge steld wor den: Op wel ke ni veau gaat het om
de stad? De wij ken (het hy per lo ka le ni veau) of zelfs nog klein scha li ger, 
de buurt, de straat?

De app als fil ter en fo cu sin stru ment
Mo der ne mid de len zo als apps op smartpho nes en PC’s kun nen bij dra -
gen om het bre de re nieuws en in for ma tie aan bod ook op lo kaal ni veau te 
hel pen fil te ren en te per so na li se ren. Een app die op ba sis van per soon -
lij ke voor keu ren de re le van te in for ma tie door sluist naar het in di vi du is
geen il lu sie, maar op in ter net re a li teit, al leen ko men we dat bij SALTO
en AT5 nog niet te gen. Wel is er sa men wer king met NU.nl om Amster -
dams nieuws se lec tief weer te ge ven via een app, als men in Amster -
dam is. Dat il lus treert hoe men de in for ma tie stroom meer per soon lijk
kan ma ken, meer gericht, minder vol met spul dat men niet hoeft te
zien.

Der ge lij ke ver fij nings mecha nis men zijn geen uto pie meer, ko men ook
uit de com mer ci ële hoek, als we spre ken over de com bi na tie van
nieuws- en plat form func tie kan dit niet meer ge ne geerd wor den. Het
kan en komt, maar wan neer en wie doet het? De bur ger hel pen z’n weg
te vin den in een over stel pend aan bod, en dan niet al leen al ge meen maar 
juist ge richt op min der he den, an der sta li gen, min der ta li gen en di gi be ten, 
daar ligt ook een pu blie ke taak, naast een commerciële uitdaging.
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∴ 7  Onli ne en so ci a le me dia

Tus sen de in di vi du e le (punt-tot-punt) me dia en de mas sa me dia zijn te -
gen woor dig de so ci a le me dia ge ko men, die voor al op groeps ni veau, zo -
wel een-op-een, een-naar-veel, als van ve len-naar-ve len, uit wis se ling
mo ge lijk ma ken. Ze zijn in ter ac tief, maar in de prak tijk ook erg con -
sump tief, en zelfs YouTu be en voor ve len een al ter na tief voor fy siek
con tact. Omdat veel con tac ten voor al lo kaal zijn, spe len so ci a le me dia
daar een be lang rij ke rol, ze spe len een rol in con tact pa tro nen, af spra -
ken, maar ook in on der linge af stem ming, be oor de ling van een event of
dienst, en heb ben voor ve len de te le foon als fa vo riet con tact mid del
over ge no men. We le ven steeds meer in een me dia-spin ne web, in een
net werk van con tac ten en dat tast niet al leen onze pri va cy aan. Het
geeft vrij heid, maar ook een ge voel van al tijd ge con tro leerd worden.
Iedereen is altijd online, vanaf iedere device, en kan met iedereen
contact leggen.

Leuk, maar ook las tig en veel al ong rijp baar 
Zelfs als we be sef fen dat die mo der ne so ci a le me dia prin ci pieel erg lij -
ken op wat we in de oude me dia-in de ling za gen als rod del en in for me le
com mu ni ca tie, verd ie nen de “mo der ne” in ter net com mu ni ca tie vor men
toch aan dacht in de con text van lokale media en mediabeleid. 

Ze heb ben soms een enor me in vloed, re views en re cen sies ma ken de
klant niet al leen ko ning, maar ook scherp rech ter. Pro beer maar eens
van een slech te be oor de ling op Airbnb, TripAdvi sor, Zoo ver of
TrustPi lot af te ko men. Juist om dat er veel fei te lij ke mo no po lies zijn,
zo als van Uber of Book ing.com, Thuis be zorgd.nl, ont staan las ti ge si tu -
a ties, waar ook de wet en de recht spraak nog geen goed ant woord op
heb ben. We zijn nu af hank elijk van de ma nier waar op een por tal met
klach ten over klach ten om gaat, en kun nen niet naar de lo ka le po li tie of
rech ter stap pen. Dit kan voor lo ka le on der ne mers heel be per kend zijn,
je klanten blijven weg en je kunt er niks aan doen. 

We rod de len niet meer face-to-face, maar via twit ter, what sapp, Fa ce -
book etc. Het pro bleem is al leen, dat er mo ge lijk meer men sen
‘meeluisteren’ en dat onze be rich ten vast lig gen, be waard wor den en
ach ter af ge- of mis bruikt kun nen wor den. Sex ting is zo’n mo der ne in -
ter ac tie vorm, die ech ter nare con se quen ties kan heb ben. Pes ten, stal ken, 
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schel den, be le di gend taal ge bruik, sociale media snijden aan twee
kanten!

De so ci a le me dia por tals zijn over al en lij ken op per mach tig, want wie
heeft geen What sapp, Fa ce book, Link edIn, Instag ram of Twit ter, maar
we moe ten beseffen dat: 
• A: niet ie der een kan of wil mee doen,  
• B: so ci a le me dia wel glo ba lis tisch doen, maar in de prak tijk erg lo -

kaal en vaak be perkt zijn tot een be paal de vrien denk ring of groep,
• C: Ze spe len een rol in iden ti fi ca tie en groeps vor ming (de iden ti ty

po li tics trend),
• D: De so ci a le me dia dien sten zijn er niet voor jou, ze heb ben hun

ei gen agen da, nor men en bu si ness mo del. Je bent geen klant, maar
mede-pro du cent van profielen.

Op lo kaal ni veau is de nieu we me di a si tu a tie nog nau we lijks ver taald in
hel de re so ci o lo gi sche, eco no mi sche, ju ri di sche, po li tie ke en me di a fi lo -
so fi sche mo del len, re ge ling en, wet ten, in stan ties, ter wijl de ou de re mo -
del len niet erg re le vant meer zijn. Want mas sa-me dia, so ci a le me dia en
di rect con tact, het loopt vooral op lokaal niveau door elkaar heen. 

We moe ten de stad en al de me dia die er in ac te ren, ei gen lijk in een
breed ka der zien als een soort stads plein, als een me ta foor voor de plek
waar al les te ge lijk ge beurt. Een kreet die dit mis schien goed uit drukt en 
het hele con cept van de stad als por tal en com mu ni ca tie pla form en dus
me di um ‘an sich’ weergeeft is:

The city is the me di um

De ve rant woor de lijk heid van de lo ka le over heid om in dit com plexe en
in sta bie le veld in vloed uit te oe fe nen en goe de keu zes qua vei lig heid en 
vrij heid te ma ken is er wel, maar er zijn (nog) geen kap stok ken, wet te -
lij ke richt lij nen of zelfs maar et hi sche prin ci pes ge for mu leerd om hier
te ope re ren. Dat be te kent on ze ker heid en aar ze ling, maar ook de ge le -
gen heid om wel een ei gen lo kaal me di a be leid te ont wik ke len, daarmee
te experimenteren en ‘leidend’ te zijn. 

Amster dam was ooit met de Di gi ta le Stad (1994, Hack-tic en De Ba lie)
een pi o nier, en nog steeds een be lang rij ke in ter net ‘node’ maar is qua
lo ka le so ci a le me dia de laat ste de cen nia wat ing esla pen. De pu blie ke
lo ka le om roep heeft kan sen la ten lig gen, hup pel de wat mee, maar nooit
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voor op. Maar er zijn nog steeds kan sen, in de zorg, e-he alth en co he -
sie-pro jec ten, kan men hier nog iets betekenen, innoveren. 

Dat vraagt de wil het hele, bre de me di a com plex in te zet ten voor so ci a -
le doe len als par ti ci pa tie, di ver si teits-op ti ma li sa tie en lo ka le be trok ken -
heid, en daar mee pro ble men als ra di ca li se ring, een zaam heid en iso la tie
van burgers en groepen aan te pakken.

Onli ne im pact
Het is in de me di a we reld niet erg ge brui ke lijk om so ci a le me dia en in
het al ge meen in ter net plat forms en por tals als lo ka le me dia te be schou -
wen, men legt graag de na druk op het glo ba lis ti sche ka rak ter. In de
prak tijk ech ter vormt de lo ka le vrien denk ring op bij voor beeld Fa ce -
book wel de ge lijk de meest ac tie ve groep en zien we de groeps vor ming
op Twit ter, WhatsApp en der ge lij ke toch ook dui de lijk fysieke
nabijheid vragen, en dus vaak lokaal zijn.

We kun nen in ter ne tac ti vi teit, in dit per spec tief als goed deels lo kaal ge -
o ri ënteerd, op de len of clas si fi ce ren als:
• Nieuw sme dia, web si tes of dien sten (apps) die nieuws ac qui re ren of

weer ge ven, en soms per so na li se ren, aan pas sen aan de ontvanger;
• Con cen tra tie me dia, die waar de (en nieuws) ge ne re ren door het bij el -

kaar breng en van bij voor beeld agenda’s, lis tings, en plek ken wor den
die va ker wor den geraadpleegd;

• Con tent pro vi ders zon der veel ac tu e le nieuws waar de, zo als Net flix
en Spotify;

• Pro mo tie web si tes; ma ni fes ta tie van per soon, ide aal, or ga ni sa tie of
be drijf, de re cla me func tie, het uithangbord;

• Expres sie-me dia waar men ei gen blogs, vlogs of vi deo laat zien,
YouTu be is een dui de lijk voor beeld; 

• Een di gi ta le com mons of ge meen schaps plein, voor het de len van van 
al les; 

• Expe ri men teer plek voor nieu we dien sten, tech no lo gie, kunst en we -
ten schap;

• De bat-plat form, de plek waar het ‘discourse’ en de opi nie vor ming
plaats vindt. bre der, in ter ac tie ver en de mo cra ti scher dan via de mas -
sa-me dia zo als de pers en de tv, maar ook op por tu nis ti scher;

• Zoek si tes zo als Goog le, Bing met re cla me maar ook voor toe gang tot 
li te ra tuur, we ten schap pe lij ke pu bli ca ties, me dia-ar chie ven; 

• Com mer ci ële so ci a le me dia zo als Fa ce book, met ei gen verd ien mo -
del len, in flu en cers en volgers;
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• e-Com mer ce, markt plaat sen, da ting ser vi ces, ver bin ding en tot stand
breng en tus sen par tij en te gen be ta ling, ver koop van van al les, ook
van sub ject info, databases ; 

• Wal led gar den com mu ni ties, voor be paal de groe pen die nieuws en
in for ma tie be per ken tot de ei gen, se lec te groep;

• Be taal dien sten en bank dien sten, en block chain-ac ti vi tei ten.

We zien over lap en links tus sen die ca te go rie ën, men ver wijst en ‘leent’ 
veel, het ge heel is via hy per text links met el kaar ver bon den. De oor -
spronk elij ke bron van nieuws of items gaat vaak ver lo ren, het tra di ti o -
ne le co py right en de re nu me ra tie daar van is niet meer af dwing baar (al
doet men daar qua mu ziek en beeld rech ten wel po ging en toe) en de
betrouwbaarheid gaat verloren.

Alle in ter ne tac ti vi tei ten kun nen meer of min der in ter ac tief zijn, nei gen
naar ga mi fi ca tie (com pe ti tie, win nen), ge ge vens van de ge brui kers
com mer ci a li se ren, kun nen re cla me dra gers zijn of via een aan tal mecha -
nis men be ta ling vra gen of re ge len voor aang ebo den con tent of dien sten. 
De verd ien mo del len zijn ge va rieerd, maar veel min der hel der her ken -
baar dan die we ken nen in de we reld van print me dia of li ne ai re te le vi -
sie. Vaak wordt ge bruik ge maakt van re cla me dien sten, die min of meer
au to ma tisch ge per so na li seer de com mer cie (re cla me of links) toe voe gen 
en daarvoor betalen, soms ook conditioneel (de kliks kunnen omzet
genereren).

Met name de so ci a le me dia heb ben het me di a veld ing rij pend ve ran derd, 
in de zin dat ze het per soon lij ke face-to-face con tact, de rod del en ach -
ter klap, heb ben over ge no men en over vleu geld. Ze wor den steeds meer
iden ti teits-be pa lend, ben je nog wel je zelf, of de ge ne die je voor geeft te 
zijn, je ava tar of dat wat an de ren als je pro fiel heb ben be paald. Psychi -
sche iden ti teits-con flic ten zijn zeer be pa lend voor onze ge zond heid en
ge luks ge voel, ma ken we ons zelf op ter mijn niet ziek doord at we steeds
een ‘ander’ zijn, het authentieke zelf opofferen of af laten pakken?

We bes te den enorm veel tijd aan onze smartpho ne, e-mail en zijn vol -
gers en soms ook ac to ren en bij dra gers aan so ci a le me dia. Dat kost
ener gie, kan men sen iso le ren in plaats van ver bin den. De ef fec ten op
onze fy sie ke en men ta le ge zond heid zijn on dui de lijk, zo veel kan wel
ge steld wor den te mid den van al die doem denk eri ge ver ha len over hoe
we wor den be dreigd door so ci a le me dia, ga ming, voor ge kookt on li ne
nieuws, fake in for ma tie en de peer pressure vanuit onze “groepen”.
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So ci a le me dia als dis tri bu tie ka naal
Plat forms zo als Fa ce book, Twit ter, Instag ram, YouTu be en Goog le zijn 
enorm be lang rijk, ook voor de (lo ka le) me di a par tij en. Veel men sen ge -
brui ken deze por tals als toe gang tot het gro te aan bod van in fo tain ment,
tot de spe ci fie ke ag gre gaat-si tes (lo ka le por tals met lis tings) en
agenda’s en doen dat in ter ac tief, ge ven dus com men taar en be oor de -
ling en. Ze blij ven zo op de hoog te van wat hun vrien den (en in flu en -
cers) leuk vin den, lezen, liken en aan welke discussie ze deelnemen.

Deze bre de plat forms zijn dus voor de tra di ti o ne le me dia een enor me
traf fic-dri ver: een toe gangs punt waar het pu bliek de meer tra di ti o ne le
me dia-or ga ni sa ties (nieuws, kran ten, om roep) we ten te vin den. Je tikt
een on der werp in op je zoek machi ne om te zien wie daar over be richt
(en kijkt niet verd er dan de eer ste paar, vaak betaalde, links.

Me dia-or ga ni sa ties ma ken dank baar ge bruik van de mo ge lijk he den van
deze plat forms om een lang du ri ge re la tie met hun pu bliek aan te gaan,
doord at je op via plat forms met één klik een merk / me di um kunt
‘volgen’. Des noods ge bruik je een app, die het zoe kwerk voor je doet
en de da ta stroom per so na li seert. Hier mee bouw je als spe ler op het net
aan een struc tu reel be reik, aan fan-com mu ni ties. Want als je een maal
ie mand zo ver hebt ge kre gen je te wil len vol gen, dan blijft diegene
updates en berichten ontvangen.

Er wordt zo nu en dan nog wel eens ge roe pen dat je voor lo ka le me dia
mis schien niet eens een ei gen site of vi de oplat form meer no dig hebt; er
is nu toch Fa ce book en vi deo kan je kwijt op YouTu be! Maar dat gaat
voor bij aan het feit dat het Ame ri kaan se plat forms zijn met een ei gen
bu si nes smo del, ‘ethische’ nor men, co py rightbe leid en ga ran ties tot de
deur. Ze ge ven mis schien wel toe gang tot lo ka le in for ma tie, maar niet
al tijd ac tu eel en re le vant, je weet ge woon niet hoe dek kend en cor rect
een zoe kac tie je in for meert over wat er bij je in de buurt aan de hand is.

Het is voor Amster dam se lo ka le me dia-or ga ni sa ties zo als AT5 en
SALTO dus wel be lang rijk de glo ba le plat forms te ge brui ken, maar er
niet all-in op te gaan. De grap is ze zo te ge brui ken dat je men sen ui -
tein de lijk aan je ei gen, liefst lo ka le en on af hank elij ke dis tri bu tie plat -
forms en nieuws dien sten pro beert te bin den. Ei gen pre sen ce, web si tes
en ar chief ac cess zijn dan een mar ke ting in stru ment, maar men laat het
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in Amster dam nu nog te veel over aan wat de gro te so ci a le me dia si tes
en zoek machi nes aan bie den. De laat ste tijd ho ren we steeds meer hoe
vaag, ma ni pu la tief en on de mo cra tisch se lec tief deze be drij ven ope re -
ren, en de vraag moet ook ge steld wor den of pu blie ke me dia-or ga ni sa -
ties daar zwaar op moe ten wil len leu nen. Ei gen site eerst, zou het de -
vies kun nen zijn, om dat daar wel recht ma tig heid en authenticiteit
bewaakt kan worden en instanties opgetuigd om de kwaliteit te
bewaken. 

So ci a le me dia als open ba re ruim te en com mons
Plat forms wor den niet al leen ge bruikt voor dis tri bu tie en toe gang tot
spe ci fie ke dien sten. Me dia-or ga ni sa ties ge brui ken de gro te glo ba lis ti -
sche so ci a le me di aplat forms ook als plek waar over de on der wer pen
‘gesproken’ kan wor den door het pu bliek, voor in ter ac tie en feed back.
Ster ker nog, bij AT5 kan je zelfs niet eens op de ei gen site re ac ties ach -
ter la ten, maar alleen via een Facebook-plugin. 

Lo ka le me dia-or ga ni sa ties ma ken graag ge bruik van de re ac tie mo ge -
lijk he den van de gro te plat forms om dat ze gro te moei te heb ben om de
re ac ties op ei gen plat forms in de hand te hou den. In de prak tijk wil len
ze daar na me lijk ei gen lijk niet naar om kij ken. Ze gooi en het liefst een
be richt of item over de schut ting en dan is het klaar. Mo de re ren en
reacties, dat is maar lastig!

Dat zou na tuur lijk ook he le maal an ders kun nen. Je zou in plaats van
van uit een ivo ren to ren nieuw tjes te pu bli ce ren ook sa men met je pu -
bliek jour na lis tiek kun nen be drij ven. Een on der werp agen de ren, re ac -
ties en in put ver za me len, half fa bri caat pu bli ce ren, ver fij nen, aan vul len,
etc., in co-pro duc tie met de men sen die je vroe ger je pu bliek zou noe -
men. He laas zijn veel me dia-or ga ni sa ties nu nog te veel ge richt op
(sim plex) eenrichtingsverkeer om zo te kunnen werken.

Een heel goed ini ti a tief is Pu blic Spa ces, dat met een groot aan tal par tij -
en (waar on der VPRO, Waag e.d.) een pu blie ke ruim te pro beert op te
zet ten die niet in han den is van een com mer ci ële data-slur per, maar in
han den van het pu bliek of als zgn. com mons func ti o neert. Het zou een
taak van pu bliek ge fi nan cier de me dia-or ga ni sa ties kun nen zijn om een
ac tie ve bij dra ge te le ve ren aan het tot stand ko men van zo’n pu blie ke
ruim te, ze ker in de lo ka le sfeer. De cen traal op ge zet, zo dat nie mand
daar ab so lu te macht over kan uit oe fe nen. Een nieu we ‘De Di gi ta le
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Stad’, iets dat veel jong ere mensen wellicht niets meer zegt, maar ooit
was dat echt pionieren.

Onli ne en off-line com mons
Ze lij ken ver ui tel kaar te lig gen, maar de fy sie ke ‘commons’, die we
vroe ger als de brink (es, enk of eng) ken den, een ge za men lij ke wei de
mid den of aan de rand van het dorp, en de on li ne com mons heb ben veel 
ge meen. Ju ri disch wordt het con cept nu ge bruikt in de rech ten sfeer, co -
py right- en public domain kwesties. 

Het is ech ter ook in te res sant om te zien hoe bij voor beeld toe ris ten,
maar ook veel stu den ten, fy sie ke plek ken zoe ken om de on li ne we reld
in te gaan. Heel veel bars, thee hui zen en ook nieu we vor men van
work-spa ce ver huur bie den ei gen lijk die func tie aan. Wi-Fi, een kop
kof fie en brood je, rus ti ge om ge ving, mis schien een prin ter, daar vin den
de on li ne en de fysieke commons elkaar.

Bij stads plan ning en het na denk en over pu blie ke ruim tes en in vul ling
van de om ge ving speelt dat steeds meer een rol, naast par ken en groen
zijn fy sie ke plek ken en fa ci li tei ten no dig voor online access.

So ci a le me dia als nieuws- en con tent bron
So ci a le me dia zijn niet echt nieuws, ze be staan al zo lang er ge meen -
schap pen zijn, als rod del dan wel ver ge lijk-me di um (so ci a le controle).

So ci al me dia plat forms heb ben er ook voor ge zorgd dat het mo no po lie
op dis tri bu tie van con tent vol le dig is door bro ken. Ie der een kan nu pu -
bli ce ren, naast ge brui ker ook pro du cer wor den en in po ten tie een mil -
joe nen pu bliek be rei ken. Dat wordt dus ook ge daan, er is een nieu we ca -
te go rie me di a ma kers ont staan, de ‘influencers’. Vaak gaat het qua be -
reik dan wel niet over mil joe nen, toch we ten veel men sen via Fa ce book 
Twit ter of YouTu be on der wer pen bij belangstellenden over het
voetlicht te krijgen.

Tra di ti o ne le me dia-or ga ni sa ties zou den zich min der moe ten rich ten op
het niet meer be staan de mo no po lie van in for ma tie (het is pas nieuws als 
wij het heb ben uit ge zon den) maar ze zou den een ac tie ve rol kun nen
ver vul len in de dis cus sies die plaats vin den. Bij voor beeld door een bij -
dra ge te le ve ren aan de dis cus sies door nieu we in for ma tie te ont slui ten
of toe te voe gen. Dat kan door WOB-ver zoe ken bij voor beeld, door re -
gis tra ties te ver zor gen van ge beur te nis sen die re le vant zijn, of tijd te in -
ves te ren in fact-checks en on der bou wing van stand pun ten. Daar naast
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kun nen de tra di ti o ne le or ga ni sa ties een (agen de ren de) rol ver vul len bij
het ver ster ken en aan de gro te klok hang en van spe ci fie ke on der wer pen
of thema’s om dat ze wellicht een groter bereik hebben of de juiste
ingangen hebben bij relevante organisaties.

Door de dy na miek van de plat forms goed te be grij pen kan je er nog
veel meer mee. Ook in po si tie ve zin, door crowd sour cing, de mas sa er
bij be trek ken. Bij voor beeld de ac ti vi tei ten van het net werk Bel ling cat,
dat so ci a le me dia ge bruikt als een enor me da ta ba se om de waar heid
over nieuws te re con stru e ren. Bel ling cat houdt dat kunst je niet voor
zich zelf. Ze hel pen ie der een die dat wil op weg om deze ma nier van on -
der zoeks jour na lis tiek te le ren be drij ven. Ook dat zou een rol van de
nieu we me dia-or ga ni sa tie kun nen zijn, het oude Montessori-motto: leer
het mij zelf doen!
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∴ 8  Lo kaal on li ne is meer dan
plat nieuws

Me dia ont wik ke len zich, en elek tro ni sche me dia vrij snel. De ge dach te,
dat pu blie ke aan we zig heid daar be perkt zou moe ten zijn tot in for ma tie -
ver strek king, is ach ter haald. De web si te van het Amster dam se AT5
loopt wat dat be treft dui de lijk een paar ge ne ra ties ach ter, er is geen in -
ter ac tie mo ge lijk, geen fo rum dis cus sie, er wor den geen bron nen ge -
noemd, het is een uit hang bord, het blijft bij one-way nieuws en voor al
de AT5-ui ting en daar over. De links naar in ter ac tie, naar so ci a le me dia,
maar ook naar an de re lo ka le me dia (zo als SALTO en de hy per me dia
(wij ken), naar cultuuragenda’s, de bat hui zen, zelfs naar de ge meen te lijk
po li tie ke agen da) ont breekt. De web si te van de lo ka le pu blie ke me dia
op tui gen met re ac tie mo ge lijk he den, fo rums en ook ver wij zing en naar
bij voor beeld de cul tu re le agen da, hy per me dia (op wij kni veau), de ge -
meen te, de po li tie ke par tij en en an de re nieuws si tes is ze ker een op tie,
met ze ker ook de mo ge lijk heid dat uit te ba ten. Uit groei en tot de lo gi -
sche plek on li ne om lo ka le in for ma tie te be rei ken, dat gaat ver keer ge -
ne re ren en dat is ook te ‘monetizen’ of om te zetten in inkomsten voor
kliks, banners etc. Denk ook aan kaartverkoop voor allerlei
evenementen.

Juist om dat de gro te plat forms en de nieuws me dia het lo ka le ge beu ren
min of meer ne ge ren en al leen de gro te items op pak ken, is er be hoef te
aan een lo kaal plat form, dat wel fung eert als een bre de markt plaats, als
een fo rum voor wat er lo kaal leeft. Er gaat over heids geld naar toe, de re -
cla me-ink om sten zijn ge ring en ook niet het doel. Zou de taak op vat ting
van de lo ka le pu blie ke om roep niet ook mee moe ten gaan met de ont -
wik ke ling van het in ter net tot platform van netwerken en media?

De glo ba lis ti sche so ci a le me dia (Fa ce book, Twit ter, Instag ram) zo als
die zich de laat ste de cen nia heb ben ont wik keld, vor men steeds meer
een be per king, ze lij ken een ope ning te bie den naar meer con tact, be te re 
com mu ni ca tie en in di vi du e le vrij heid van ex pres sie, maar ze blij ken
ook een keurs lijf en nau we lijks ge ïnteresseerd in wat er op lokaal
niveau gebeurt.
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Ze zijn een ven ster op de we reld, maar het is wel een ge ma ni pu leer de
en be perk te kijk. Me dia-on der zoe ker Geert Lo vink1 wijst er op (Sad by
De sign 2019) dat ze de tra di ti o ne le con tro le mid de len, zo als fy sie ke be -
per king in een zie ken huis, in rich ting of ge vang enis, aan het vervangen
zijn. 

We schep pen onze ei gen gren zen en be per king en door de ma nier waar -
op we die so ci a le me dia ge brui ken. Lo vink wijst erop dat ter men als
me dia, plat form en net werk juist in de so ci a le me dia-con text en daar -
mee in ons nor ma le taal ge bruik, steeds meer door el kaar heen lo pen en
el kaar op volg den: “we sha re me dia on platforms through networks”. 

De in fra struc tu re le la gen zijn door el kaar gaan lo pen, maar het be lang
van cy ber spa ce is evi dent. Lo vink maakt de ver ge lij king met het Ro -
mein se we gen net, dat een zelf de ver bin den de func tie had als internet
nu.

Het pro bleem is dat de plat forms, met name de gro te zo als Fa ce book en 
Goog le, hun ei gen re gels aan ons opleg gen, we la ten ons con tro le ren
door hun al go rit men. De gren zen tus sen me dia verd wij nen, al les gaat in 
de so ci a le me dia-ver gaar bak en we zien dat ie mand als Trump met z’n
tweets daar mee ook in an de re media het nieuws domineert. 

Lo vink pleit voor se rieu ze aan dacht, in wat we nu ‘mediastudies’ noe -
men, voor het in ter net en plat forms; 55 pro cent van alle we reld bur gers
is anno 2018 on li ne. De in vloed van de plat forms op de sa men le ving
kan geen on der ge scho ven kind meer zijn, we le ven in de ‘app’-sfeer, in
een keurs lijf van re gels en be per king en die niet meer een vou dig als
‘nieuwe media’ er gens bij de com mu ni ca tie we ten schap is on der te
breng en. De plat forms, hoe wel ze clai men niet meer dan tech ni sche
voor zie ning en aan te bie den, be pa len onze com mu ni ca tie- en ex pres sie -
ruim te, emu le ren en slur pen alle an de re me dia op (na tekst, spraak en
vi deo zien we nu aug men ted re a li ty opruk ken in cy ber spa ce). Ze heb -
ben de oude me dia ing elijfd en de net wer ken ge bruikt als ba sis voor
een nieu we me dia-he ge mo nie, een glo ba lis ti sche orde met meer invloed 
dan kranten of radio of zelfs televisie ooit hadden.
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Dat pro ces is ge lei de lijk ge gaan, de mooie de mo cra ti sche per spec tie ven 
uit de ‘nieuwe media’-pe ri o de, toen de ac ti vis ten, me di a kun ste naars en
com mu ni ty-ide a lis ten nog in een nieu we ‘vrijheid’ in cy ber spa ce ge -
loof den (J.P. Barlow’s Cy ber spa ce Inde pen den ce De cla ra ti on uit 1996
is een tref fend voor beeld), zijn verd ampt. Het ‘net-criticisme’ ging over 
in de dot-com hype, een bub bel die in 2001 barst te en door 9/11 met
verd ere in per king van bur ger lij ke vrij he den de nek slag kreeg. Macht s -
con cen tra tie in een neo-li be ra le glo ba lis ti sche ex pan sie was de vol gen -
de stap, het ven tu re ca pi tal mo del en de plat form mo no cul tuur met
slechts een paar gro te spe lers en hun ‘code’ en al go rit men nam ge lei de -
lijk over, met de il lu sie van in di vi du e le par ti ci pa tie via blogs en
user-ge ne ra ted con tent, waar ech ter de com mer cie en de nieu we bu si -
nes smo del len be pa lend wer den. We zit ten nu, na de cri sis van 2008,
wel al le maal op Fa ce book of Twit ter, we kij ken naar een be perkt aan -
bod nieuws bron nen, naar voor al veel ‘repackaging’; we zijn ‘t meest
vol gers van een paar si tes of in flu en cers, maar blij ven qua in for ma tie
ge vang en in wat de algoritmen ons toedienen en dat met verborgen
maar effectieve commerciële doelen, men exploiteert onze voorkeuren
en eigen input.

De me di a we ten schap is hier niet dui de lijk op ing esprong en. De Duit se
me dia-kri ti sche tra di tie, waar Jürgen Ha ber mas en an de ren voor al ke -
ken naar het mis bruik van de pro pa gan da en me dia als machts fac tor za -
gen, con cen treer de zich op de ‘materiality’ (de ef fec ten van me dia) en
keek niet echt naar de tran for ma tie ve en de mo cra ti sche kant. In Ame ri -
ka en ook Ca na da ke ken men sen als McLu han daar wel naar (the me di -
um is the mes sa ge), ze za gen me dia in een veel bre der ka der, maar dat
ging ver lo ren in al ter na tie ve vi sies en maat schap pe lij ke cor rect heid.
Een meer re cen te school kijkt voor al naar de eco no mie, naar het geld
ach ter de me dia: wie verd ient er aan, wel ke be lang en wor den ge diend?
De Fran se ‘deconstructionist’-vi sie, dat me dia als een soort wor tel stok
of ri zoom over al tus sen door op schie ten en toe gank elijk zijn, an ders dan 
de hi ërarchische groei van een boom, heeft ook geen praktische
inzichten opgeleverd, eerder postmoderne verwarring.

Onder tus sen is ook het me dia-ac ti vis me ge groeid, niet al leen als the o re -
ti sche kri tiek op wat me dia ver oor za ken, maar door fei te lijk ing rij pen,
als hac kers en via Wi kiLe aks-acht i ge or ga ni sa ties. Dat ver oor zaak te
ook nieuw per spec tief op me dia en in ter net als fac tor in de cy ber oor log, 
op in ter na ti o naal ni veau maar met ernsti ge re per cus sies voor privacy en 
agency, zoals via internet-shutdowns.
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Als we Lo vink weer vol gen, dan draait het bij me dia voor al om
‘policing of the senses’, onze per cep tie van de wer ke lijk heid be -
ïnvloeden. Pla to, Ci ce ro en Au gus ti nus van Hip po we zen op het ge vaar
van me dia en vast leg ging, le zen tast ons ge heu gen aan en onze toe gang
tot zin vol le di a loog (in de So cra ti sche zin). Maar een bre de al ge me ne
me di at he o rie die in staat is re li gie of fi lo so fie als ba sis voor zing eving
te ont tro nen, is niet ont staan; me di as tu dies con cen tre ren zich op
deel-me dia, hoe daar de machts ver hou ding en lig gen en de dis tri bu tie
er van. He laas con sta teert Lo vink dat de in tel lec tu e le eli tes ei gen lijk
geen idee heb ben van de mo ge lijk he den en be per king en van de mo der -
ne me di a clus te ring en ver baast zich over de im pact van bij voor beeld
Trump’s tweets. De net wer ken die ont staan als for me le hi ërarchie niet
meer werkt, zijn dui de lijk be pa lend in het po li tie ke en de so ci a le ge tij,
ze vor men mede de sfe ren waar Pe ter Slo ter dijk over schrijft, de bub -
bels die onze men se lij ke in ter ac tie af scher men en be per ken. Net wer ken 
zijn niet alleen technisch, ze krijgen invulling door de deelnemers.
Lovink stelt: “They are hand-made products of human labor”.

Toch lo pen ook de net wer ken te gen hun be per king en aan, de con su -
ment is kri ti scher, her kent de ma ni pu la tie, ze zijn niet erg toe komst ze -
ker, we heb ben ook ge zien dat ze net zo snel kun nen verd wij nen als
ont staan, in Ne der land bijvoorbeeld met Hyves.

De hui di ge staat van de me dia zijn dat ze deel uit ma ken van plat forms,
cong lo me ra ten van tech nie ken en com mer ci ële ini ti a tie ven, die alle
soor ten me dia in zet ten om hun klan ten/le den/data pro vi ders
binnenboord te houden.

Hier komt Lo vink met een leu ke me ta foor. Hij ver ge lijkt de plat forms
anno 2018 met de ver sterk te en ver hoog de ‘sterktes’uit de Mid del eeu -
wen. Uit ste kend bo ven de mas sa, zicht baar maar bij na on aan tast baar,
for ti fi ca ties die hun po si tie goed verd edi gen door de in for ma tie stro men
te ka na li se ren en ‘proprietary te houden’, nie mand kent de
Google-algoritmen en codes.

Stad splein
Hij wijst ook op de func tie van het stads plein, waar de mark ten, exe cu -
ties en fees ten plaats vin den. Het ‘city square’-idee, ooit in De Di gi ta le
Stad aang epakt, de plek waar al les sa menk omt en er ook een ze ke re
‘commons’ en deel-vrij heid heerst, is nog steeds re le vant, en zou in pu -
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blie ke on li ne lo ka le me dia nog steeds een waar de vol le in vul ling van de
de mo cra ti sche belofte van internet zijn.

De com mer ci ële plat forms wer ken ech ter niet op ba sis van hel de re re -
gels, van vraag en aan bod en ruil voe ten, maar heb ben
‘proprietary’-code en on door zicht i ge re gels, een ei gen soor ti ge eco no -
mie waar bij de be zoe kers wel con tent, een pro fiel en al ler lei mar ke ting -
in for ma tie bij dra gen, maar daar geen rech ten aan kun nen ont le nen en
zelfs de rech ten op hun materiaal zoals foto’s verliezen.

Een pu bliek plat form met een breed be reik kan ook die nen om over -
heids in for ma tie, vei lig heids ad vie zen en der ge lij ke be tref fen de de open -
ba re orde te dis tri bu e ren, kan via apps het de bur ger mak ke lijk ma ken
z’n weg te vin den in wat er in de stad leeft en zelfs een rol spe len in de
gids func tie, moei lij ke kwes ties toe gank elijk ma ken, denk aan een kies -
wij zer. Niet door zelf po li tiek stel ling te ne men, maar door toe gang te
ge ven tot sites en forums waar dat wel opportuun is.

Lo vink wijst erop, dat het schep pen van een suc ces vol plat form geen
een vou di ge zaak is. Het vraagt in zet, in zicht en door zet tings ver mo gen,
je wordt niet po pu lair met al leen wat info over wel ke programma’s je
kunt zien op AT5 en wat bij eeng eraapt nieuws. Met an de re woor den,
het kost geld en tijd, er moet een kri ti sche mas sa be reikt wor den en de
data moet con ti nu ge ac tu a li seerd blij ven, maar het kan dan ook het
markt plein wor den waar de bur gers en be zoe kers echt vin den wat ze
zoe ken. Dat moet de bood schap zijn, dat is waar om de lo ka le ini ti a tie -
ven op al ler lei ge bied mee gaan doen, mis schien ook geld over heb ben
voor een goe de plek en goe de links. Hier ko men lo ka le eco no mie, on -
der ne mers, ini ti a tie ven en de over heid als toe zicht hou der (via be heers -
con struc ties) bij el kaar. Zo’n plat form kop pelt de groe pen, de so ci a le
on der stro men, brengt de deel be lang en bij el kaar en heeft een ver bin -
den de func tie. Hoe dat pre cies gaat lo pen, is niet te voor spel len, daar om 
is vol doen de flexi be le taak stel ling en ma na ge ment struc tuur no dig; juist
op dit ge bied is er nog te innoveren, te transformeren, De Digitale Stad
was destijds (1994) een pionier, dat kunnen we weer doen.

Lo kaal kun nen we een te gen wicht vor men voor de pla ne tai re me ga -
struc tuur die ons dient, maar ook ver stikt. Juist om dat een van de la gen
in die ‘stack, zo als Ben ja min Brat ton die me ga struc tuur noem de, de
stad is (in de reeks earth, cloud, city, ad dress, interface en user).

40



Lo vink stond en staat ach ter zo’n ont wik ke ling. Hij noemt ma na ge -
ment goe roes McAfee en Bryn jolfs son, die plat forms zien als “a syn the -
sis of so ci al flows with a so cio-eco no mic in ten ti on”, als “a di gi tal en vi -
ron ment with near-zero mar gi nal cost of ac cess, du pli ca ti on, and dis tri -
bu ti on”. Hij waar schuwt ech ter voor een si tu a tie waar bij we dat in han -
den la ten van com mer ci ële par tij en, de plat forms als Uber of Airbnb die 
ge brui kers, aan bie ders en pro du cen ten tot on der ge schik te ‘suppliers’
ma ken en de gro te winst pak ken en (vaak on be last) weg slui zen, ze
schra pen zo veel mo ge lijk waar de af ten bate van de ei gen winst. Ze
ver schui len zich ach ter de zo ge naam de ef fi cien cy, het ‘delen’, maar
draai en niet op voor de scha de die deze ‘kostenbespaarders’ doen aan
de lo ka le eco no mie. Wel ke el len de laten ze achter, als ze uiteindelijk
aan hun eigen uitputtingsstrategie ten onder gaan?

De ver vlak king, de en tro pi sche ten dens waar bij de di ver si teit wordt op -
ge of ferd aan een grijs mid den, die het ui tein de lij ke re sul taat kan zijn als 
die glo ba li se ring het ech te ge vaar van de trans pa ran tie van in ter net is.
De Fran se fi lo soof Ber nard Stieg ler ziet nu de uit da ging om meta-con -
cep ten te ont wik ke len om vei li ge, ver bon den, maar wel ge de cen tra li -
seer de in fra struc tu ren te ont wik ke len, die de di ver si teit in ere hou den,
die de “lo cal slo wing-down of the in cre a se of en tro py” die nen. Hij ziet
daar bij zelfs een func tie voor cryp to-net wer ken, die ge de cen tra li seert
de data opslaan en wat betreft ‘integriteit’ bescherming bieden.

De lo ka le sfeer, om met Pe ter Slo ter dijk te spre ken, is daar bij een lo gi -
sche plek, en hier is ze ker een taak voor de over heid te des til le ren. Niet
als be heer der en macht heb ber, maar juist om de pu blie ke toe gang en
zeg gen schap vei lig te stel len, bui ten be reik van het neo-liberale
marktdenken.

Een nieu we in de ling qua in vloeds sfe ren is in de ‘hacktivist’-vi sie, die
in een pri va te-, een over heids- en een pu blie ke sfeer, en die laat ste zou
moe ten draai en op ‘open’ prin ci pes qua toe gang en code, en vormt de
‘commons’.
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∴ 9 Kwa li teit en kos ten: ni veau

Wat is pas send bij de schaal van ons ‘global village’
Amster dam, waar mik ken we te hoog en waar kan er
nog een tand je bij?

In de dis cus sie over lo ka le me dia is ‘kwaliteit’ een weer ke rend the ma.
Het moet be ter, roept men, en als je bij voor beeld kijkt naar de kwa li teit
van de on li ne pre sen ce van AT5 is daar ze ker wat te win nen, zo als we
el ders in deze nota ook aang even, een goed en breed lo kaal ‘platform’
moet haal baar zijn, en mag ook wat kos ten in de aan loop naar een
rendabel businessmodel.

Een bre de re on li ne ‘presence’ is dus ze ker een aan be ve ling, en dat mag
ook wat kos ten, maar dat geldt min der voor de lo ka le televisie.

Te ge lij ker tijd zien we voor de te le vi sie, en met name AT5, een aan pak
waar bij men streeft naar een kwa li teit qua tech niek, re dac tie, con tent en 
on af hank elijk heid, die in de buurt komt of ge lij kwaar dig is aan wat
“Hil ver sum” maakt. En dan niet ing ekocht van uit de markt, maar zelf
ge maakt, met voor bij gaan aan wat der den kun nen bij dra gen, het punt
van C-Amsterdam.

Kwa li teit ste le vi sie, geen “flut nieuws” zo als de on der tus sen ver trok ken
di rec teur Van Ges sel het noem de, en dat ar gu ment be paalt ei gen lijk al
van af het be gin de aan pak van AT5. Bij SALTO moch ten de ‘amateurs’ 
wel wat aan rom me len, maar AT5 moest de lat hoog leg gen. Dat heeft
al ler lei con se quen ties ge had. De lo ka le zen der werd een soort
‘kweekvijver’, re dac tie en me de wer kers kon den door stro men naar de
‘echte’ me dia, met meer sta tus en be ter be taald (soms zelfs top sa la ris -
sen), de pro duc ties kon den door ver kocht wor den, de na ti o na le me -
dia-ink opers kon den hun com mer ci als kwijt zon der zich te scha men
voor de om ring en de con tent, de po li tie ke roep toe ter van Amster dam
had sta tus! Dat die sta tus hoge kos ten met zich mee bracht, na ve nant
hoge prij zen en tech ni sche ei sen aan com mer ci als, en daar mee on be -
reik baar voor de lo ka le mid den stand werd, dat AT5 voor al een “grach -
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teng or del”-me di um werd, en de minderheden en buitenwijken
nauwelijks aan bod kwamen, ach, dat viel blijkbaar niemand op!

Een van de fun da men te le denk fou ten in het hele lo ka le me di a veld is dat 
be trok ken pro du cen ten, me de wer kers en hun fi nan ciers ge lo ven dat ze
be te re en voor al kwa li teit van na ti o naal ni veau (te le vi sie en nieuws)
moe ten le ve ren. Want is dat wel no dig, sluit men daar mee items en pro -
du cen ten uit, wordt re cla me ma ken te duur voor de mid den stand, en
wordt het te “eli tair”, weg groei end van wat de kij kers groep zou moeten 
zijn, namelijk de ‘gewone’ Amsterdammer?

In ie der jaar ver slag van bij voor beeld POA, maar ong etwij feld ook in
het plan voor de ko men de ja ren dat aan het CvdM en de wet hou der is
aang ebo den, komt naar vo ren dat men be te re items, min der flut nieuws,
diep gang, een be te re tech ni sche kwa li teit en in het al ge meen ‘content
op pro fes si o neel, na ti o naal niveau’ wil leveren.

Lek ker duur, in tel lec tu eel, mik kend op de grach teng or del en voor al niet 
plat, ge woon, Amster dams, goed koop en ef fi ci ënt. En dat moet nog
‘beter’, geen flut nieuws meer (zei Paul van Ges sel voor zijn wat over -
haas te ver trek mid den de cem ber 2018, de di rec teur van NH Me dia, en
ook nog di rec teur van AT5, de man met te veel pet ten op in het spel en
te veel kri tiek op zijn func ti o ne ren). Van uit overd ui de lijk ei gen be lang,
want als je ‘kwaliteit’ le vert moet je ook voor ‘kwaliteit’ be taald wor -
den, mooie spul le tjes aanschaffen en hordes personeel aansturen.

Dat hoog mik ken is een soort cre do ge wor den, een self-ful fil ling prop -
he sy, want hoopt niet ie de re werk ne mer bij een lo ka le of zelfs re gi o na le 
om roep dat men zijn of haar werk zal zien als een op stapje naar de
‘echte’ we reld, van de om roep, film, ge sub si deer de docu’s, de re cla me -
jong ens en de be drijfs film we reld? Die hou ding heeft nog al wat con se -
quen ties, want het be te kent ho ge re pro duc tie kos ten, duur de re tech niek,
meer af wer king en het schept si tu a ties waar bij na 100 man bij AT5 (28
man vast, free lan cers, 40 sta gi ai res) ei gen lijk mi ni maal pro du ce ren,
maar zelf voor al wij zen op de ‘betere’ kwa li teit; als die oud-AT5-men -
sen die het in Hil ver sum zo goed doen, dat moet toch wat be te ke nen?
Ja ze ker, dat be te kent dat er een overs hoot is, een kwa li teits-over kill, die 
vrij duur uit pakt en al ler lei ge vol gen heeft. Want duur pro du ce ren be te -
kent ook duur aan bie den, dure pro jec ten pro be ren te slij ten aan on der
meer de gro te geld ge ver, de ge meen te en de clubs die daar weer van af -
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hank elijk zijn. Dat be te kent ook dat ad ver teer ders aan de zwa re ei sen
van ‘Hilversum’ moe ten vol doen, en dat is niet al leen duur, maar staat
op ge span nen voet met de ac tu a li teit en snel heid die lo ka le ad ver teer -
ders no dig heb ben. De er va ring en daar mee zijn niet po si tief, bij zend -
tijd ko pen voor lo ka le po li tie ke ini ti a tie ven wa ren de ei sen ab surd, qua
rech ten en tech niek, echt niet door heen te ko men. En dus geen ink om -
sten voor AT5, die staan bo ven geld verd ie nen, dat is zogenaamd hun
‘taak’niet. Maar advertenties en promotie zijn wel deel van de lokale
media-mix, als je wat wil organiseren zijn dat toch de logische kanalen.

Lo ka le te le vi sie kan en moet ook ‘plat’ kun nen zijn, laag waar dig maar
wel snel, leuk, span nend en hoeft niet zo no dig ge bruik te ma ken van de 
bes te camera’s, re gie, con tent. Min der am bi tieus qua kwa li teit be te kent
goed ko per, toe gank elij ker, en ook het bu si nes smo del ver schuift dan.
Met Kleur net, ooit de lo ka le con cur rent van AT5, ging dat veel com -
mer ci ëler, veel ac tu e ler, veel klein scha li ger en dus meer pas send bij
adverteerders, publiek en kijkers.

Dit pro bleem speelt niet al leen bij AT5 en RTV NH maar zelfs bij
SALTO. Daar mag re cla me, maar dat is vrij wel op ge droogd. Een pro -
gram ma als Café Weltschmerz, ge maakt door Max von Krey felt, pro -
beert, ze ker qua ge ïnterviewde per so nen en de in ter vie wers, na ti o na le
lu mi na ries te breng en. Zeer in tel lec tu eel, grach teng or del-wit en eli tair,
maar niks voor de buurten en wijken.

Een an der voor beeld is het ge brek aan po li tie ke programma’s. Ooit was 
Hoek steen Live spraak ma kend. Niks geen strak ke re gie, gas ten lie pen
door el kaar, maar het leef de, er werd over ge praat. Ook Prem Rad ha kis -
hun heeft ja ren lang van uit de Sto pe ra raads ver ga de ring en ge volgd en
de po li tiek in de huis ka mer ge bracht. Zijn aan pak was zelfs zo in dring -
end dat AT5 als al ter na tief voor die ama teurs van SALTO een ei gen
stu dio liet in rich ten ten stad hui ze, voor ton nen aan tech niek en ver bou -
wing, die ech ter nooit echt is ge bruikt en on der tus sen verd we nen.
SALTO noch Kleur net moch ten des tijds ge bruik ma ken van de fa ci li tei -
ten, dat was voor ‘echte’ om roe pen be doeld. Na tuur lijk zijn er ook anno 
nu wel po li tie ke programma’s, gesprekken met de burgemeester en
politici, maar allemaal ‘high-end’. 
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Con clu sie:
Lo ka le te le vi sie kan en moet zelfs veel goed ko per. AT5 met name mikt
veel te hoog, heeft geen aan slui ting met de nieu we Ne der lan ders, de ex -
pats, de wij ken en stads de len, zit niet meer cen traal en mak ke lijk be -
reik baar in het cen trum, en speelt kweek vij ver, maar op kos ten van de
Amster dam se bur ger en zo duur en eli tair dat men het so ci aal-psycho lo -
gi sche en so ci aal-eco no mi sche po ten tieel van lokale media niet uitnut.

Lo ka le me dia kun nen een ech te mo tor zijn voor par ti ci pa tie, lo ka le de -
mo cra tie, mid den stand, event or ga ni sers, maar als je te hoog bo ven het
maai veld ope reert, blijft het wol ken rij de rij. Juist om dat Amster dam
toch be hoor lijk wat geld steekt in AT5 en SALTO, is het mis schien tijd
voor een her ij king, te rug naar ‘normaal’. Goed is goed genoeg, het
hoeft niet excellent!

Vrij wil li gers of toch be taald
Kwa li teit kost geld, maar als je werkt met vrij wil li gers of sta gi ai res
houd je de kos ten in de hand. De vraag is of dat niet an ders kan of
moet, wil je een ge zon de me dia-in dus trie in stand houden.

In de lo ka le me di a we reld zijn de vrij wil li gers van ouds een be lang rij ke
fac tor, en als we kij ken naar het gro te aan tal sta gi ai res bij AT5 en NH
Me dia, dan is dat ook in de pro fes si o ne le om ge ving nog bij na de norm.
Me di a werk is leuk, span nend, je komt in beeld en kunt mis schien door -
groei en, dus doet men graag mee, zon der dat er een ‘normale’ ver goe -
ding te gen over staat. Voor de pu blic ac cess-ka na len zo als SALTO is
dat al tijd nor maal ge von den en wordt dat ook ge ac cep teerd. Voor AT5
ligt dat an ders, dat zijn pro fes si o nals en de sta gi ai res ko men vaak van
me dia-oplei ding en, waar dat een nor maal deel is van het cur ri cu lum.
AT5 werkt veel met free lan cers, maar be steedt wei nig geld aan het ink -
open van com ple te pro duc ties, men maakt lie ver zelf en heeft daar ook
het geld niet voor vrij ge maakt, het be schik ba re bud get gaat naar de staf
en de free lan cers. De plan nen van C-Amster dam gaan hier op in, men
wil meer ruim te voor ex ter ne pro duc ties. Ook bij SALTO speelt de
geld kwes tie, or ga ni sa ties zo als Café Weltschmerz, die veel bij dra gen
en ook veel be zoe kers trek ken (ook on li ne), wil len graag een bij dra ge
in hun kos ten. Een bijdrageschaal gebaseerd op kijkcijfers en kwaliteit,
zou de ‘amateurs’ van SALTO wat kunnen stimuleren.
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∴ 10 Prak ti sche sug ges ties

Een the o re ti sche nota over lo ka le me dia is mooi, maar het komt aan op
prak ti sche sug ges ties: Wat kan Amster dam doen om het lo ka le me di a -
be leid te ver bre den en echt pootjes te ge ven? Waar kan de over heid een 
stu ren de en ini ti ërende rol ver vul len, en echt een breed me di a be leid
opzetten en uitvoeren?

Daar zit ten struc tu re le kan ten aan, bij voor beeld de in sti tu ten die er zijn
te gen het licht hou den, maar ook nieu we ta ken en mo ge lijk he den. Het
is dui de lijk dat de taak, het le ve ren van een lo kaal toer ei kend me -
dia-aan bod (LTMA), uit de oude me di a we reld stamt, er is be hoef te aan
nieu we in vul ling, aan spe ci fi ca tie van wat lo kaal toer ei kend anno 2019
be te kent: Is het een pleis ter of ei gen lijk de kern van wat we mo gen vra -
gen qua media-interactie van en met de burger?

Veel van de sug ges ties in deze nota zijn ook al min of meer aang ege ven 
in een le zens waar dig rap port van de Amster dam se Kun straad uit 20161, 
en in nota’s en brie ven daar na, maar nooit echt opgevolgd. 

De Raad voor Cul tuur en de Amster dam se Kun straad ad vi seer den op 7
ok to ber 2015 aan staats se cre ta ris San der Dek ker (VVD) en wet hou der
Kajsa Ollong ren (D66) om van AT5 de veer tien de re gi o na le om roep te
ma ken. Dat is er niet van ge ko men maar de ar gu men ten zijn nog va li de
“Amster dam verd ient een nieuws voor zie ning die in cul tu reel, so ci aal en 
po li tiek op zicht ge ënt is op de col lec tie ve iden ti teit van de be wo ners in
die re gio. De hui di ge li cen tie van NH Me dia als re gi o na le pu blie ke om -
roep liep tot sep tem ber 2018. Het af lo pen van deze li cen tie biedt een
nieuw aank no pings punt om ruimte te bieden aan AT5 als veertiende
regionale omroep.. ” 

Daar zijn we het mee eens. RTV Rijn mond en RTV West zijn wél re gi -
o na le om roe pen en als zo da nig ont vang en ze ie der rond de € 10 mil joen 
sub si die van de provincie.  

Naast het op scho nen van de si tu a tie rond de AT5-cri sis, de rare en ook
ong elij ke ver hou ding met NH Me dia en het meer openg ooi en van de
be heers struc tuur zien we veel in een be te re be nut ting en in zet van so ci -
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a le me dia en in ter net, maar ook kun nen SALTO en AT5 wel iets meer
de wij ken in, het hyperlokale niveau.

Het merk: SALTO en AT5
Een eer ste sug ges tie is om eens naar het merk te kij ken. Is AT5 een dui -
de lij ke naam? Her kent men dat als nieuws bron? Slaat het ook in ter na ti -
o naal aan? Merk tech nisch be lang rij ke vra gen. SALTO is wel be kend,
maar nie mand van bui ten Amster dam her kent er iets in (Stich ting
Amster dam se Lo ka le Te le vi sie Omroep??). Een naam en merk ge ven
in houd aan de iden ti teit, aan het ima ge van de lo ka le me dia-ac ti vi tei ten
en daarmee aan het bereik en de appreciatie.

Is het geen tijd voor een nieu we, bre de naam voor de
om roep, het nieuws plat form, de site?

Kruis be stui ving: AT5 en SALTO kop pe len
SALTO en AT5 zijn twee we rel den, die niet of nau we lijks sa men wer -
ken en al leen een Raad van Toe zicht, een jaar ver slag en be stuur ders de -
len. Ook FunX en de Con cert zen der zijn min of meer apar te ei land jes,
die niet eens naar el kaar door link en op hun si tes. Ook de site www.pu -
blie ke om roe pam ster dam.nl geeft de on derd elen wel aan, maar je kunt
niet doorklikken.

Waar om is er op AT5 geen link naar SALTO en om ge keerd. Zijn dat
zul ke apar te doel groe pen of zou een Amster dam mer op die ma nier bij
‘de vijand’ kun nen gaan kij ken? Een sim pe le but ton, ver wij zend naar
SALTO en vv., kan er makkelijk bij. 

De struc tuur
Hier nu eerst iets over hoe het me di a huis goe de fun da men ten moet heb -
ben. Geen op ge lap te pa len uit het tijd perk van de li ne ai re te vi sie en de
ra dio als eni ge in for ma tie bron, maar or ga nen en struc tu ren die passen
in deze tijd!

Een over leg koe pel schep pen: een ech te Me di a raad
Dat de POA (om roep Amster dam met o.m. AT5 en SALTO) het woord
‘Mediaraad’ heeft ge bruikt voor wat in fei te het Pro gram ma be leid be pa -
len de Orgaan (PBO) vol gens de Me di a wet is, is jam mer. La ten we die
club ge woon weer de toet sings com mis sie of de PBO noe men en het
woord ‘Mediaraad’ ge brui ken voor een breed over leg or gaan, waar in
alle me dia el kaar ont moe ten. Met een on par tij di ge voor zit ter, de ver -
plich ting ge re geld een me di a no ta op te ma ken of te la ten ma ken, maar
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voor al een ont moe tings plek, waar om roep, kran ten, the a ter, fes ti va lor -
ga ni sa to ren, beur sor ga ni sa to ren, de bat hui zen en al die an de re me dia (en 
zelfs de po li tie) el kaar kun nen tref fen. Agen da pun ten ge noeg, co -
ördinatie, syn chro ni sa tie, het kan be gin nen bij de raak vlak ken, maar
nog be lang rij ker is dat er een breed be sef groeit dat me dia kun nen en
moe ten sa men wer ken, dat we sa men meer kun nen bereiken om de
burger veiliger, minder eenzaam, meer betrokken, en natuurlijk goed
geïnformeerd te maken.

Om dit ook or ga ni sa to risch in te pas sen in de be stuurs hi ërarchie; be -
noem ie mand die bo ven de par tij en staat tot Chief Me dia Offi cer, die
deze raad bij staat en aan stuurt (na tuur lijk on der ve rant woor de lijk heid
van B&W en met een pre sen ta tie plicht aan de ge meen te raad). En voor
de dui de lijk heid, er ligt een taak om ook het con tact met de we ten schap 
op dit ge bied wat te in ten si ve ren. Er zijn le gio hoog le ra ren en stu die -
rich ting en com mu ni ca tie en me dia, maar ner gens in ons land iets over
lo ka le me dia. Een kans voor Amster dam, waar in ter net ac cess, fes ti vals 
en multiculturele pluriformiteit toch wel speerpunten zijn.

Orga ni sa tie vorm
De or ga ni sa tie vorm van de lo ka le pu blie ke me dia is ook be lang rijk. De
vorm van de lo ka le me dia is min of meer op ge legd, zo als dat is vast ge -
legd in de Me di a wet (2008, 2016), maar ook in het Ver nieu wings con -
ve nant ge meen ten-lo ka le om roe pen 2012-2015 OLON-VNG. Dat gaat
nog voor na me lijk om de tra di ti o ne le ka naal in vul ling, ac ti vi tei ten via
on li ne, toe zicht op on li ne, en af stem ming met an de re lo ka le media (in
bredere zin) komen daarin niet aan de orde.

Op dit mo ment zijn er ra den van toe zicht (RvT) waar in men sen zit ten
die geen con tact heb ben met de vloer, be noemd of ge co öpteerd wor den
op on dui de lij ke gron den, maar wel (zon der mo ti va tie of ve rant woor -
ding an ders dan in het Jaar ver slag) be noe ming en re ge len en be leid
doord ruk ken. Bij voor beeld bij SALTO heb ben de aan bie ders geen idee
wie die men sen zijn, wat ze denk en, er is een jaar ver slag met wat na -
men en mooie kre to lo gie, maar de fou ten in de be noe ming en van di rec -
teu ren de laat ste de cen nia en ook re cent, wie wa ren of zijn daar ve rant -
woor de lijk voor? Er zit ten in de RvT een vast goed ac coun tant, een Hil -
ver sum se om roep baas, een ad vo ca te die voor de ge meen te op trad,
waar om geen oud ge dien den uit het ech te veld, zo als Leo Ja cobs, Stan
van Houc ke, Mo El-Fers? En waar om be slis ten die bin nen een week
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over een nieu we (ho pe lijk in te rim) AT5-di rec teur, zon der pro fiel schets, 
in spraak, con sul ta tie? Ook de ge meen te raad staat hier bui ten spel, want
die mo gen in stem men of al leen maar de re pre sen ta ti vi teit be oor de len.
Het PBO heeft ei gen lijk ook geen rol meer in de recht streek se con tro le
van het CvdM op de lo ka le om roep en geen dui de lij ke sta tus, en werd
dan ook on langs pard oes ter zij de ge scho ven. Daar mee is de pu blieks -
-ve rant woor ding ook min of meer verdampt, men kijkt naar bereiks -
onderzoeken en kijkcijfers, de burger staat (ook indirect) buitenspel.

Er dient een or ga ni sa tie ‘gedragen door alle stakeholders’ te ont staan
die in staat is te ve ran de ren, zo dat deze kan mee be we gen met nieu we
maat schap pe lij ke en tech no lo gi sche ont wik ke ling en. Niet nu iets op de
te ken ta fel be denk en en over tien jaar er ach ter ko men dat je weer vast -
zit. Agi le (kort en cy clisch) wer ken moet in de hele nieu we me dia-or ga -
ni sa tie wor den door ge voerd, zo dat deze kan mee be we gen met nieu we
maat schap pe lij ke en tech no lo gi sche ont wik ke ling en. Een or ga ni sa tie
die ge maakt is om adap tief te zijn tot in z’n diep ste ve zels. Dat be te kent 
bij voor beeld af stand ne men van een hi ërarchische be doe ning zo als het
nu aan elkaar hangt. Plat en volgens de nieuwe manier van werken in
de 21e eeuw.

Ge zien de ve ran de ring en in het bre de re me di a land schap, denk aan be -
taal mo del len, pri va cy, cros sme di a le links, fake news, aug men ted re a li ty 
etc., dient er een vorm ge von den te wor den waar in ook die as pec ten
aan dacht krij gen en wor den mee ge no men in het be leid. Dit zijn vaak
za ken die met an de re gre mia, zo als de bank en, vei lig heids in stan ties,
jus ti tie en po li tie, te ma ken heb ben, en een an de re aan pak ver gen dan
een bre de open ba re dis cus sie. Maar dat be te kent niet dat het er gens in
de ge meen te lij ke organisatie moet worden ingebed en in de
achterkamertjes geregeld!

Het doen her le ven van ‘live’ pu blic ac cess-fa ci li tei ten
Er wordt vaak ge roe pen: ‘Wat is de waar de nog van dat SALTO, nie -
mand kijkt er naar!’ En wat dat laat ste be treft, dat klopt mis schien. Er
kij ken niet veel men sen, de laat ste ja ren is het ing ezakt, mede door een
ver keer de fo cus, maar er is nieuw elan te be speu ren. De waar de van pu -
blic ac cess zit ‘m ook niet in het be reik. De waar de van het plat form zit
‘m er in dat het ver bin ding fa ci li teert, klein scha lig, laag drem pe lig en
plu ri form. Want me nig po li ti cus neemt de moei te om aan te schui ven in 
een stu dio van SALTO als ze wor den ge vraagd voor een uit zen ding.
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SALTO is de laat ste tijd een goe de plek ge wor den, mede door tech ni -
sche fa ci li tei ten van mo der ne kwa li teit, om al ler lei gas ten over de vloer 
te krij gen uit de in no va tie-sce ne, uit de li te rai re we reld, en ook in tel lec -
tu eel wat ho ger te mik ken zo als Café Weltschmerz doet. En die ook
non-lineair toegankelijk houden, door het materiaal online te zetten.

Maar er kan veel meer, zo als min der he den aan het woord (ook in hun
ei gen taal) la ten, so ci a le ini ti a tie ven be lich ten, de mu sea en wat die te
bie den heb ben be ter be kend ma ken, de sa men wer king met de de bat cen -
tra in ten si ve ren, en waar is RAI-TV, Fes ti val tv, en een
antidiscriminatie-programma? 

Bet rok ken heid kun je schep pen, ook door links te ma ken met an de re
me dia en groe pen. De con tent, die SALTO kan hel pen ma ken, kun nen
com mu ni ties dan zelf ook verd er ver sprei den. Mis schien als een pod -
cast, YouTu be-item, of een Fa ce book-li ves tre am, of hoe ze dan ook
hun ach ter ban wil len be rei ken. Maar ze kun nen hun werk ook kwijt op
een over koe pe lend stads-me di aplat form, waar het toe gank elijk wordt
ge maakt en gepromoot bij een groter publiek.

Dis tri bu tie ver bre den
Bre der uit ven ten van de con tent, bij voor beeld in het open baar ver voer
en op pu blie ke scher men. Er is nu wel wat te zien in de trams, maar dat
zit te vol met com mer ci als en heeft geen diep te of spe ci fie ke nar row -
cas ting. Juist hy per lo kaal nieuws en in for ma tie zou pas sen op spe ci fie -
ke lij nen en bij voor beeld in de me tro, en het hoeft niet al tijd in het Ne -
der lands. We heb ben te gen woor dig over al scher men hang en, ook voor
crowd con trol, waar om die niet ge brui ken om re le van te in for ma tie weer 
te ge ven? Dat kan op straat, maar ook in veel pu blie ke ruim tes, wacht -
ka mers, zie ken hui zen etc. Dat is ook commercieel wel uit te baten:
massa is kassa in medialand.

Te rug naar de bin nen stad
Te le vi sie is live al tijd het leukst, maar dan wel van af lo ca ties waar wat
ge beurt, niet van uit de Alet ta Ja cobs laan en zelfs De Zwij ger ligt aan de 
Piet Heink ade wat uit de loop. Stu dio Ajax van uit de Amster dam
ArenA (te gen woor dig Jo han Cruijff ArenA) il lus treert hoe live op lo ca -
tie de le ven dig heid en ac tu a li teit van een uit zen ding ver be terd. Een be -
perk te stu di o fa ci li teit in of dicht bij het stad huis (ooit was die er, maar
mocht al leen door AT5 ge bruikt wor den en dat ge beur de niet) of Rem -
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brandtplein (Hoek steen Live) zou de po li tiek veel ac tu e ler bij de men -
sen breng en. Tech nisch zijn de kos ten ge ring, het zou ing epast kun nen
wor den in de praat ruim te on der in Jo den bree straat 25 of iets der ge lijks,
en ge bruikt mo gen wor den door zo wel AT5 als SALTO. Zo’n fa ci li teit
zou de nieuws ga ring door AT5 ook wat meer op af stand breng en van
NH Me dia en het ka naal re dac ti o neel pro fi le ren. Deze sug ges tie staat
niet he le maal los van het idee om in meer stadswijken SALTO-spaces
ofwel lokale mediaknooppunten in te richten.

Fy sie ke toe gank elijk heid, de wij ken in
In Amster dam zijn de lo ka le me dia lang za mer hand naar de pe ri fe rie
van de stad verd rong en, vroe ger wa ren AT5 en SALTO bij het Rem -
brandtplein, dicht bij het stad huis en wa ren er inloopprogramma’s zo als
Hoek steen Live. Nu is de fy sie ke af stand toe ge no men, en daar mee de
drem pel om er naar toe te gaan, en dat is jam mer. Ook zijn de stads de len
en bui ten wij ken, maar ook ac ti vi tei ten cen tra zo als Rui goord, ADM, de
fes ti val ter rei nen, min of meer ge ïsoleerd, er zijn geen mak ke lij ke in -
loop plek ken, zelfs niet op het Leidseplein. Daar is wel behoefte aan. 

Ge luk kig zijn er wel her en der buurts alons en buurt ka mers, plek ken
die men kan hu ren voor een feest je of klei ne bij eenk omst. Dat zijn geen 
pre ten tieu ze feest za len, maar klei ne pand jes die al een buurt func tie ver -
vul len en heel goed ing ezet zou den kun nen wor den om er ook ‘live’ op -
na mes te ma ken. En het idee, om van af een va ren de boot te gaan fil -
men, en zo te ge lijk Amster dam van af het wa ter te la ten zien, is ook niet 
moei lijk uit voer baar en kan prachtig materiaal opleveren.

Mar tijn Suur en broek ont wik kel de het knoop pun ten-con cept, en er is
een op zet voor SALTO-spa ces. Het komt neer op plek ken die laag -
drem pe li ge me dia-ac ti vi tei ten voor de tra di ti o ne le (ra dio en tv) maar
ook voor so ci a le me dia mo ge lijk ma ken. Tech nisch re la tief sim pel en
goed koop te re a li se ren, or ga ni sa to risch en qua be heer is dat een uit da -
ging. Het gaat er ze ker niet om om geld te be spa ren, maar dat de na ti o -
na le om roep nor men voor lo ka le pro duc ties wat te zwaar zijn is dui de -
lijk. Met ge dis tri bu eer de pro duc tie kan het wel plu ri for mer en meer be -
trok ken, ge zel li ger, Amster dam ser. Der ge lij ke spa ces zijn geen
satellietstudio’s zo als deze ooit in de Sto pe ra is ge bouwd (en nooit
werd ge bruikt) of zo als AT5 nu een ruim te had in het Von delCS. Die
Von del park-plek (ex Film mu seum) werd te duur, is nu in ge bruik bij de 
na ti o na le om roe pen, voor dure producties. Dat was top-down-media
denken, niet echt lokaal qua opzet, kosten en inloopmogelijkheid. 

De spa ces die we hier be doe len zijn eer der een soort hac ker-spa ces,
me dia-vrij plaat sen / ruim ten waar men sen laag drem pe lig aan de slag
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kun nen gaan met het ma ken van me dia. Bot tom-up, de ‘makers’ krij gen 
de ruim te om iets te ma ken, voor zich zelf, so ci a le me dia of lo ka le me -
dia. Te gen lage kos ten, een verd ien mo del dat ook ruim te heeft voor wat 
par ti cu lie ren wil len ma ken aan pod casts, vlogs, fa mi lie vi deo, uit vaart -
pro duc ties, pro mo tie ma te ri aal voor be drijf of groep, etc. is denk baar en
haal baar en past mis schien in de vrijwilligers- en re-integratiestrategie
van UWV etc..

Veel tech-savvy men sen kun nen te gen woor dig vrij aar dig met ei gen
spul len aan de slag om een pro duc tie te ma ken, maar er zijn ge noeg
men sen die óf niet over deze mid de len be schik ken óf geen idee heb ben
hoe ze er mee om zou den moe ten gaan. Voor deze men sen fa ci li te ren
deze fy sie ke plek ken (spa ces) de mo ge lijk heid om toch met het ma ken
van me dia aan de slag te gaan. Als ma ker, deel ne mer of gast. Door dat
tech niek aan we zig is en ze met wat be gel ei ding op weg ge hol pen kun -
nen wor den. Het is dus bo ven al een plat form om men sen te em po we ren 
met de vaar dig he den om zelf aan de slag te gaan en me dia te gaan ma -
ken en op die ma nier ver bin ding en te la ten leg gen. Als die plek ken ook
nog een mo ge lijk heid krij gen om wat pu bliek aan te la ten schui ven dan
kun nen dat ge woon fij ne wijk plek ken zijn die er her en der nu ook al
zijn. Alleen met een leuke bijkomstigheid dat wat er gebeurd makkelijk 
kan worden vastgelegd.

Steu nen van de me dia-in dus trie, ook op de ‘bodem’, is nut tig, sti mu -
leert ook in no va tie, helpt het MKB en kan Amster dam ‘origineel’ hou -
den. Het idee om door mid del van een in cu ba tor pro gram ma men sen en
idee ën fi nan cieel te on der steu nen is een mo del om er voor te zor gen dat
je naast de werk plaat sen e.d. ook de sa men stel ling van de be taal de pro -
duc ties open stelt voor der den. Zo da nig dat er niet een ‘elite’ ont staat
die vast blijft zit ten op de vorm en ma nier van wer ken die ze al zo lang
doet, maar dat je nieu we cre a tie ven uit het vak de kans geeft een bij dra -
ge te le ve ren te gen een re de lij ke ver goe ding. De kos ten voor het ma ken 
van me dia kun nen naar be ne den door tech no lo gi sche ont wik ke ling en
en een an der ver wach tings pa troon van het pu bliek, maar la ten we dat
geld ook be ter bes te den door het uit te ge ven aan het tot stand ko men
van goe de in houd. Want jour na lis tiek werk kost wel geld. Wob-ver zoe -
ken, re search, in ves te ren in net wer ken e.d. is ook op lo kaal ni veau be -
lang rijk. Er is be hoef te aan een dui de lij ke steun en waardering voor de
manier waarop gesubsidieerde lokale journalistiek moet plaatsvinden.
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Leef stijl groe pen
Me dia rich ten zich op doel groe pen. Ver schil len de doel groe pen, ver -
schil len de vorm, ver schil len de me dia, ver schil len de aan pak. De NPO
heeft een acht tal leef stij len gepind, te weten:

1. Kri ti sche Ver die pings zoe kers 

2. Onbe zorg de Trend be wus ten 

3. Prak ti sche Fa mi lie men sen 

4. Zorg za me Dui zend po ten

5. Jonge Con nec tors 

6. Tra di ti o ne le Streek be wo ners 

7. Bet rok ken Ge lo vi gen 

8. Druk ke Fo ren zen

Voor Amster dam lijkt die lijst te be perkt, de et ni sche min der he den, de
ra fel ran ders, de stu den ten, de rij ke se ni o ren en ze ker de ex pats en de
toe ris ten zijn ook Amster dam se doel groe pen. De lo ka le me dia (POA)
zou ge vraagd moe ten wor den dui de lij ke plan nen voor die doel groe pen
op te stel len en de ac tivtei ten daar voor te verantwoorden in het
jaarverslag.

Plu ri for mi teit sti mu le ring van in di vi du e le me dia-ui -
ting en
Het fe no meen van de in flu en cers, men sen die via so ci a le me dia in vloed 
uit oe fe nen (over mode, mu ziek, po li tiek, li te ra tuur, fringe scien ce, eco -
lo gie) verd ient aan dacht. Ze ker als der ge lij ke opi nie ma kers ook als rol -
mo del len voor min der he den en deel groe pen gaan func ti o ne ren. Het
hoeft niet al leen om tv te gaan. Waar om heb ben we nog geen goe de
Amster dam pod casts? Leu ke, hand i ge, op zien ba ren de, eng age ren de da -
ge lijk se of we ke lijk se pod casts of vlogs zijn een goe de ma nier om meer 
men sen te activeren, een kans te geven zichzelf of hun achterban te
activeren.

Er zijn ge noeg bij zon de re Amster dam mers. Smart-spe a kers zijn straks
de (wek ker)radio’s die in huis hou dens en auto’s voor mu ziek en en ter -
tain ment zor gen, juist om dat li ne ai re tv verd er blijft weg zak ken in be -
reik. Een da ge lijks stads ver haal op Instag ram tv (IGTV)? Het draait in
een bre de me di a vi sie om cre a ti vi teit, cre a tie en in houd en niet té veel
over de vorm en distributie.
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Kan sen be nut ten
Het ver rij ken van het me dia-aan bod dient al ler lei be lang en, qua par ti ci -
pa tie, de mo cra ti se ring, als eco no mi sche sti mu lans, om de stad aan trek -
ke lij ker te ma ken. Hier le nen we even uit de aan be ve ling en uit het vi si -
ta tie rap port uit Utrecht 2017, waar men noemt:
• Self-pu blis hing: in tro du ce ren van een plat form voor ge cu reer de dis -

tri bu tie van (good enough) con tent van be wo ners uit de stad zelf;
• Lo ca ti on ba sed con tent: aan bie den van lo ca tie spe ci fie ke be richt ge -

ving per wijk/straat in com bi na ties van tekst, beeld, audio en video;
• Enhan ced con tent: aan bie den van lo ka le be rich ten met in ter ac tie ve

func ti o na li tei ten of aan vul len de dui ding, zo als em bed ded vi deo, au -
di o com men taar en touch interface;

• Real-time con tent: in ha ken op de lo ka le ac tu a li teit of via so ci a le me -
dia live ver slag doen van eve ne men ten, zorgt voor re le van te con tent
op het juiste moment;

• Par ti ci pa tie ve me dia: bij par ti ci pa tie ve me dia speelt het lo ka le pu -
bliek een be lang rij ke rol bij het ver za me len, ana ly se ren, pro du ce ren,
de len en verspreiden van content. 

Ook noemt men qua aan slui ting tus sen doel groe pen en me dia-aan bod:
• Ge per so na li seer de data-dri ven push aan be ve ling en op ba sis van zelf -

le ren de al go rit men in com bi na tie met re dac ti o ne le keuzes;
• Ana ly tics: ver za me len van ge de tail leer de sta tis tie ken over lo ka le on -

li ne nieuws con sump tie en aan bie den van verd ie ping, in ter ac tie of
cros sna vi ga tie op ba sis van ana ly se van deze statistieken;

• Di gi ta le ra dio: naast het tra di ti o ne le ra di o lui ste ren zijn er le gio mo -
ge lijk he den voor be wo ners in de stad om live dan wel on de mand ra -
dio te lui ste ren, met name via mobiele devices; 

• Mo bi le first: mo bie le de vi ces wor den ook voor de lo ka le me dia
steeds be lang rij ker, cir ca 60 pro cent van het on li ne ver keer ge schiedt 
via mo bie le de vi ces en mobiele applicaties;

• Be rich ten apps: dien sten zo als WhatsApp ont wik ke len zich in ra zend
tem po tot de groot ste pu blieks trek kers op mo biel en bie den nieu we
kan sen voor het aan slui ten van doel groe pen uit de stad.

Om meer en ver schil len de doel groe pen te be rei ken be veelt men in
Utrecht aan:
• Abon nee dien sten: in tro du ce ren van nieu we abon nee dien sten voor

nieuws be rich ten op the ma en/of wijk.
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• Com mu ni ties: fa ci li te ren van on li ne com mu ni ties van be wo ners op
the ma en/of wijk; 

• Crowd fun ding: fi nan cie ren van aan vul len de on der zoeks jour na lis tiek
door een col lec tief van ge ïnteresseerde be trok ke nen uit de stad;

• Ver taal al go rit men: be rei ken van in ter na ti o na le in wo ners en be zoe -
kers door het met de in zet van ver taal al go rit men ge au to ma ti seerd
aan bie den van internationale content; 

• Blogs en vlogs: blogs en vlogs wor den steeds po pu lair der en bie den
kan sen voor het be rei ken van nieu we ge ne ra ties in de stad.

Sa men een bre de reeks aan be ve ling en, waar Amster dam ook iets mee
kan doen.

De ac tu a li teit, ge bruik die kans
De nieu we ploeg B&W en hun pro gram ma-ak koord voor 2018-2022 is
dui de lijk over hoe men de bur ger meer wil be trek ken bij be stuur, be -
sluit vor ming en hoe men de par ti ci pa tie en de mo cra tie weer op gang
wil brengen.

Daar is nu, mede door een ac tu e le aan lei ding, de con ces sie ver le ning, de 
kans voor. Maar dat wordt, lijkt het, niet erg dras tisch aang epakt, het
blijft bij een pro ce du re spel le tje, ter wijl het echt een kans is om het me -
di a be leid van de stad Amster dam eens goed te gen het licht te houden.

De jong ste ‘beauty-contest’ om te be pa len wel ke par tij de con ces sie
krijgt is in ze ke re zin een aan flui ting, het is vol strekt on dui de lijk wie
door de se lec tie com mis sie ge hoord wor den, wel ke cri te ria er van be -
lang zijn, en de kans dat een even tu eel ad vies en be slis sing van het
CvdM door be trok ke nen wordt aang evoch ten is aan we zig. ‘Over, maar
zon der ons’ past niet meer! Het gaat er niet over hoe ze vol gend jaar
aan de slag zou den wil len (want dat lijkt een beet je het ni veau van het
AT5-plan), maar men zou een vi sie moe ten ge ven over hoe we het over 
vijf jaar zou den wil len heb ben. Met de stap pen die no dig zijn om daar
te ko men. Dat is toch wel het min ste, een dui de lijk plan over hoe men
de ko men de vijf jaar wil ope re ren, en dan geen ge heim stuk, maar
openbaar en ter discussie in de gemeenteraad.

Nieuws voor zie ning, on li ne een bre der plat form
De rol van AT5 als nieuws zen der staat bui ten kijf, maar de in vul ling,
af ge zien van de mooie woor den in jaar ver sla gen etc. ha pert, ze ker de
web si te is een be perkt uit hang bord je met voor al ver wij zing en naar de
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ei gen uit zen ding en en dan items zon der bron en zon der re ac tie mo ge -
lijk heid. Ook el ders in deze nota gaan we daar op in. De keu ze voor
nieuws hangt sa men met de keu ze voor en in vul ling van de plat form -
func tie. In Amster dam is be hoef te aan een goe de start plek, een markt -
plaats waar niet al leen de ac tu a li teit maar ook de ver bin ding met
activiteitenagenda’s, fo rums, cul tuur eve ne men ten en mis schien zelfs
prak ti sche in for ma tie als par keer ta rie ven en ver keers in fo toe gank elijk
wor den ge maakt. Een nota, die hier de al ter na tie ven, de kos ten en op -
breng sten en een plan van aanpak onderzoekt, zou een stap in de goede
richting zijn.

Eco no mi sche aan ja ger
Wil Amster dam een me di a stad zijn, en kun nen we anno 2019 iets an -
ders am bi ëren, dan moet de rol van de lo ka le me dia daar in dui de lijk
zijn, ook als fac tor in de lo ka le eco no mie, als plat form voor MKB, klei -
ne uit vin ders en star ters, en als part ner in ta lent ont wik ke ling. De uni -
ver si tei ten en ho ge scho len, die toch broed plaat sen zijn voor ta lent en
in no va tie, zien we nau we lijks te rug, ook niet bij SALTO. Waar om niet
meer ‘University tv’ of ‘Student Academy’-programma’s? Kan de CSO 
(Chief Scien ce Offi cer) hier geen link ma ken? SALTO en AT5 zijn in
ze ke re zin kweek vij vers, maar kan dat niet be ter ge struc tu reerd, bij -
voor beeld door zo ge naam de ta lent co ördinatoren, zo als RTV Utrecht
die heeft? Die hel pen toe kom sti ge ver slag ge vers en pre sen ta to ren be -
gel ei den, con tac ten te leg gen met de scho len en aca de mies op me di a ge -
bied. In Amster dam zou den voor al de min der he den meer pro mi nent een 
plaats kun nen krij gen en ge steund wor den, de helden en rolmodellen
zijn voor die communities van groot belang. We hebben meer Roy
Risties nodig!

Expe ri men ten
Het is niet de pri mai re taak van de over heid om te ex pe ri men te ren met
nieu we me dia, nieu we tech no lo gie, nieu we apps etc.. Dat is waar par ti -
cu lier ini ti a tief en al ler lei in sti tu ten en oplei ding en mee aan de gang
mo gen. Wan neer voor zo’n ex pe ri ment ech ter toe gang tot bij voor beeld
te le vi sie om roep no dig is, dan kan men hier fa ci li te ren. Ook op on li ne
ge bied kan het heb ben van een be reik bij de doel groep heel nut tig zijn
als ba sis voor on der zoek en ex pe ri ment, en in som mi ge ge val len kan de 
ge meen te ook op tre den als start-klant, als eer ste af ne mer van een dienst 
of product dat daarmee uit de startbokken kan komen. 
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Een voor beeld is de sa men wer king met com mer ci ële par tij en, zo als met 
NU.nl in een app, waar bij Amster dams nieuws van de stads zen der AT5
bij NU.nl ver schijnt op de voor pa gi na in de app, als is ge con sta teerd dat 
ie mand in de hoofd stad is. Het CvdM heeft ook for meel goed keu ring
ver leend na een pi lot pro ject dat al enkele jaren liep.

Juist qua in ter net dien sten op lo ka le schaal was er ooit het idee dat de
over heid, mid dels POA of an ders zins, een deel van de ver bin dings ca pa -
ci teit van het ka bel net daar voor zou ge brui ken of la ten ge brui ken. Dat
is niet ge beurd. SALTO en AT5 zijn wel een beet je on li ne ge gaan,
maar van een breed so ci aal ge bruik van de band breed te, door gaan met
wat De Di gi ta le Stad ini tieer de, is geen spra ke ge weest. Dien sten voor
ou de ren, zorg, buurt me dia, tref pun ten voor min der he den, ver taal dien -
sten, on li ne on der steu ning voor ge hand i cap ten, er is niks mee ge daan.
Na tuur lijk vol gen we wat in ter na ti o naal wordt aang ebo den, kun je via
Goog le la ten ver ta len, maar de lo ka le in vul ling bleef een mooie droom.
De ge meen te had er geen aan dacht en geld voor en het par ti cu lier ini ti a -
tief bleef beperkt tot wat evenementen en experimenten van onder meer 
Waag Society.

Edu ca tie, di gi be ten
Er wordt wel ge spro ken over de gids func tie van de me dia, het hel pen
van de bur ger bij de ori ëntatie in onze com plexe en steeds di gi ta le re
we reld. Dat klinkt mooi, maar juist op lo kaal ni veau en dicht bij de bur -
ger lig gen de pro ble men. In een stad als Amster dam, waar tot 18 pro -
cent van de bur gers niet taal vaar dig en niet di gi taal vaar dig is, door
hand i cap, taal ach ter stand, dys lexie, anal fa be tis me, ou der dom, de men tie 
of an ders zins, ligt daar niet alleen een taak, maar ook een zorgplicht.

De over heid, de bank en, ver ze ke raars, het UWV, de me di sche we reld,
de Bel as ting dienst, par keer dienst, ze gaan steeds meer di gi taal, ne men
aan dat de bur ger wel mee gaat, maar hel pen in fei te mee aan een groei -
en de kloof tus sen ha ves and have-nots qua di gi ta le in te gra tie. De over -
heid mag knoei en met de di gi ta le aang if te, Di giD is een ramp, di gi taal
stem men bleek een uto pie, maar als de bur ger door dys lexie op zo’n
klein rot scherm pje van de par kee rau to maat een fout je maakt met z’n
ken te ken, ligt de boe te zo op de mat (als de post goed werkt, ook steeds 
meer de vraag). En je kaart je uit zo’n machi ne ha len met reu ma ti sche of 
art ro se ving ers is soms al een heel pro bleem. Het pro bleem blijft vaak
goed ver bor gen, anal fa be ten wil len niet la ten mer ken dat ze niet kun nen 
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le zen, maar als je de post niet opent en re ke ning en niet be taalt gaat het
mis. Het per cen ta ge taal on vaar di gen en di gi taal be perk ten on der hen,
die met schulden en huurachterstanden kampen, is vast veel groter dan
die 18 procent.

Lo ka le me dia, de oude zo als te le vi sie en ra dio, en de nieu we zo als in -
ter net, kun nen hier po si tief aan bij dra gen. Mis schien niet di rect door
taal- en/of lees les sen te gaan uit zen den, maar wel door programma’s
aan te bie den, waar men ing aat op dit soort pro ble men. Een mo biel stu -
di o otje op de Dap per markt en
dan, mis schien zelfs met een
tolk, de men sen ter plek ke aan -
spre ken over hun pro ble men en
oplos sing en aan dra gen, daar
kan heel wat aan ge daan wor -
den. Dat is geen kwes tie van het 
bud get van SALTO of AT5, dat 
is een groot ste de lij ke taak (we
heb ben nu een maal meer ach ter -
stands bur gers) die ook op wij -
kni veau kan wor den aang epakt.
Het ont wik ke len van dui de lijk
be leid hier voor, vrij ma ken van
mens kracht en fond sen is een
over heids taak, en een dring en -
de, maar valt niet direct onder
lokale media, maar die spelen
wel een rol in de uitvoering.

Als op de co ver van het ste de -
lijk be leids ka der ‘Samen vooruit’ wel ie mand met een stok als hulp be -
hoe vend wordt af ge beeld, maar over me dia, laat staan lo ka le me dia, in
dat hele ste de lijk ka der geen woord voor komt (het woord in ter net komt
er niet eens in voor, so ci a le me dia be staan niet ter wijl men laag drem pe -
lig heid tot lei draad ver heft), dan mank eert hier iets aan het in le vings -
ver mo gen van de op stel lers, zo’n be leids tekst is on wer ke lijk, ambtelijk, 
buiten de realiteit staand.

Het is zo een vou dig; het ac ti ve ren van hen die af drei gen te glij den, ge -
ïsoleerd drei gen te ra ken en dan on ver mij de lijk dure klan ten van zorg-
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en uit ke rings in stan ties wor den, gaat niet zon der de me dia, zon der in ter -
net, mo bie le te le foons etc., etc.. Hier past prak tisch be leid; ga na hoe
lo ka le me dia hier een rol kun nen spe len, maak daar men sen en geld
voor vrij, of ac cep teer dat je deze groep be reikt door op de hoek van de
straat dat ‘Samen vooruit’-ka der te gaan uit de len, heb ben die
ambtenaren en wethouders ook wat te doen!

Maak Amster dam to pon der zoek plek lo ka le me dia 
Dit klinkt am bi tieus, maar er is we ten schap pe lijk wei nig aan dacht voor
lo ka le me dia, ook in ons ei gen land zijn er veel com mu ni ca tie oplei -
ding en, maar wei nig over lo ka le me dia, ter wijl er toch heel wat ge beurt. 
Met De Di gi ta le Stad (1994) lie pen we voor op, dat kan op nieuw. Acti -
veer de we ten schap, steek wat geld in stu die op drach ten, ge bruik de
reputatie en de contacten!

Prak tisch: in Amster dam is bij voor beeld een van de groot ste om roep -
beur zen ter we reld, ie der na jaar gaat men mas saal naar de Inter na ti o nal
Broad cast Con ven ti on (IBC) in de RAI. Wat een mooie plek om
Amster dam te pre sen te ren, een ‘local media’-tra ject te ini ti ëren in het
pro gram ma, de wet hou der Lo ka le Me dia een pre sen ta tie te la ten ge ven, 
onze pro ble men en oplos sing en te delen met de internationale
mediawereld.

Expats, in ter na ti o naal, de ho tel markt
De hui di ge op zet van AT5 en van SALTO is het aan bie den van Ne der -
land sta li ge programma’s, maar is dat anno 2019, met soms hon derd dui -
zen den toe ris ten, ex pats en be zoe kers uit het bui ten land, wel re a lis -
tisch? Laat men daar geen markt lig gen? Denk aan in for ma tie in het
Engels voor de ho tels, in de tram en op druk ke pun ten, over eve ne men -
ten, cri mi na li teit, ver keer en ver voer, OV-kaart jes, over re le vant nieuws 
en ook ge woon hand i ge voor lich ting. Der ge lij ke programma’s zijn na -
tuur lijk on li ne en als on de mand aan te bie den, maar ook als vas te pro -
gram ma-items op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld ‘s nachts. 

Onder wer pen ge noeg, over mu sea, ten toon stel ling en, cong res sen, wan -
del rou tes, hoe je een fiets kunt hu ren, hoe je te ge dra gen in de Ros se
Buurt, de bes te res tau rants, wat te doen bij ziek te, po li tie-info, je zou
een heel toe ris tenk anaal kun nen vul len en daar ook com mer ci als in
stop pen, maar een paar stap pen in die richting zou al helpen.
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Het not-news mid deng ebied, voor lich ting
Pu blie ke me dia heb ben ook een educ tie ve, voor lich ten de taak, en ze ker
lo ka le me dia kun nen hier heel nut tig wor den ing ezet. Daar zit wel wat,
maar niet veel nieuws in, dit is een ca te go rie die voor al on li ne en on de -
mand ingezet kan worden. 

Maar om een dui de lijk aan bod van ‘hoe te ....’ programma’s te ont wik -
ke len, zou er zo wel op SALTO als AT5 ruim te voor ge maakt kun nen
wor den. Dit zou den ook items zijn, die lang ere tijd op por tuun blij ven
en waar voor dus een re de lij ke ver goe ding aan ma kers kan wor den be -
taald. Door het or ga ni se ren van een ‘contest’ zou den der ge lij ke pro duc -
ties gestimuleerd kunnen worden.
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∴ 11 Waar pra ten we over? 
     Uit ga ven en in zich ten

Cij fers over me di a ge bruik staan in een ap pen dix, hier gaat het over hoe
we geld uit ge ven aan voor lich ting, lo ka le me dia en me dia in brede zin.

Een stad geeft geld uit, dat is lo gisch, maar waar aan en in wel ke ver -
hou ding staat dat tot de uit ga ven aan me dia en lo ka le me dia? Even wat
cij fers. Amster dam gaat tot 2023 ruim 276 mil joen in ves te ren in sport,
ac co mo da ties en voor zie ning en. Bij Amster dam (City) Mar ke ting ging
er in 2004 jaar lijks enk ele mil joe nen euro’s naar de or ga ni sa tie. Er
wordt jaar lijks in to taal zo’n 650 mil joen euro uit ge keerd aan wel zijns -
in stel ling en in de stad. Amster dam Mar ke ting had in 2015 een rui me 22 
mil joen euro te bes te den, in 2017 nog 10,9 mil joen, on der meer voor
IAMster dam, Uit krant, Uit markt, maar 6,3 mil joen ging naar per so -
neels kos ten, dit werd op ge bracht door het be drijfs le ven, con su men ten -
bes te ding en en (ge meen te)sub si die, in 2017 was de sub si die zo’n 4,1
miljoen. Parkeren gaat in 2019 de stad 249 miljoen opleveren. 

He laas zijn in de be gro ting 2019, die eer der lijkt op ge zet als pro pa gan -
da bul le tin, de kos ten voor bij voor beeld on derd elen als voor lich ting ten
stad hui ze niet meer uit ge splitst te vin den (ook de wacht gel dre ge ling en
blijven uit zicht!).

Vol gens de wet is het richt snoer voor de be kos ti ging van een lo ka le
om roep nu sinds 2015 wel he le maal! 1,14 euro per huis hou den. Eer der
was het ge steld op 1,30 euro per woon ruim te (zorg plicht ge meen ten,
Mediawet).

Pu blie ke Omroep Amster dam moet het doen met 3,6 mil joen sub si die,
en verd ient daar met re cla me en spon so ring nog zo’n 2,1 mil joen bij
(2017), maar heeft in ver ge lij king met an de re over heids ac ti vi tei ten een
zeer be schei den bud get. NH Me dia heeft het rui mer, zo’n 17 mil joen
(voor heel de pro vin cie Noord-Hol land). Rijn mond tv is wel een als re -
gi o naal ge fi nan cier de, maar ei gen lijk lo ka le om roep. AT5 zou, en dat is 
ook de wens van de raad, ook re gi o na le sta tus moe ten krijgen, maar dat
ligt nationaal moeilijk.
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We gaan in op wat met dat bud get wordt be reikt en hoe de ver hou ding
met an de re uit ga ven van de stad en de bur ger voor com mu ni ca tie ligt.

Er wordt al ler lei on der zoek ge daan naar me dia, en ze ker de op komst
van de so ci a le me dia en e-com mer ce en an de re plat forms wordt op al -
ler lei ma nie ren in kaart ge bracht, er zijn sta tis tie ken en nota’s, maar
echt hel der in zicht over de trend ge ven die niet. Als voor beeld kan hier
de hype over te le wer ken ge noemd wor den. Tien jaar ge le den was dat
de gro te trend, kan toor ge bou wen zou den leeg ko men, het hele wer ken
ging op de schop, en wat blijkt anno 2019: er zijn nog steeds kan to ren,
maar er is een nieu we trend, het “we-work”-idee met werk plek ken en
een sup por tom ge ving, die ad hoc wor den ing ehuurd. Dat is niet
voorspeld, maar wel een trend aan het worden.

In Amster dam is het be schik ba re cij fer ma te ri aal voor wat be treft de lo -
ka le me dia zeer be perkt, de ONS (voor heen OIS) Bur ger mo ni tor 2005
geeft in zicht in wat er qua me di a ge bruik en ap pre ci a tie zo’n veer tien
jaar ge le den speel de. Er zijn wat nieu we re cij fers over so ci a le me di a ge -
bruik, maar Amster dam heeft an ders dan de an de re gro te ste den dit on -
der werp niet erg se rieus ge no men. Ste den als Utrecht en Rot ter dam
heb ben, vaak in het ka der van een con ces sie toe wij zing, wel re le vant
on der zoek ge daan, en ook in Vlaanderen volgt men de
media-ontwikkeling op de voet.

Waar ge ven we als bur ger (me dia) geld aan uit
De bur ger in Amster dam geeft per huis hou den per jaar dus voor POA
zo’n 6 tot 7 euro uit (via de ge meen te), en via de pro vin cie ook aan NH
Me dia, daar is 17 mil joen aan bud get en dat komt neer op (850.000 /
2.800.000) nog eens 5 euro, dus sa men 12 euro per jaar.

Maar ver ge lijk dat eens met wat een huis hou den aan Zig go (de ka bel,
vroe ger UPC) uit geeft, daar is het mi ni mum ta rief 18,70 per maand of -
wel 224 euro per jaar (toch een hele dure grap) ge wor den. UPC
(A2000/Phi lips) kocht in 1995 de KTA (Ka bel Te le vi sie Amster dam)
voor om ge re kend 270 mil joen euro, met 450 dui zend abonnee’s le vert
dat 100 mil joen per jaar op, toen ma lig wet hou der Bel li ot ver kwan sel de
het te rug kooprecht voor 1 mil joen!. Dat men daar naast vaak 20 euro of
meer be taald voor in ter net, een tien tje voor Net flix, en de mo bie le te le -
foon ook wel 20 euro per maand (per huis hou den is dat con ser va tief)
kost, dan is dat ook nog eens 800 euro of meer per jaar.
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Ver der geeft men geld uit aan kran ten, bi o scoop, le zing en en al le maal
in een groot te-orde die dat fooi tje voor de pu blie ke lo ka le me dia in de
scha duw stelt. Ook zie je kos ten (re cla me bud get ten) van com mer ci ële
me dia zo als Fa ce book, re cla me fol ders, al ler lei krant jes en
huis-aan-huis-spul, en wat we maar als in for ma tie krij gen op ge diend,
niet te rug in het huis houd bud get, maar al les bij el kaar ma ken me dia een 
heel be hoor lijk deel uit van onze bes te ding en en ge bruiks pa troon. Is
dan het be drag van 3,6 (2018) mil joen dat naar lo ka le me dia, en spe ci -
fiek naar SALTO en AT5, gaat niet wat ma ger, een fooi om de indruk
te wekken dat lokale input ook mee mag doen?
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∴ 12 Hy per lo kaal, opi nie vor mend,          
    bur ger jour na lis tiek

Dich ter op de bur ger, dat kan tech nisch steeds mak ke lij ker, en be vor -
dert de be trok ken heid, de co he sie en het con tact tus sen be stuur en bur -
ger. Een mis schien nog wat on wen ni ge kreet in het me di a de bat is hy -
per me dia, dat zijn me dia op wijk- en buurt ni veau, dus nog verd ere
schaal ver klei ning van lokale media.

Dat nog dich ter bij de bur ger ont wik ke len van me dia, niet al leen in
print maar met alle op ties van om roep en het trans me di a le in ter net en
de so ci a le me dia, en zo de par ti ci pa tie op bij na aan raak baar ni veau
vorm ge ven, is geen kwes tie van mooie mo del len en vi sies, het is iets
wat al ja ren ge beurt, waar bij al ler lei ini ti a tief ne mers met veel ta lent in
wij ken hun vrije tijd, ap pa ra tuur en hun ei gen werk plek ken, ca pa ci tei -
ten en ver mo gens in zet ten. Amster dam kent al een enor me va ri a tie in
het be trek ken van haar be wo ners bij wat er speelt, van de vele groe pen
die ge bruik ma ken van SALTO tot Trans formCi ty van Sas kia Beer, De
Stem van West, Pat rick Dor der met Zuid oost tv en Stan Pol man met
oost-on li ne, Michel Vog ler met zijn co öperatie Ge bie don li ne, Hal lo
IJburg met Pat rick Rich ter en Hal lo dePijp van Frank van Dorp, en
buurt top G250 Werkt!, Mike Brant jes met Hart voor de K-Buurt, Mar -
tijn Suur en broek in West, Frits van Eyck van RaZo (ZO) en vele
anderen die we hier ook zouden kunnen noemen.

Je kunt het bur ger jour na lis tiek noe men, maar het past in de plan nen van 
het nieu we col le ge voor par ti ci pa tie en de be trok ken heid van de bur ger
ver be te ren. Het is er al, maar in ci den teel en hier en daar, dat kan be ter,
na tuur lijk, men zou een ech te me dia-com mons kun nen na stre ven, een
struc tuur met dan bij voor beeld een co öperatie van ta len ten, me di a ma -
kers en men sen die de de li be ra tie ve en de par ti ci pa tie ve de mo cra tie or -
ga ni se ren en meepra ten op wij kni veau, waar de ge meen te en de ken ni s -
in stel ling en het op pik ken en uit wis se len en door ont wik ke len van wat er 
al be reikt is en dat bre der uit rol len (zie vol gend hoofd stuk over Wes ter -
park als voor beeld van een me dia-ac tie ve buurt) en on der steunt. En dan 
een deel van het ge meen te lijk com mu ni ca tie bud get, dat nu niet veel im -
pact heeft, in dat soort con struc ties in ves te ren om de
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overheidscommunicatie te verbeteren en de dialoog en doe-democratie
stadsbreed en lerend te maken.

Zo’n lo ka le of hy per lo ka le me dia-com mons kan ook een verd ien mo del
krij gen, door de con tent van bur gers in wij ken, die qua be lang de wijk
over stijgt, te ver ko pen aan pu blie ke en com mer ci ële om roe pen en kran -
ten en an de re nieuws-out lets, die er zelf niet in sla gen om tot de haar va -
ten van de buurten door te dringen.

Hy per lo ka le me dia: de wijk in
Dat de ge meen te raad de kwes tie van hy per lo ka le me dia se rieus neemt,
blijkt uit de nota over ‘Ondersteuning lo ka le media’ uit 2015 en de
aang eno men mo tie Ernsting (nr. 477), waar in ge pleit wordt voor het
op zet ten van een in te graal lo kaal me di a fonds. Daar op is, na een po si tief 
pre-ad vies, ech ter door B&W vrij af hou dend ge re a geerd, met wat pap -
pen en nat hou den voor wat be treft uit voe ring, en han dig be perkt tot
buurt kran ten; fei te lijk is er niets van ge re a li seerd. De be lof te van voor -
ma lig wet hou der Ollong ren (D66) dat wet hou der Kock (D66) nog eens
een rond je langs de stads de len zou ma ken om de si tu a tie van buurt kran -
ten te in ven ta ri se ren is nooit na ge ko men. Argu men ten als dat het on der -
steu nen van buurt me dia geen for me le over heids taak is en dat er geen
geld voor is, staan haaks op het nieuwe programma-akkoord.

Me dia zijn niet al leen mas saal, ze be rei ken ook de fijn ste wor tel tjes van 
de sa men le ving, het in di vi du, de fa mi lie en de buurt. De com mu ni ca tie -
ve door bloe ding van de sa men le ving kan ge zien wor den als een over -
heids taak of ten min ste als een ide aal. Een hy per lo ka le struc tuur met
der ge lij ke com mons, waar de over heid de voor waar den voor schept of
fi nan ciert, is dui de lijk dienst baar voor wat be treft het te geng aan van
get to vor ming, ar moe de en een zaam heid, het be vor de ren van be trok ken -
heid en het voor ko men en overbruggen van analfabetisme en
ontoereikend digibetisme.

Maar, en dat moet ge noemd wor den, er is ook nog de pri va cy. Mag de
over heid tot op buurt- en straat ni veau toe gang heb ben en age ren, of is
dat iets waar men te rug hou dend in moet zijn; op pas sen de pri va cy niet
aan te tas ten? Men moet zich niet ge remd voe len, kri tiek moet ge uit
dur ven wor den, zon der angst voor repercussie.
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Afge zien van de pri va cy is het dui de lijk dat de stad, maar ook de wij -
ken en buur ten, steeds be lang rij ker wor den in de me di a mix. De glo ba li -
se ring en trans pa ran tie door in ter net is ze ker een fac tor, en voor we reld -
wijd en na ti o naal nieuws zijn de tra di ti o ne le ka na len en li ne ai re te le vi -
sie nog steeds op por tuun, maar we ver trou wen steeds meer op de klei ne 
kring, op be ken den, op onze groep, op in di vi du e le me ning en, ook voor
het be oor de len van pro duc ten, diensten en e-commerce, en onze
politieke stellingname.

Dat komt mede door de so ci a le me dia, die lij ken voor al glo ba lis tisch,
maar zijn in de prak tijk veel al klei ne groeps me dia met een be perkt be -
reik, we com mu ni ce ren in zo ge naam de bub bels. Vol gers zijn nog geen
le zers, li kes geen stem men, een “ret weet is not an en dor se ment”. Men
com mu ni ceert in de prak tijk met vrien den, be ken den, buurt ge no ten,
met men sen uit de ei gen groep, par tij, kerk of min der heid. Het be reik
van een be richt of post is be perkt, het me di aplat form stuurt daar zelf in, 
zo als Fa ce book be paalt wie je post te zien krijgt en al les op slaat om de
ad ver teer der maar van dienst te zijn. Ook zijn de be per king en in om -
vang (tweets) en be trouw baar heid (welke bronnen waren er, wat is echt
of fake) klip en klaar.

Klei ne ge meen schap pen, en de iden ti fi ca tie daar mee, zijn anno 2019
meer be pa lend voor het po li tie ke en pu blie ke opi nie kli maat dan hele
bre de, na ti o na le of in ter na ti o na le kwes ties. Lo ka le me dia spe len daar bij 
een rol, van kroeg en krant tot so ci a le me dia. We vol gen wel het ‘grote’ 
nieuws, en de bre de on vre de over di ver si teit, trans itie en ong elijk heid,
maar gaan dat lo kaal in vul len, de ‘gele hesjes’ zijn hier an ders dan die
in Pa rijs. Die klei ne re ge meen schap pen, dicht bij de bur ger, wil len, in
de geest van de tijd, de li be ra tief de mo cra tisch aan zet zijn: vraag stu -
ring, ei ge naar schap, maat werk en men se lij ke maat, zelf recht vaar di ging, 
zelf on der zoek, zelf op dracht, zelf or ga ni sa tie, zelfrealisatie; lees
doorbloeding, compacte stad, functiemenging, deeleconomie.

Dat is be lang rijk op stads ni veau, maar nog meer in de wij ken en buur -
ten en bij de ge meen schap pen (kun ste naars, et ni sche groe pen, re li gieu -
ze groe pen, sport groe pen, fes ti val groe pen, club bers). Die wil len geen
wijk suf ferd jes met af zen der de ge meen te lij ke com mu ni ca tie machi ne,
geen ad ver ten tie blaad jes, maar deel heb ben aan de com mu ni ca tie mix,
ze zijn ook eco lo gisch be wust (juist op straat ni veau valt rom mel op) en
wil len ook iets po si tiefs doen, zo als co-cre a tie van een cir cu lai re wijk -
eco no mie (maat schap pe lijk ve rant woord on der ne men (MVO)), be trok -
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ken wor den bij het op stel len en uit voe ren van gebiedsagenda’s, ge -
bieds plan nen. Want ie der een wil fijn wo nen en wer ken en re cre ëren (li -
ving, wor king, gro wing, ima gi ning and go ver ning together) in wat
ideaal een doorbloede groene democratische en tolerante wijk, buurt of
straat is.

Dat pro ces van verd ere ver fij ning van de me di a mix op hy per lo kaal ni -
veau gaat niet door even wat re por ters de wijk in te stu ren, het gaat niet
quick en dir ty: maar slow, deep de mo cra tisch, met groei en de be trok -
ken heid en ap pre ci a tie van die me dia en de me di a men sen die het
realiseren.

Min der con cen tre ren en in dik ken van nieuws, min der weg snij den van
wat ‘flut’ lijkt, met meer aan dacht voor de mens ach ter het nieuws. Niet 
de woord voer ders van brand weer of po li tie, maar de be trok ke nen la ten
ver tel len wat er is ge beurd. Dat geldt ze ker voor de lo ka le en hy per lo -
ka le po li tiek, op naar de kwa li teit van de be raad sla ging, de kwa li teit
van de de mo cra tie en de kwa li teit van de leef om ge ving en het ge meen -
schaps le ven, sa men zorg. Daar hoort niche com mu ni ca tie bij, me dia als
half fa bri caat dichtbij de mensen, misschien minder gepolijst.

Het ge re di geer de, ve rant woor de nieuws met de waan van de dag is er
ook, maar daar van kan het mees te mor gen weer in de prul len bak; dat
la ten we dan maar aan de com mer ci ëlen, of aan NH Me dia en aan AT5
oude stijl en NU.nl over. De men sen zijn erg ge voe lig ge wor den voor
‘echt’ en ‘authentiek’, een in ter view, talk show of de bat waar bij de vra -
gen dui de lijk al zijn ge re pe teerd, on der wer pen ui ton der han deld en er
wat klap vee bij zit om het echt te la ten lij ken, daar prikt men door heen.
De hele ta fel praat show-op zet met steeds de zelf de ge zich ten, en de
TED-talk mode, met tot op het bot ge re pe teer de pre sen ta ties, met veel
ef fect be jag en meer vorm dan in houd, is te door zich tig. We kij ken lie -
ver naar in di vi du en met een au then tie ke in steek, al zijn veel van de
‘influencers’ ook niet vies van special effects en nepnieuws.

Me dia en de ‘Attention De fi cit Economy’
Het suc ces van de mo der ne so ci a le me dia (rod del was er al tijd al) en
dat vrij wel con ti nu raad ple gen van de smartpho ne om maar niks te mis -
sen (FOMO, fear of mis sing out) of te ont snap pen aan de zin loos heid
(ga men, chat ten) heeft ook gevolgen.
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So ci a le me dia ma ken ons (1) dom, (2) aso ci aal, (3) sti mu le ren ver ko ke -
ring en egot rip pe rij, (4) ma ken ons gees tes ziek, (5) tas ten ons ge heu gen 
aan, (6) zijn ma ni pu la tief, (7) sti mu le ren Big Brot her-si tu a ties, (8) zet -
ten aan tot ter reur, (9) voe den sen sa tie zucht, en (10) be drei gen pri va cy
en cre a ti vi teit. Zo som de NRC Han dels blad de ge va ren op die de
‘homo di gi ta lis mobilis’ be drei gen, in een ar ti kel ge wijd aan ‘De zwar te 
kant van so ci a le media’ en de Slow Tech-be we ging1.1

Een zaam heid, je ge ïsoleerd voe len, huid hong er (con tact be hoef te), me -
di a ver sla ving, af ha ken van je oplei ding, al le maal sig na len over een te -
loor gang van de ver bon den heid in de leefomgeving. 

Het in di vi du a lis me van de Be ken de Ne der lan ders, de neo-li be ra le self -
kic kers en cre a tie ve eli te was leuk, maar nu zien we wat dat ople vert,
ener zijds een eli te die het zich kan ver oor lo ven nog in de stad te wo nen, 
maar ook een los ge zong en on der laag, met ge frus treer den die geen zin
meer heb ben in het le ven, over le ven in de scha duw van ma te ri ële over -
vloed, maar daar zelf maar be perkt aan mee kun nen of mo gen doen. De
mil len ni als, ze wor den ver wend ge noemd en mis sen zo ge naamd door -
zet tings ver mo gen, lie ten zich voor staan op hun mul ti tas king en di gi ta le
vaar dig he den, maar mer ken nu dat voor de mees ten van hen er maar
een ma ger voor uit zicht is op een goede baan, huisvesting en een
zinvolle bijdrage aan de maatschappij. 

De so ci a le me dia bie den kan sen om door te bre ken, Enzo Knol heeft
mil joe nen vol gers, maar waar is de hoop, en wat is het han de lings per -
spec tief voor al die an de ren, die niet be roemd zul len wor den? Wie en
waar zijn de rol mo del len in de di rec te om ge ving die het voord oen (en
waar om niet op die lo ka le me dia)? Zon der uit zicht le ven is ziek ma kend 
en dan ga je mis schien wat verd er kij ken, naar groe pen die je wel zin en 
span ning beloven (als jihadist bijvoorbeeld).

De ADHD-ge ne ra tie is wel onze toe komst, en wat is er dan lo gi scher
om alle mid de len aan te grij pen om de ver bon den heid en so ci a le in bed -
ding weer meer ruim te te ge ven. We le ven in ‘The Age of Context’ en
dat is niet dat men op in ter net of de bi bli o theek kan rond snuf fe len,
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maar dat men de link tus sen de ei gen si tu a tie en de om ge ving be ter be -
grijpt en er in vloed op kan uit oe fe nen. Dat is min of meer ver woord in
de ‘gidstaak’ van de me dia, maar dat moet wel wor den ing evuld.  Een
ba sis ge dach te is hier: sociaal is het nieuwe kapitaal!

De rol van de jour na lis tiek
De me ta jour na lis tiek biedt veel waar de vol le in zich ten over hoe nieuws
en daar mee ons we reld beeld wordt ge pro du ceerd, maar de vraag is of
dat vol doen de is om de jour na lis tiek te re vi ta li se ren in deze tijd van
gro te druk. Ie der een kan nu nieuws ma ken, het vak verd ampt in de
vloed van bij dra gen van pro su men ten (pro su mers). De vier de macht en
ech te on der zoeks jour na lis tiek is een mooi, maar bij na ver lo ren ide aal,
het draait nu om klokkenluiders en sensatiezoekers.

Alles gaat snel ler, de te rug kop pe ling in de feed back-loop en de veel -
heid aan pa ral lel le ka na len jaagt het nieuws op, zorgt voor pa niek en vi -
rus acht i ge ver sprei ding, maar ook dat we mor gen niet meer we ten wat
gis te ren we reld nieuws was of als zo da nig werd ge pimpt of ge spind.
Jour na lis tiek is al tijd ook een spel om de macht, en dan kun nen gro ve
stijl mid de len een ma nier zijn om pu bliek te be rei ken. Te veel aan zwel -
len de vi o len bij een ac tu a li tei ten pro gram ma, te veel per soon lijk leed,
emo tie saus of shock-journalisme, waardoor de inhoud tot bijzaak
wordt.

In de me di a we reld zelf, waar het steeds meer draait om com mer cie, re -
ten tie en im mer sie ver taald in ge drags be ïnvloeding (ko pen maar!), is de 
‘vervluchtiging’ van het nieuws en de steeds kor te re ‘waan van de dag’
wel be kend. Er is ook wel een re ac tie ge ko men op de tweet-cul tuur en
de kor te be rich ten, waar je te wei nig diep gang in kwijt kunt. Er is weer
meer diep gang te vin den, in ar ti ke len in de long form, de long re ads.
Dat zijn lange es says, die meer een ver haal dan kale fei ten (die we toch
niet meer kun nen con tro le ren) en opi nie bie den. Want met het ma ken
van ver ha len (nar ra ti ves) vor men de me dia ook ons we reld beeld, dat
wordt ge ka derd in bepaalde frames, zoals “the war on ....”.

De stap van vor men naar ma ni pu le ren is dan al snel ge zet. Het boek De
nieuws fa briek van fi lo soof en ‘De Correspondent’-me di a on der ne mer
Rob Wijn berg22 maakt dat dui de lijk. Jour na lis tiek is vol gens Wijn berg
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ver wor den tot een nieuws fa briek, “waar kijk cij fers, le zers aan tal len, ad -
ver ten tie-ink om sten en winst ge vend heid gel den als on be twis te graad -
me ters voor suc ces. Nieuws is hoofd za ke lijk be doeld om men sen per -
ma nent ge bi o lo geerd te hou den met spec ta cu lai re berichten, niet om
inzicht te kweken in de wereld om ons heen.”

Maar hoe ac tu eel ook, de kri tiek is niet nieuw. Al sinds de op komst van 
mas sa me dia som be ren fi lo so fen over de ma ni pu la tie ve kracht er van, de
pro pa gan da waar men sen als Ha ber mas en Ador no op we zen. In hun
(na oor log se) we reld za gen ze jour na lis tiek niet als een plat form voor
bur gers, met als doel fair ness of plu ra li teit, maar als een machts mid del,
in mar xis tisch per spec tief. De me dia dien den om be staan de we reld beel -
den tel kens op nieuw te be ves ti gen en te dis tri bu e ren. In de klas sie ker
Struk tur wan del der Öffent lich keit33 spreekt Ha ber mas van een
‘niet-pu blie ke opinie’, die er eer der op ge richt is op vat ting en te re cy -
clen dan deze tel kens op nieuw te be vra gen. Vol gens Ha ber mas heeft dit 
ook een psycho lo gisch ef fect: het maakt men sen pas sief. Ze ne men de
voor ge kook te opi nies wel tot zich, want er is be hoef te aan be ves ti ging
van hun we reld beeld, maar ze denk en er niet lang er kri tisch over na. In
na vol ging van de Ame ri kaan se so ci o loog Da vid Rie sman spreekt
Habermas van ‘de nieuwe onverschilligen’.

Die vi sie is ech ter de laat ste de cen nia ge kan teld, we zien meer de in di -
vi du e le kant van de me dia, ze zijn ‘extensies’ van de mens, zo als
McLu han dat noem de. Me dia krij gen een pro fiel: ‘the me di um is the
message’ is de klas sie ke kreet van deze me di a fi lo soof, die ook de trans -
for ma tie ve kracht van me dia po si tie ver zag dan de Duit se machts denk -
ers. Zijn on der scheid tus sen hot en cool me dia is ech ter wat ver wa terd,
met in ter net (als emu la tor van alle ou de re me dia) kun nen we alle zint ui -
gen wel of niet overladen met resolutie en interactiviteit.

De me dia zijn on der tus sen ech ter min der mas saal ge wor den, de in ter ac -
tie (het li ne ai re te le vi sie kij ken is op z’n re tour) en plu ri for mi teit nam
toe, in ter net opent de toe gang, met voor ie der een een ei gen ‘mix’, meer
groeps ge richt en te gen woor dig zien we ook dat de ‘identity politics’,
dus het be perk te groeps denk en, meer in vloe drijk is ge wor den. Het me -
di a land schap ver splin tert ook in die zin, men sen ge brui ken meer de re
bron nen en baseren hun meningen meer op wat er in de groep leeft.
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De le zer, kij ker en lui ste raar is ook mon di ger, draagt bij en be com men -
ta rieert, be kri ti seert ook. Dat geldt dus ook voor de vele zo ge he ten pro -
su men ten op in ter net: de blog gers en an de re ac tie ve in ter net ge brui kers
die tus sen pro fes si o ne le me di a ma kers en con su ment in hang en. Dat
heeft voor al op lo kaal ni veau im pact; even kij ken hoe men denkt over
een res tau rant in New York heeft geen zin als je in Amster dam bent. De 
be lang rijk ste me di as lag vindt dan ook daar plaats. De be com men ta ri -
ërende, kri ti sche eva lu a tie en grassroots-jour na lis tiek is door in ter net en 
so ci a le me dia een vou di ger dan ooit, maar mist lo ka le plat forms, al zien
we bij voor beeld met DUIC (De Utrecht se Inter net Cou rant) hoe het ook 
kan en laat De Cor res pon dent zien dat de bu si nes smo del len van oude
print ach ter haald raken. Crowdsourcing, crowdfunding, er zijn nieuwe
manieren om media te exploiteren.

Le ven we in een tijd perk van over-in for ma tie, mis-in for ma tie of moe ten 
we ge woon nog le ren hoe we in die over vloed echt, waar en re le vant
kun nen her ken nen? Er zijn nieu we vor men en ma nie ren no dig om te
be pa len of iets be trouw baar is, en daar bij zijn opi nie lei ders en me dia
die we ook in het ‘echt’ kun nen be na de ren, be vra gen, bekritiseren,
essentieel.

We zijn niet lang er ‘met’, maar ‘in’ me dia, zo als on der an de re de nieu -
we hoog le raar me di as tu dies Mark Deu ze schrijft in zijn boek Me dia
Life4. Op z’n best be te kent dit dat wie wij zijn en hoe we naar de we -
reld kij ken geen ge ge ven is, maar in in ter ac tie met an de ren voort du rend 
op nieuw een vorm zoekt, een ac tu eel ‘narrative’ die ons zelf beeld be -
paalt. Die sprok ke len we bij el kaar, uit toe gank elij ke bron nen, het is
een open sour ce-iden ti teit, en mis schien heb ben we er wel meer, we
zijn niet altijd dezelfde.

Opnieuw valt dan op te mer ken dat als we die iden ti teit, of ei gen lijk
iden ti fi ca tie, op pik ken uit ‘verre bronnen’, met mis schien ong ezond ra -
di ca le idee ën, dat ook komt om dat we de lo ka le con nec ties, de lo ka le
ver bon den heid met bu ren, buurt be wo ners, de kerk, de mos kee of de
com mu ni ty mis sen. Als er dicht bij niks in te res sants of relevants te
halen is, ga je shoppen!
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∴ 13 Buurt me dia, Wes ter park

Klein scha li ge buurt me dia zijn ver ras send, vi taal, maar voor al ook
‘eigen’ en bij zon der. Voor wat be treft hy per lo ka le me dia ne men we in
deze con text een voor beeld. We kij ken naar de ont wik ke ling en in een
Amster dam se buurt, na me lijk de Wes ter park buurt, dat wil zeg gen de
Staat slie den buurt en de Spaarn dam mer buurt. Het is een voor beeld van
hoe tra di ti o ne le me dia (de pa pie ren krant), tra di ti o ne le, ‘lineaire’ te le vi -
sie (SALTO) en mo der ne so ci a le me dia in wis sel wer king kunnen
bijdragen aan buurtcohesie en burgerparticipatie.

Het Wes ter park me dia-land schap
Bin nen Amster dam kent ze ker de Staat slie den buurt een tra di tie op het
ge bied van lo ka le me dia in bre de zin, dus print, om roep, maar ook cul -
tu re le ont moe tings plek ken en bur ger-ac ti vis me. In de ja ren 70 en 80
bracht deze buurt als kra kers bol werk vele buur ti ni ti a tie ven voort: wijk -
cen tra, buurt werk plaat sen en cul tuur hui zen als het nog steeds be staan de 
film huis Ca via en de cul tu re le cen tra Zaal 100 en Vol ta. In de kri ti sche
en pi raat acht i ge ether sfeer van die tijd ont ston den ini ti a tie ven als Mo -
kumTV en Staats tv/Ra bot nik. Niet ge sub si dieerd, maar wel spraak ma -
kend en ver bin dend, de identiteit van de buurt kreeg een tastbare,
zichtbare, bespreekbare vorm.

Een en an der leid de tot de oprich ting van de lo ka le pu blie ke (pu blic ac -
cess) om roep SALTO, waar deze programma’s weer wer den on der ge -
bracht. Mo kumTV groei de uit tot een van de best be ke ken pro gram -
ma’s uit de Amster dam se te le vi sie ge schie de nis. In de vroe ge ja ren 70
zag de wijk krant het licht. Het buurt blad, te gen woor dig de Staats krant
ge he ten, be staat na 47 jaar gang en nog steeds, on danks dat zo’n vijf jaar 
ge le den de ge meen te lij ke sub si die werd ing etrok ken. Van daag de dag
ver schijnt het blad tien maal per jaar in een opla ge van zo’n 20.000 en is 
een van de sterkste buurtkranten in Amsterdam.

In de loop der ja ren bleef het Wes ter park ac tief met ei gen bij dra gen, zo
was er op Kleur net (1997-2001) een dui de lij ke Wes ter park in put, de
wijk bleef een ei gen pro fiel hou den en de len. Eind 2013 werd VAN
STIRUM tv (VSTV) op ge richt, dat la ter als KNOOPPUNT
WESTERPARK deel ging uit ma ken van het stads bre de beeld me di um
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KNOOPPUNT, dat vaak uit zendt via SALTO. Dit ini ti a tief brengt al ja -
ren re por ta ges uit en over de Wes ter park buurt en volgt de
‘low-budget’-stra te gie van haar voor gang ers. De tech niek is in de loop
der ja ren goed ko per en be ter han teer baar ge wor den, de in ves te ring in
ca me ra, edi tap pa ra tuur en ac ces soi res voor zo’n hy per lo kaal pro gram -
ma be droe gen nog geen 2000 euro (en werden ondersteund uit
buurtgelden van het stadsdeel).

Het bre de idee hier ach ter is het toe gank elijk ma ken van me dia zo als lo -
ka le te le vi sie (en via ka na len als YouTu be en ook so ci a le me dia) in een 
op zet waar bij een ie der die van zich (of zijn buurt, straat of groep) wil
la ten ho ren of zien, ook ge hol pen wordt de tech ni sche as pec ten van het
te le vi sie ma ken on der de knie te krij gen. Buurt ge no ten kun nen des noods 
door hun op de mo bie le te le foon ge maakt ma te ri aal aan le ve ren, dat op
een cen traal punt tot een pro gram ma zou wor den ge mon teerd. De re a li -
sa tie van deze vi sie is een voort schrij dend pro ces en niet zon der hob -
bels, VSTV/KNOOPPUNT WESTERPARK heeft de no di ge waar de -
ring in de buurt geoogst en wordt ervaren als een nuttige bijdrage.

Op dit hy per lo ka le ni veau kun nen de me dia niet om el kaar heen. Er
ont ston den in ci den te le sa men wer kings ver ban den tus sen de Staats krant
en VSTV, en deze buurt me dia oe fen den een be schei den in vloed uit op
de be stuur lij ke besluitvorming. 

Enke le voor beel den:
• Enke le ja ren ge le den ont stond er ong erust heid in de Staat slie den -

buurt n.a.v. de voor ge no men plaat sing van een zend mast in de wijk.
Een re por ter van VSTV in ter view de een van de buurt be wo ners die
hier ac tie te gen voer de en schreef er als gas tre dac teur een stuk over
voor de Staats krant. Dit werd op ge pikt door AT5 waar op het ve rant -
woor de lij ke te le com be drijf be sloot de plaat sing van de UMTS-mast
niet te laten doorgaan.

• Het on der schrift op het straat naam bord aan het Do me la Nieu wen -
huis plant soen, ge le gen op de grens tus sen de twee buur ten, deed vol -
gens een buurt ge no te geen recht aan waar de naam ge ver van het
plant soen, Fer di nand Do me la Nieu wen huis, voor stond. Haar voor -
stel len tot ve ran de ring wa ren ver zand in de ge meen te lij ke mo len,
maar dank zij de in zet van de twee lo ka le me dia kwam deze ve ran de -
ring toch tot stand. Mis schien een klei ne kwes tie, maar juist dat is
waar het in buurten om gaat.
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• Zo ook dit ge val: bij een van de ing ang en van het Wes ter park ver -
scheen een door vele buurt ge no ten als com mer cieel op dring erig en
sma ke loos er va ren ver koop ki osk van een groot te le com be drijf. Dat
leid de tot een item hier over, dat ook naar het stads deel be stuur werd
ge stuurd.  Daar op werd di rect ing egre pen en de kiosk verdween. 

• Het al ge noem de Do me la Nieu wen huis plant soen was in zet in een
kwes tie van bre der be lang. Onge veer tien jaar ge le den viel het oog
van het stads deel be stuur op dit stuk je groen met de be doe ling het te
be bou wen. Daar te gen kwam de buurt in op stand, en met gro te cre a ti -
vi teit en in zet wer den er plan nen ont wor pen om het plant soen een
nieu we aan blik en func tie te ge ven. Dat is na veel strijd en met in zet
van de hy per lo ka le me dia ge lukt, het stads deel be stuur stel de 700
dui zend euro be schik baar voor her in rich ting van het plant soen, op
een wij ze die door de buurt werd ing ebracht. Dit proces is nu gaande 
en wordt in 2019 afgerond. 

• Een aan tal re por ta ges met en over de ‘Vrienden van het Westerpark’, 
een or ga ni sa tie die zich al tien tal len ja ren om het wel en wee van het 
park be kom mert, hielp bij de in ven ta ri sa tie van di ver se vi sies op de
ont wik ke ling en in het park, en wer den ver toond op een aan tal wijk -
fo rums. Zij heb ben daar mee bij ge dra gen aan meer ge struc tu reer de
par ti ci pa tie van de buurt in de vorm van een Pro gram ma raad die als
vol waar di ge par tij meepraat over wat er in het park gebeurt.

De laat ste tijd spe len ook so ci a le me dia een steeds dui de lij ker hy per lo -
ka le rol, zo als in de Fa ce book groep ‘Westerparkbewoners’. In deze
groep kan al les be han deld wor den wat re le vant is voor de buurt, van
weg ge lo pen poe zen en ge von den sleu tel bos sen tot ing ewik kel de be -
stuur lij ke kwes ties zo als de ont wik ke ling en rond om het Wes ter park,
een kwes tie die zo wel een lo ka le als een ste de lij ke com po nent heeft. De 
di rect heid van het me di um zorgt voor le ven di ge dis cus sies tus sen
buurt ge no ten, en hoe wel de re ac ties soms wat prik ke lig kun nen zijn,
gaan groeps le den zel den over de schreef in de vorm van be le di ging en,
grof taal ge bruik etc.. Er is spra ke van een wis sel wer king en uit wis se -
ling met de Staats krant en met KNOOPPUNT WESTERPARK, dat
reportages in de groep plaatst en reageert op wat er speelt.

De in vloed van hy per lo ka le me dia op de be trok ken heid, de mo cra ti se -
ring, so ci a le co he sie en het ge voel ‘mee te tellen’ en daard oor ook op
pro ble men als een zaam heid, is evi dent. Een voor beeld;
‘Westerparkbewoners’ is op ge richt in 2014, stond in de cem ber 2017 op 
ca. 1300 le den, en ging eind 2018 de 2000-grens over. Wat het verd ere
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groei po ten tieel van een der ge lij ke groep is in een leef ge meen schap van
ca. 33.000 men sen zal moe ten blij ken, maar die 2000 le den re pre sen te -
ren al een re de lijk door snee beeld van wat er leeft in de buurt. Het is ook 
een in for ma tie ka naal naar de buurt. Ook de over heid laat van zich ho -
ren: de zgn. ge bieds ma ke laars ge ven in for ma tie wan neer daar om ge -
vraagd wordt, er wor den me de de ling en van de po li tie ge plaatst, en ook
la ten le den van de stads deel com mis sie van zich horen. Het is een
medium waar de overheid niet omheen kan.

Ook sport als deel van de buurt ge meen schap verd ient meer aan dacht,
juist om dat het de men sen ook fy siek bij el kaar brengt. De voet bal club
SDZ (Sa men spel Doet Ze ge vie ren), op ge richt in 1920 in de Spaarn -
dam mer buurt, maakt de laat ste ja ren een in te res san te ont wik ke ling door 
(twee jaar ach ter een ge pro mo veerd van de Vier de naar de Twee de klas -
se KNVB, en win ter kam pi oen in 2018), ook is er spra ke van een spec -
ta cu lai re le den aan was. Daar bij wil SDZ zich dui de lijk pro fi le ren als
een club met een so ci aal ge zicht die voor men sen die moei lijk een
plaats in de maat schap pij kun nen vin den nut ti ge be zig he den cre ëert
bin nen het ve re ni gings ver band. Hier wordt nu ge pro beerd, door het
idee van SDZ tv en in sa men hang met de com mu ni ca tie mid de len die
jong eren ge brui ken, een to taal beeld te cre ëren en het naar bui ten te
breng en van de sport ve re ni ging als maatschappelijk fenomeen, waarbij
zowel sportieve, sociale en menselijke aspecten aan bod komen.

Dit brengt een an der be lang rijk punt van hy per lo ka le me dia naar vo ren, 
na me lijk hoe ze een rol spe len in de me dia-eco no mie. Er zijn bin nen
zo’n voet bal club, maar dat geldt voor veel lo ka le ini ti a tie ven, jong eren
die een car rière in de me dia am bi ëren, en op dit ni veau kun nen aan -
schui ven, ook via sta ges, bij voor beeld via het na bij ge le gen Me di a col le -
ge Amster dam. Jong eren met jour na lis tie ke en me dia-cre a tie ve am bi tie
krij gen moei lijk toe gang tot het ook slink en de na ti o na le me di a veld,
maar juist op lo kaal ni veau en via so ci a le me dia ligt daar de toe komst.
Via de be staan de en nieu we te ont wik ke len hy per lo ka le media kunnen
zij hun bijdrage leveren, leren en vervolgens hun weg kiezen.

Tot slot is er nog het plan “KNOOPPUNT, een so ci a le onderneming’’.
Dit is een me di apro ject dat er naar streeft het ste de lijk ge beu ren in ten -
sief in beeld te breng en en daar mee men sen met een af stand tot de ar -
beids markt zo weer bij de ge meen schap be trok ken te la ten ra ken. Via
re cla me-ink om sten kan er ook wat verd iend wor den. Het idee is “van uit 
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de buurt naar de stad’’ te wer ken, in een low-bud get aan pak. Schep
laag drem pe li ge toe gang tot mo der ne me dia, laat ook op buurt ni veau,
bij voor beeld via open ba re klei ne stu di o fa ci li tei ten (SALTO noemt dat
SALTO-spa ces) zien hoe een vou dig het kan zijn om pro duc ties te ma -
ken, ook voor de com mer ci ële markt, fa mi lie re por ta ges, ac tie groe pen
etc.. Zet in buurt hui zen of wijk kan to ren een ca me ra en edit-set neer, or -
ga ni seer wat cur sus sen, be trek er ou de ren, jong eren en wie maar wil
bij, en breng de buurt in beeld. Maar om dat er al tijd kwes ties zijn die
bre der zijn dan de buurt, zal er een net werk ont staan van klei ne club jes
die de hele stad zul len om vat ten, club jes die zoe ken naar wat zij ge -
meen schap pe lijk heb ben, maar ook zoeken naar manieren hoe zij
gemeenschappelijk problemen kunnen oplossen die de buurt ontstijgen.

Er zijn nog sla gen te win nen. Zo zijn bij voor beeld jong eren op geen
enk ele wij ze be trok ken bij ge noem de buurt me dia. Er be staat in de
Spaarn dam mer buurt wel is waar al zo’n tien jaar een heel sym pa thiek
buur t i ni ti a tief ge naamd Ver se Pers, dat pro beert jong eren jour na lis tiek
ac tief te la ten zijn, maar dat lijkt niet van de grond te komen.

Re le van tie
Hier bo ven is het beeld ge schetst van een buurt waar in di ver se ty pes
me dia van uit hun ei gen ka rak ter op el kaar in wer ken: de krant met zijn
vas te ver schij nings da ta en zijn be schou wen de in stel ling, de so ci a le me -
dia met hun di rect heid, en een beeld me di um dat ge beur te nis sen in hun
dynamiek vastlegt.
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∴ 14 Cul tu re le min der he den en
     mi cro me dia in Zuid oost

door Lu dwich van Mu lier
Van de twaalf hoofd ste den (cri te ri um; ste den met meer dan 100.000 in -
wo ners) in Ne der land heeft Amster dam, met 854.047 in wo ners, niet al -
leen de mees te in wo ners maar is ook het dichtst be volkt. Er wo nen ruim 
1 pro cent meer vrou wen in de hoofd stad en meer dan 50 pro cent al -
locht o nen (wes ter se, niet wes ter se, in clu sief per so nen uit de ex-ko lo -
nies). De be stuur lij ke ge schie de nis – met name de na oor log se pe ri o de
1945 tot he den-leert ons dat de stad mede door haar lan de lij ke en in ter -
na ti o na le ima go van maat schap pe lij ke “trend set ter”, moei lijk te be stu -
ren is in po li tiek op zicht. Vol gens de laat ste sta tis tie ken is 63,7 pro cent
van de be vol king ong ehuwd, 8,9 procent gescheiden en leeft meer dan
de helft als eenpersoons huishouden. 

De stad oe fent een enor me aan trek kings kracht uit op jong eren, bui ten -
land se toe ris ten en de druk van het toe ris me heeft de laat ste ja ren vol -
gens som mi gen een zorg wek ken de maxi ma le groei grens be reikt. Niet
al leen de pro ble ma tiek van o.a. de ex plo sie ve be vol kings groei in het
cen trum, be stuur lij ke de cen tra li sa tie, be hoef ten van ing eze te nen met
een mi gra tie ach ter grond, maar ook wel zijn en wel be vin den van bur gers 
met an de re culturele referenties vragen om een gericht beleid. 

Com mu ni ca tie c.q. het lo ka le me di a be leid spe len voor de nood za ke lij ke 
sec to ra le ver bin ding en een cru ci a le rol. Dit ar ti kel re le veert in be knop te 
zin enk ele as pec ten van het me di a vraag stuk van uit de Surinaamse
optiek en doelgroep.

De Bijl mer meer, vi si o nai re ar chi tec tuur en ge vol gen
van mis re ke ning en
Ten be hoe ve van een om vang rij ke long itu di na le on der zoeks op dracht
van de toen ma li ge Kat ho lie ke Uni ver si teit van Nij me gen be stu deer de
ik de mi gran ten pro ble ma tiek in Ne der land in ver ge lij king met de si tu a -
tie van de Indi ërs in Lon den. Al gauw werd dui de lijk dat het mi gra tie -
vraag stuk een van de be lang rijk ste vraag stuk ken was van Eu ro pa en dat 
ook lange tijd zou blij ven. Een vreem de ling en wet ge ving en ge richt mi -
gran ten be leid bijvoorbeeld is pas in de jaren 70 schoorvoetend
ontstaan. 
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Het was dwei len met de kraan open en de over heid han teer de aan vank -
elijk ver keer de uit gangs pun ten. Men in ter pre teer de de pro ble ma tiek
rond om mi gran teng roe pen als bij ef fect van de eco no mi sche ople ving
(full em ploy ment) in de ja ren 60. Alge meen werd in dat eco no mi sche
ka der er van uit ge gaan dat de mi gran ten op mid den lange ter mijn- als ze
in Ne der land niet meer no dig wa ren- naar hun her komst land zou den te -
rug ke ren. Toen men dat uit gangs punt los liet stort ten de ide o lo gen van
de ve ran de ring zich op het in te gra tie vraag stuk om dat dui de lijk werd dat 
de im mi gran ten hier zich blij vend zou den ves ti gen. Nieuw ko mers la ten
er gens, hun her komst land, een gat ach ter en ver oor za ken ogen schijn lijk 
in het land van aank omst nieuwe problemen. Zo is het ook met het
migratievraagstuk in Nederland toegegaan. 

Op het ge bied van huis ves ting van de ex plo sie ve be vol kings groei liep
Amster dam voor op met oplos sings mo del len voor de toe ge no men huis -
ves tings vraag en sprei ding van de so ci aal-eco no mi sche klas sen. In de
huis ves tings li te ra tuur ver schuift de aan dacht naar de ar chi tec tuur met
name de ex pe ri men te le hoog bouw, en de psycho lo gi sche in rich ting van 
de be bouw de om ge ving. Ge zag heb bend we ten schap per over het huis -
ves tings vraag stuk in Ne der land was toen sinds eind ja ren 60 de bouw -
kun dig ing enieur (Delft, 1965) Hugo Pri mus, die ook eco noom was
(Rot ter dam, 1975). In 1977 werd hij in Delft be noemd tot hoog le raar
Volks huis ves ting. In Amster dam kreeg toen ter tijd de in Indo ne sië ge -
bo ren Ne der land se ste den bouw kun di ge ar chi tect Sieg fried Nas suth de
op dracht het groot ste huis ves tings pro ject van die tijd “de Bijl mer meer”
in Amster dam te re a li se ren. In 1968 kre gen de eer ste Amster dam mers
een nieu we wo ning in de Bijl mer. In 2018, 50 jaar la ter werd het vijf tig
ja rig be staan van de Bijl mer gevierd met meer dan 100 activiteiten.
Maar 50 jaren Bijlmermeer is meer geworden dan een architectonisch
hoogstandje. 

Het vi si o nai re mega-be ton nen ho ning raat bouw pro ject van ar chi tect
Sieg fried Nas suth werd al spoe dig tot op het bot af ge kraakt, door zo wel 
we ten schap pers als de be vol king waar voor de wo ning en be stemd wa -
ren. Niet de wit te mid denk las sen van Amster dam ver huis den naar
Amster dam-Zuid oost maar de ing eze te nen met een mi gra tie ach ter grond 
be land den er door een ex pe ri men teel ge doog be leid van een wo ning cor -
po ra tie die geen raad wist met de leegstand. 

Bij het schrij ven van de bi og ra fie van één van de “zwart ma kers”van de
Bijl mer- een geu zen naam waar de Su ri na mer Leo van Sprang ape trots
op was- ge tuigt Leo, de boe zem vriend van Jusu Maat rijk, de eer ste
zwar te Sin ter klaas in die tijd, hoe de Su ri naam se nieuw ko mers met
kraak ac ties, zwart be wust zijn-ac ties, de wit te sta tus-quo in de Bijl mer
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moes ten over tui gen dat de Su ri naam se Me de lan der een steeds gro ter
wor den de con cen tra tie had in Amster dam Zuid oost. Een in Zuid oost
wo nen de ar chi tect ver tel de in de me dia een ver haal dat zijn wit te doch -
ter hem voor haar ver jaar dag een mes ca deau vroeg, om dat haar (Su ri -
naam se) klas ge no ten al le maal een mes bij zich hadden om zich te
kunnen verdedigen in tijden van nood. 

De cul tuur om slag in het leef kli maat in de Bijl mer haal de wel dra in ne -
ga tie ve zin de lan de lij ke pers, die er een schepje bo ven op deed door ge -
val len van cri mi na li teit, dis func ti o ne ren van al locht o ne or ga ni sa ties ter
plek ke, ver waar lo zing van de wo ning en, op een ho ping en van vuil, en
frau de bij de ge sub si dieer de Be heers raad. Het roer werd in meer de re
op zich ten ge heel om ge gooid in de deel raad Zuid oost waar ook enk ele
zwar te deel raad voor zit ters aan deel had den in de te loor gang. De be -
stuur lij ke ge wij zig de in zich ten m.b.t. deel ra den ve ran der den, ge bou wen 
wer den af ge bro ken voor ver vang en de laag bouw, de Bijl mer lucht vaart -
ramp met een El Al-vlieg tuig op de Kruit berg flat op 4 ok to ber 1992
cho queer de heel Ne der land. De me di apro mo tie van Zuid oost Amster -
dam werd daard oor wel ver be terd. Maar het min der he den vraag stuk
bleef be staan en dwingt de lokale zwarte en witte bestuurders en politici 
van diverse partijen tot aanpassen en meedenken met de lokale
bevolking.

Con cen tra tie Su ri naam se mi gran ten: his to ri sche 
co ïncidentie
De mi gra tie van Su ri na mers naar Ne der land is in de 20e eeuw ge groeid
in fa sen. Uit li te ra tuur stu die van het ver loop van deze mi gra tie blijkt
dat de fa sen ver band hou den met de his to risch po li tie ke ont wik ke ling en 
in Su ri na me in sa men hang met de so ci aal-eco no mi sche ont wik ke ling en
in Ne der land. De ont wik ke ling en vol gen el kaar voor al na de Twee de
We rel door log zo snel op dat de klas siek we ten schap pe lij ke paradigma’s 
men the o rie ën ach ter lo pen op de re a li teit. De klas sie ke “push”en
“pull”fac to ren waar mee men so ci o lo gisch het mi gra tie pro ces pro beert
te ver kla ren en bloot te leg gen zijn ach ter haald door po li tie ke-, vei lig -
heids- en ge drags psycho lo gi sche as pec ten. Vroe ger bij voor beeld, ging
men er van uit dat een “vluch te ling”een ver sneld mi gre ren de bur ger was 
die geen dui de lijk of een zij dig migratiemotief zou hebben, en over de
reisbestemming en moment van vertrek en aankomst weinig notie had. 

Te gen woor dig ligt het mi gra tie vraag stuk veel ge nu an ceer der en weet
de vluch te ling exact waar om, wan neer, waar en hoe hij/zij er gens naar -
toe gaat. Ik laat verd er de ge drags psycho lo gi sche, po li tie ke be na de ring
voor wat zij is, maar be na druk dat doord at in Amster dam-Zuid oost er
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voor al spra ke is van bui ten pro por ti o ne le con cen tra ties ing eze te nen met
een mi gra tie ach ter grond alle be leid ge nood zaakt is re ke ning te houden
met de cultureel/maatschappelijke gelaagdheden. 

Op een Amster dams cong res in de ja ren 70 werd door Viet na me se we -
ten schap pers, die wa ren uit ge no digd te spre ken over het boot vluch te -
ling en vraag stuk, tot ver ba zing van ve len het ko lo ni a le mi gra tie vraag -
stuk van Su ri na mers naar Ne der land ver ge le ken met het Viet na me se
boot vluch te ling en vraag stuk. Vol gens de Viet na me se in tel lec tu e len zat
het ba sis pro bleem tus sen de oren van de vluch te ling en en de ont vang -
en de sa men le ving. Door po li tiek be wust zijn, me di a voor lich ting, me di a -
be leid zou men veel kunnen bereiken om het vluchtelingenvraagstuk
beheersbaar te maken. 

De Su ri naam se mi gra tie is in la gen – ver schil len de mi gra tie co hor ten -
op ge bouwd, waar bij de eli te, stu den ten, en ar beids mi gran ten een con -
stan te fac tor vor men. De volg mi gra tie sta pelt zich op de eer de re stro -
ming en die in de ja ren 60 van uit Ne der land wer den uit ge lokt van we ge
de gro te vraag naar ar beids mi gran ten. Toen na de ver kie zing en van
1973 de win nen de po li tie ke par tij in Su ri na me, De Na ti o na le Par tij
Kom bi na tie, de on af hank elijk heid van Su ri na me op 25 no vem ber 1975
aank on dig de, volg de er een ramp za li ge mas sa mi gra tie. De meer ge lijk -
ma tig stij gen de volg mi gra tie van Su ri na mers naar Ne der land had zich
ge con cen treerd in Amster dam, waar van ouds Su ri na mers zich graag
vestigden. Van 1973 tot 1975 was de grootste toestroom van
Surinamers in Amster dam. 

Er volg de een cha o tisch sprei dings be leid van de Ne der land se over heid
om de to taal on voor be rei de nieuw ko mers op te vang en. Su ri naam se
wel zijns in stel ling en die als pad den stoe len uit de grond ver re zen haast -
ten zich om stel ling te ne men te gen het sprei dings be leid. Deze wel -
zijns stich ting en sloe gen de plank in meer de re op zich ten vol ko men mis.
Ze ga ven de nieuw ko mers het ad vies de Su ri naam se na ti o na li teit aan te
ne men als ech te Su ri na mers. Een ake lig eng na ti o na lis me, onder
invloed van minister-president Henck Arron vierde hoogtij. 

Het di rec te ge volg van het ne ge ren van de nood za ke lij ke so ci a le in te -
gra tie maat re ge len in de Ne der land se sa men le ving le ver de bij de laag ge -
let ter den – die geen ant woord had den op de ne ga tie ve ont vangst door
au tocht o nen, de veel ge hoor de leus op dat zij in Ne der land ge ko men
wa ren om de tij dens de sla ver nij en ge dwong en im mi gra tie pe ri o de van
het Ne der land se ko lo ni a lis me ge sto len Su ri naam se rijk dom men te rug te 
ha len. Het ge lijk tij di ge ge doog be leid van de wo ning bouw cor po ra ties in 
de Bijl mer werd ver taald als een so ci aal recht en de ra pen wa ren echt
gaar tus sen al locht o nen en au tocht o nen in weer wil van over heids in ves -
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te ring en in wel zijn door een soe pel so ci aal uit ke rings be leid met in rich -
tings kos ten voor de nieu we wo ning. De stich ting en klop ten op de deu -
ren van de ge meen te lij ke af de ling en fi nan ci ën om meer geld te ei sen
voor wel zijns ac ti vi tei ten en huis ves ting. In 1977 werd aan de open bud -
get ten van het sub si die be leid ab rupt een ein de ge maakt. Lokale
overheden werden verplicht hun bestedingen aan minderheden
nauwkeurig vooraf te begroten en er werd fors bezuinigd op
activiteitensubsidie. 

In Amster dam con cen treer de de mi gra tie pro ble ma tiek zich in Amster -
dam-Zuid oost, en dat werd niet on der stoe len of bank en ge sto ken, er
ont stond een le ven di ge maar vrij lo ka le me di as ce ne. Waar po li tiek en
so ci aal ac tie ve me di a wer kers in beeld kwa men als Roy Ris tie, Klaas
Breu nis sen, Leo van Sprang, Jusu Maat rijk, Guil ly Kos ter, Lot ta Rus -
kamp, Har rald Axwijck, Rudi Kross, Frits van Eyck, The Mighty Bo tai
(Fel ter), de stich ting Wel su ria, Inte rim be heer en de Ve re ni ging Ons
Su ri na me die bin nenk ort haar ne gen tig ja rig be staan viert. Ook de ker -
ken, zo als de Evang eli sche Broe der ge meen te, speel den een rol; nog
steeds zijn de re li gieu ze be we ging en in Zuid oost heel ac tief, ook op
SALTO. Neer bui gend spreekt men wel van reli-TV, maar in de Su ri -
naam se, Antil li aan se en Afri kaan se cul tuur spe len de ker ken een be -
lang rij ke rol in saamhorigheid, expressie en hebben een natuurlijke plek 
in het media landschap.

De Bijl mer bleef wel ge deeld, zwart/wit, arm/rijk. Er was aan bei de zij -
den van het so ci aal con flict geen vi sie, geen in zicht, geen werk ba re
oplos sings mo del len. De Su ri naam se wel zijns in stel ling en ging en zich
van lie ver lee rich ten op re mi gra tie ter wijl in Su ri na me de situatie
alsmaar verslechterde. 

Su ri na mers had den zich eerst mas saal aang eslo ten bij de Par tij van de
Arbeid, maar be gon nen na 1975 steeds meer het elec to ra le pa troon van
de au tocht o ne Ne der land se be vol king te ko pi ëren. Voor al de lo ka le
con fes si o ne le par tij en pro fi teer den van de in te gra tie van de Su ri naam se
min der he den. De ge slaag de in te gra tie had ook tot ge volg dat zij hun be -
lang en verd edi ging ver snip perd za gen in het dis per sie-spec trum van de
Ne der land se po li tie ke par tij en. Het op ko men de “al le daag se”ra cis me in
Ne der land nood zaakt nog steeds een pru dent me di a be leid en in hou de -
lijk ge rich te en goe de voor lich ting, want de ach ter stan den in ver schil -
len de sec to ren zo als on der wijs en ar beid zijn er en blij ven be staan. Po -
li tiek is pas on langs (met Bij1) een dui de lij ke be lang en/iden ti teits par tij
van de grond ge ko men. De zwar te pie ten kwes tie speelt een rol in de
bewustwording van het ‘zwarte’ erfgoed, discriminatie en
slavernijverleden, en heeft voor veel media-aandacht gezorgd.
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Van kra ken, pi ra te rij naar par ti ci pa tie en pro fes si o -
na lis me
Amster dam mers van Su ri naam se af komst ver ze ke ren mij dat in de ja ren 
70 en 80 Su ri naam se zend ama teurs in na vol ging van om roep Ve ro ni ca
(17 mei 1960 tot 31 au gus tus 1974) pi ra ten zen ders erop na hiel den. De
eer ste ama teur zen der was van Bo tai Fel ter in het cen trum van Amster -
dam (Zuid) in de om ge ving van de Albert Cuyp markt een be ken de ont -
moe tings plek van Su ri naam se Ne der lan ders. Bo tai richt te zich voor na -
me lijk op ou de ren, met Su ri naam se mu ziek en en ter tain ment. Hij was
voor stan der van de Hap py view en be ant woord de aan de nos tal gi sche
vraag van de nieuw ko mers. Van uit de ba sis wist Bo tai wat er speel de in 
Amster dam be gin ja ren tach tig. Hij werd door de po li tie in Amster dam
re gel ma tig uit de ether ge haald. Hij ver stop te zijn zend ap pa ra tuur op
het dak van zijn huis in de dak goot en ver baas de zich er over dat de po -
li tie nauw ge zet zijn dure ap pa ra tuur wist te vin den. De agen ten be keur -
den hem en lie ten hem na een her haal de waar schu wing, een schou der -
klop en aar dig praat je verd er met rust. Hij werd flink ge spon sord door
de Su ri naam se mid denk las se met hun klei ne am bach te lij ke be drijf jes en 
speciaalzaken. Vooral verzoekplatenprogramma’s, familieberichten zijn 
bij onderlagen van de Surinaamse migrantengroep zeer in trek. 

In de Bijl mer ex pe ri men teer de ter zelf der tijd de voor lich tings wer ker
Leo van Sprang, die te vens een Su ri naam se krant uit gaf, met zelf ge -
maak te een vou di ge zend ap pa ra tuur. De des kun di ge zend ama teur Van
Sprang wist de arm van de her man dad lang te ont wij ken en ver tel de mij 
met over ga ve hoe hij de slecht op ge lei de Ne der land se agen ten om de
tuin wist te lei den. Hij deed ver slag van po li tie ke- en kraak ac ties en
fung eer de als om buds man voor de mi gran ten. Hij was van be roep pers -
fo to graaf en had in Su ri na me een ra zend po pu lai re ei gen stu dio Faja
Lobi (Vu ri ge lief de). Maar ook hij moest op een ge ge ven mo ment, toen 
hij wel on der schept werd, de pijp aan Maar ten ge ven. Fa mi lie en vrien -
den van Bo tai Fel ter heb ben he den de stich ting Mighty op ge zet ter na -
ge dach te nis van de in mid dels over le den Bo tai. De zend ac ti vi tei e ten van 
Leo van Sprang stop ten toen hij naar Alme re ver huis de, waar hij suc -
ces vol le uit ba ter werd van een ho re ca ge le gen heid voor min der he den.
Hij werd voor zijn so ci a le be trok ken heid en in zet ge rid derd. Hij is een
van de wei ni ge mi gran ten uit de mas sa mi gra tie van Su ri na mers naar
Ne der land die erin ge slaagd is op een A-locatie in Amere zijn eigen
dancing en horecagelegenheid te bouwen, die tot en met vandaag nog
bestaat onder de naam Exotica Almeria.
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Er wa ren in Amster dam-Zuid oost meer Su ri na mers die zich met het
me di a be leid ging en be moei en en zich ma ni fes teer den toen de lo ka le
om roep (ra dio en tv) haar in tre de deed. Ra dio/TV RaZo o.l.v. Frits van
Eyck (ook ZOOS, Zuid-Oost Omroep Stich ting) houdt het lang vol
dank zij de ge con ti nu eer de sub si die van het stads deel en de ef fec tie ve
po li tie ke lob by van enkele politici achter de schermen. 

Kleur net te le vi sie dat rond om de eeuw wis se ling in de huis ka ners van
de Su ri naam se mi gran ten in Zuid oost een be lang rij ke rol ver vul de, is
op ge hou den te be staan door een ge richt ont moe di gings be leid van de
ge meen te en be slui ten van de APR (Alge me ne Pro gram ma Raad, die
het ka naal niet allochtoon genoeg achtte. 

Ver mel dens waar dig zijn Frank lin Esa jas en Mar got Mor ris son die aan -
vank elijk een sa men wer king had den met Luc Sala’s Kleur net tv en la ter 
de ei gen Afro-Ne der land se om roep Sa men wer king Me dia Enter tain -
ment (SME) op zet ten, maar de be no dig de aan tal len le den voor een lan -
de lij ke po si tie niet wis ten te ha len. Ook RAZO deed veel sa men met
Kleur net en ook ik (LvM) maakte daar veel programma’s mee.

Roy Ris ti (D66) was de eer ste me di a de skun di ge (vroe ger werk zaam bij
de NOS-ra dio) en ver zorgt nog steeds een ac tu e le Live-pro duc tie:
BRASA met zijn Muklti me dia Platform. 

De il lu stra tie ve op som ming van de me di a be trok ken heid van Su ri naam -
se mi gran ten in Amster dam-Zuid oost is niet vol le dig maar geeft een in -
druk van de be we ging aan de basis. 

Het lijkt er mis schien op dat  de in te gra tie in Zuid oost anno 2019 wel
aar dig ge lukt is, maar dat valt te gen. Vele mi gran ten ver een za men ge -
ruis loos. Een Su ri naam se die haar nicht een kerst kaart met nieuw jaars -
wen sen wil de toe zen den, kwam na lang speu ren naar het adres van haar 
nicht tot de dra ma ti sche ont dek king dat haar nicht al lang over le den was 
in de maand au gus tus van 2018, na dat zij enk ele maan den had lig gen
rot ten in haar wo ning en door nie mand ge mist werd. Er is een gro te be -
hoef te aan com mu ni ca tie en on der linge so ci a le con tac ten nu de ge -
ïntegreerde mi gran ten niet meer zicht baar zijn en een ge richt be leid ook 
ont breekt. We ten schap pe lijk on der zoek heeft ge noeg zaam aang etoond
dat de par ti ci pa tie van ing eze te nen met een mi gra tie ach ter grond in het
me di a be stel, en in het bijzonder bij de lokale media, ondermaats is met
alle gevolgen van dien. 

Na de mi gra tie gol ven van de Su ri naam se ge meen schap, werd la ter de
toe stroom van Afri ka nen in Amster dam-Zuid oost sig ni fi cant. Hun in -
stroom en aan pas sings flexi bi li teit is spec ta cu lair. Afri ka nen ne men alle
klus sen aan om te over le ven, en verd rij ven vaak de Su ri naam se men -

83



sen. Hun vlucht naar Ne der land, meest op ei gen kracht en ei gen kos ten, 
heeft hen in een po si tie ge bracht waar bij zij hun kos ten moe ten te rug -
ver die nen. Zij zijn lang za mer hand de Su ri naam se mi gran teng roep in
meer de re op zich ten voor bij ge streefd, stem men ook meer en zijn so ci aal 
ac tief. Zij heb ben struc tu reel bij ge dra gen aan het over le ven van RaZo
en zijn ook in de hy per lo ka le me dia ac tief. Op won der baar lij ke wij ze
we ten zij ook door voor gang ers op ge zet te klei ne kerk ge meen schap pen
in stand te hou den en zelf stan dig te fi nan cie ren. Sa men met de Su ri -
naam se ge meen schap par ti ci pe ren zij ac tief in tal van lo ka le ac ti vi tei -
ten. Het jaar lijk se Kwa ku Sum mer fes ti val (vroe ger Kwa koe) is een ac -
ti vi teit waar bij de ing eze te nen met een mi gra tie ach ter grond el kaar heb -
ben ge von den, en is ooit als event rond lo kaal voet bal be gon nen. Maar
dit op zich po pu lai re eve ne ment ram melt aan alle kan ten waard oor de
con ti nu ïteit elk jaar weer een heikel punt was en is, ook omdat de
organisatie door de gemeente nu door particuliere derden (commerciële
investeerders) is overgenomen. 

Het ge jam mer wordt steeds lui der in de mi gran ten-ge meen schap pen,
maar dat zet geen zo den aan de dijk. Er is een enor me groei en de be -
hoef te aan meer me di a be trok ken heid van groe pen aan de ba sis van de
sa men le ving, die in nor men en waar den en so ci a le struc tu ren af wij ken
van de au tocht o ne Ne der lan der. Vroe ger werd pro fi le ring van de ei gen
iden ti teit wel vij an dig be je gend, men zag het als ob sta kel voor in te gra -
tie. Door er va ring we ten be stuur ders nu dat de lief de van bei de kan ten
dient te ko men voor een even wicht i ge be vol kings-sa men stel ling en
daarmee corresponderend diversiteits-beleid.

De strijd van Kleur net tv Amster dam
Ik kan en wil hier niet voor bij gaan aan de rol van de mede-op stel ler van 
deze nota. Ir. Luc Sala (1949) gaf als on af hank elijk on der ne mer in de
me di a bran che en beur sor ga ni sa tor (PC-Dump dag) tus sen 1996 en 2001
lei ding aan twee (com mer ci ële, niet ge sub si dieer de) lo ka le tv-zen ders
en apar te zend ge mach tig den MySter en Kleur net. Met Kleur net, dat
24/7 op de ka bel zat, was het idee dat verd ien ste lij ke bur gers, se ni or
bur gers, ing eze te nen met een mi gra tie ach ter grond, de ac ti vis ten en de
min der he den, kort om de ba sis, meer mo ge lijk he den kre gen om deel te
ne men aan lo ka le tv. Luc Sala ont wik kel de, na een re fe ren dum po ging
over de ver koop van de KTA ka bel in 1995, een vi sie op het func ti o ne -
ren van het Ne der land se me di a be leid en be sloot daar ook fei te lijk iets
mee te doen. Men zag de eco no mi sche ba sis niet, vond hij, men keek
niet naar de mo ge lijk he den van schaal ver klei ning, lo ka le re cla me en
spon so ring. Hij was van me ning dat de me dia en met name de tv dich ter 
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bij de men sen die nen te ko men. Kleur net be wees dat zo iets mo ge lijk
was, maar kon al leen be staan en zeer dui de lijk on af hank elijk ope re ren
dank zij de fi nan ci ën van Sala, hij stak er uit ide a lis me mil joe nen in en
pro du ceer de en edit te de hele zaak. Door toe doen van de APR te
Amster dam werd Kleur net ui tein de lijk in sep tem ber 2001 van de ka bel
ver wij derd, zo ge naamd om dat men niet ge noeg ‘allochtoon’ was, een
val se be schuld i ging, maar men moest een stok heb ben om de las ti ge
hond te slaan. Luc Sala, die meer de re suc ces vol le be drij ven had in de
com mu ni ca tie bran che, trok zich toen te rug. Hij zorg de er wel voor, dat
alle programma’s van Kleurnet anno 2017 op YouTube gezet werden,
een archief van historische betekenis, waar makkelijk te controleren is
hoe onterecht en onrechtmatig het verwijderen van Kleurnet was. 

Het ging sinds de te loor gang van Kleur net berg af waarts bij de Amster -
dam se lo ka le me dia, mis schien ook wel om dat er geen con cur ren tie
meer was. De min der he den slaag den er niet in op lange ter mijn kwa li ta -
tief goe de programma’s te ma ken we gens geld ge brek en het des kun di ge 
ka der ver trok naar el ders. Toch kwa men er pro tes ten toen er spra ke was 
van het aan leg gen van een apart tv-ka naal voor Su ri naam se mi gran ten.
Al toen ik bij Kleur net mee werk te, werd dat door som mi gen er va ren als 
ver raad. Maar alle ini ti a tie ven van Su ri naam se mi gran ten om toe gang
te krij gen tot het me di um te le vi sie strand den of ble ven be perkt tot
SALTO, zo als SME van Frank lin Esa jas. Er was geen bre de sa men wer -
king, geen on der ling ver trou wen, geen geld – po ging en om de be no dig -
de 50.000 euro op te halen en het daarbij behorende minimum aantal
leden liepen op niets uit. 

De over heid, lijkt het, ziet neer op de bur gers met an de re cul tu re le re fe -
ren ties en wil niet echt haar nek uit ste ken om het ima go van de on der la -
gen te ge moet te ko men. Er moet be slist een ver bre ding ko men van de
toe gang tot het me di um te le vi sie voor cul tu re le min der he den. In Ne der -
land blaast men hoog van de to ren over de bij zon de re re la tie met de
ex-ko lo ni ën c.q. Indo ne si ërs, Su ri na mers, Antil li a nen, maar de over heid 
komt hen en ook de au tocht o ne ba sis groe pen met een ach ter stand niet
te ge moet met aang epast en ge richt me di a be leid. Het gaat er niet om een 
pro test be we ging uit te lok ken, maar om te plei ten voor meer res pect
voor de me de mens met an de re re fe ren ties en daar blijkt nu met Denk en 
Bij1 ook wel steun voor bij de kie zer. De angst voor een pro test be we -
ging is ong egrond en niet in over een stem ming met de trend in de nieu -
we tijd van mee denk en met kri ti sche bur gers die wil len uitdrukken dat
zij onderdeel zijn van oplossingsgerichte collectieve
verantwoordelijkheden. 
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Men stopt po pu lis tisch met een roy aal sym bool-po li tiek ge baar lie ver
geld in on be ken de lan den waar mee wij nau we lijks ban den heb ben,
maar ver tikt het op lo kaal ni veau cul tu re le min der he den te in te gre ren in 
het me di a be stel; dat kost nu en op ter mijn geld. De op komst van de mi -
cro me dia (lo ka le en hy per lo ka le) van af de eeuw wis se ling is de te gen -
hang er van de ma cro me dia, CNN, BBC, Al Ja zee ra, AFP, ANP, en
bleef over eind en werkt zelfs goed samen met sociale internet media. 

Een se ni or bur ger van 95 jaar moet ook zijn zeg je kun nen doen op de
tv. Maar je ziet op de lan de lij ke tv steeds de zelf de men sen in praat -
programma’s. Goed koop lo kaal tv-ma ken is haal baar en zelfs op kwa li -
ta tief hoog ni veau. Razo heeft goed ge func ti o neerd; va non der groei en
en van bo ven geld erin stop pen. Meer live stre am tv, kri tisch blij ven en
niet ach ter over leu nen en aan het in fuus van de over heid gaan hang en.
Het vast ge roes te lo ka le me di a be leid zoekt te veel brug gen naar de ma -
cro me dia en heeft geen oog voor de mi cro me dia die men sen een stem
ge ven, een ge zicht, een ima go. Com mer ci a li seer ook de fi nan cie ring op 
lo kaal ni veau; MKB-ad ver teer ders staan te spring en om voor wei nig
geld hun lo ka le be drij ven te pro mo ten. Lo ka le me dia moe ten geen
spreek bui zen zijn van de zit ten de macht, maar mem bra nen, die pom -
pen de harten van vooruitstrevende maar nog te vaak onzichtbare
burgers, aandacht schenken. 

Over de au teur.

Lu dwich van Mu lier, opi nie lei der voor Ne der lan der smet Su ri naam se
re fe ren ties, schrij ver en uit ge ver, heeft zelf een “mi gra tie ach ter grond”
(ge bo ren op Cu raçao uit Su ri naam se ou ders) en woont sinds 1968 in
Ne der land. Hij heeft in Nij me gen psycho lo gie ge stu deerd (hoofd vak
psycho ling u ïstiek), is ini ti a tief ne mer en me de oprich ter van het Insti tuut
ter Be vor de ring van de Su ri na mis tiek (IBS, ini ti a tief ne mer Leer stoel
Su ri na mis tiek aan de UvA), van OSO, een we ten schap pe lijk cul tu reel
tijd schrift in boek vorm (van 1980 tot he den), en heeft als ad vi seur en
ideoloog aan de wieg ge staan van het oprich tings pro ces van het
NiNSee. Van af de aan vank elij ke par ti ci pa tie van de Su ri naam se mi -
gran teng emeen schap in de lo ka le me dia te Amster dam heeft hij ja ren
free lan ce ge werkt bij zend ge mach tig den als Ra dio Bo tai, RaZo, Ra dio
Mart, en an de re zend ge mach tig den via SALTO - Amster dam. En hij
was ook me de wer ker bij Kleur net tv Amsterdam. Momenteel verzorgt
hij wekelijks programma’s voor Radio Tamara Amsterdam. 
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∴ 15 De ra fel ran den en de 
      te gen cul tuur, niet aan bod

We kussen de stad wakker

De waar de van broed plaat sen, vrij plaat sen en al ter na tie ve ge meen -
schap pen en de ‘tegencultuur’ voor de stad Amster dam is dui de lijk, en
zou een rol moe ten spe len in het me di a be leid, maar dat blijft mar gi naal.

De sub ti tel van dit hoofd stuk (met dank aan Sim cha de Haan) geeft po -
ëtisch, maar toch heel dui de lijk aan waar het om draait, na me lijk dat de
ra fel ran den van de stad, zo als die zich on der meer ma ni fes te ren in al ler -
lei vrij plaat sen, broed plaat sen, al ter na tie ve com mu ni ties en ini ti a tie ven, 
wel dege lijk een bre de re func tie heb ben en toe ge voeg de waar de schep -
pen, ze breng en le ven en lief de in de stad. 

‘We kus sen de stad wakker’, dat is niet ag res sief en geeft heel tref fend
weer dat al die al ter na tie ve en lu die ke ui ting en en ini ti a tie ven onze stad 
niet al leen ver le ven di gen, maar ook wak ker schud den. Dat is een es sen -
ti ële waar de, iets wat we sa men moe ten be scher men, be hoe den en pro -
mo ten! Dat wordt in de po li tiek wel met de mond on der schre ven, maar
blijkt in de prak tijk las tig te con cre ti se ren. Het is moei lijk de bij dra ge
aan de cul tuur en de eco no mie, en ze ker ook aan de me dia-sce ne dui de -
lijk te ma ken in een taal en op een ma nier die aan slaat bij de politiek,
de instituties, de ondernemers en de wetenschap.

Naast de in di vi du e le be lang en van de kun ste naars en deel ne mers in al
die al ter na tie ve ini ti a tie ven is er na me lijk ook een dui de lijk maat schap -
pe lijk be lang. Het is voor de bur gers en be zoe kers van de stad van be -
lang dat er der ge lij ke ding en ge beu ren en kun nen blij ven ge beu ren. Dat 
heeft met vrij heid te ma ken, maar ook met eco no mie. Het gaat om het
met meer dan lu die ke kre ten on der bou wen, in so ci a le maar ook in eco -
no mi sche ter men, van de bij dra ge van der ge lij ke ini ti a tie ven aan het
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wel zijn, leef kli maat en de eco no mi sche be drij vig heid van de stad
Amsterdam met een uitstraling naar heel Nederland.

De po li tiek er kent wel dat dit voor de stad be lang rijk is, zo als in het co -
a li tie ak koord 2018 wordt ver woord:

Amster dam is uniek van we ge haar lange tra di tie van te gen cul tuur. De
stad ont wik kelt zich en daard oor komt deze cul tuur on der druk te staan. 
Daar om be scher men we ra fel ran den.

We bor gen meer ruim tes voor kun ste naars, door het aan tal (per ma nen -
te) broed plaat sen uit te brei den, de ij ze ren voor raad voor ate liers en
ate lier wo ning en vast te leg gen en bij nieuw bouw af spra ken te ma ken
met ont wik ke laars om broed plaat sen en ate liers(wo ning en) te re a li se -
ren. Ook zor gen we voor meer re pe ti tie ruim ten voor mu si ci.

We ont wik ke len een broed plaats in de open ba re ruim te voor ex pe ri -
men te le fes ti vals ge richt op ta lent ont wik ke ling en ex pe ri men te le kunst.

…maar on der tus sen wor den steeds meer vrij plaat sen ‘weggepoetst’,
ont ruimd, en ko men er geen nieu we bij. De ont rui ming van de ADM,
be gin 2019 was met name een gro te slag voor de kra kers- en vrij plaats -
be we ging. Deze kwes tie speelt na tuur lijk al lang er, en heeft ook po li tie -
ke aan dacht ge kre gen in on der meer het broed plaat sen be leid, maar dat
is in de prak tijk meer ge ïnstitutionaliseerd kun ste naars be leid ge wor den, 
het re ge len van werkplekken voor specifieke kunstenaars.

Fes ti vals: een eco no mi sche groei sec tor
Een dui de lijk voor beeld van hoe ra fel ran di ni ti a tie ven uit groei en is de
fes ti va li se ring, ooit be gon nen met hap pe nings door Ro bert Jas per
Groot veld en z’n Pro vo- en Ka bou ter con sor ten, zo’n vijf tig jaar ge le -
den. Fes ti vals zijn nu een be lang rij ke ac ti vi teit voor Amster dam, dat
graag de fes ti val-hoofd stad van de we reld wil zijn en daar ook in
scoort. Het fes ti val we zen bracht bij voor beeld de op komst van de mu -
ziek fes ti vals en het DJ-we zen, waar ons land mon di aal zo goed in pres -
teert, met zich mee.

De di ver se vrij plaat sen zo als Rui goord en ADM heb ben daar bij een rol
ge speeld, heb ben unie ke events we ten op te zet ten en Amster dam ook
in ter na ti o naal een dui de lij ke sta tus op dat ge bied ge ge ven. Maar ook de 
vroe ge hac kers, die Amster dam tot Inter net top per maak ten, de wit te

89



fiet sen van Luud Schim mel pen nink die nu over al zijn (be hal ve hier), de 
drij ven de ei lan den van Groot veld, de can na bis bu si ness (die we ver lie -
zen aan Ca na da), de op komst van ay a hu as ca, de Bi bli o the ca Phi lo sop -
hi ca Her me ti ca (nu Embas sy of the Free Mind) van Joost Rit man, er
zijn zo veel ini ti a tie ven in Amster dam ge weest die we als ‘magisch’ be -
ti te len, maar fei te lijk ge woon voort ko men uit to le ran tie en vrijheid om
te ondernemen en te experimenteren.

Maar er is nog an de re meer waar de: de ruim te om te ex pe ri men te ren,
nieu we vor men te ont wik ke len, daar ex pres sie aan te ge ven op al ler lei
ma nie ren, is ook voor de ge nen die er niet di rect bij be trok ken zijn toch
een re den om zich met de stad ver bon den te voe len; in Amster dam kan
dat toch maar. Daar mee is er dus toe ge voeg de waar de voor de bur gers
(die zich be ter voe len door die ge ma ni fes teer de vrij heid) en de be zoe -
kers, maar ook bedrijven die een vestigingsplaats zoeken.

De al ter na tie ve ‘identiteit’ van Amster dam is geen sprook je, denk aan
ADE (Amster dam Dan ce Event), maar ook tij dens de Gay Pri de zien
we dat Amster dam voor oploopt in street-clo thes (mode), in mu ziek, in
vorm ge ving en beeld taal. We tel len mee, en waar de ring is ook waarde!

De vrij plaat sen en cul tu re le ini ti a tie ven van Ro bo dock tot Hol land Fes -
ti val ma ken Amster dam dus niet al leen een leu ke re, maar ook een be te -
re stad, waar meer kan ge beu ren en vrij heid zo dui de lijk ook
psycho-so ci a le en eco no mi sche waar de toe voegt. Je goed en vrij voe -
len, het klinkt heel ma te ri a lis tisch, ver taalt zich in ge luk ki ge men sen,
com mu ni ca tie, ho mo ge ni teit, en dus ook vei lig heid en ge zond heid. Dat
is te re la te ren aan kos ten (bijv. zorg kos ten voor de pres sie ve men sen) en 
op breng sten, al was het maar dat het toe ris ten naar de stad trekt. En een 
‘verbonden stad’ be te kent ook dat ‘foute’ ding en, ter ro ris me, uit de
hand lo pen de in den ti fi ca tie met ge vaar lij ke groe pe ring en of denk beel -
den, min der kans krij gen. De mo ge lijk heid om als min der heid, cre a tief
ini ti a tief of te gen cul tu re le groep je te ma ni fes te ren, en de lo ka le me dia
zou den hier veel kun nen be te ke nen, werkt sti mu le rend, maar ook pre -
ven tief. De neiging van groepen om hun verschillen te maximaliseren,
hun identiteit buiten proporties op te blazen, neemt daardoor af.

De po li tiek wordt ge vraagd om dat maat schap pe lijk be lang, dat dus
veel verd er reikt dan de in di vi du e le be lang en van bij voor beeld kra kers
of com mu ni ties, te on der zoe ken. Zo’n on der zoek vraagt co ördinatie, en 
dus ambte lij ke steun en bud get, maar ook een hand uit rei ken naar de
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we ten schap, mis schien is het be noe men van een Chief Rafelrand
Officer een idee.

Het gaat niet aan dit on der werp af te doen met po li tie ke smoes jes, het
vraagt om een ge de gen aan pak, bij voor beeld door ‘festivalisatie en
rafelrandbeleid’ ook of fi cieel on der te breng en bij een wet hou der en
aan spreek pun ten in de be stuurs dienst te realiseren.

De be staan de ini ti a tie ven en ge meen te af de ling en op dit ge bied zijn vast 
goe dwil lend, maar niet echt ing ericht om hun ei gen func tie te ana ly se -
ren. Daar om hier on der een aan tal sug ges ties voor maat re ge len om de
waar de van de cre a tie ve te gen cul tuur nader in kaart te brengen.

Voor ge stel de maat re ge len:
• Het on der zoe ken en in ven ta ri se ren in wel ke mate we ten schap pe lijk

of prak tisch on der zoek bij uni ver si tei ten en ho ge scho len op dit ge -
bied plaats vindt, dit sti mu le ren en co ördineren;

• Het in stel len van een prijs voor de bes te do cu men tai re of in ter net -
pu bli ca tie over al ter na tief Amster dam;

• Het be noe men van een co ördinerende func ti o na ris en een me -
dia-ad vies raad op dit ge bied;

• Het ge richt on der zoe ken door DOS en Amster dam City Data van
de di men sies en ken tal len op dit gebied;

• Het ont wik ke len van do cu men ta tie, fol ders en kaar ten die dui de lijk
ma ken wat waar op dit ge bied ge beurt, ook ten be hoe ve van be zoe -
kers van bui ten;

• Het in kaart breng en van ini ti a tie ven van de di ver se wor tel cul tu ren, 
en dat daar ge richt sti mu le ren;

• Het op zet ten van een mu seum of ver za mel plaats van in for ma tie
over lo ka le me dia-ini ti a tie ven, mo ge lijk als on derd eel van het
Amster dam Mu seum (voor heen Amster dam His to risch Mu seum)

• Het ver gun ning en be leid, dat nu vaak als re pres sief en ont moe di -
gend wordt er va ren (ac ti vi tei ten wor den op kos ten ge jaagd en
daard oor on mo ge lijk om uit te voe ren), te gen het licht hou den.

Deze sug ges ties zou den er toe kun nen lei den dat de in vloed van der ge -
lij ke te gen cul tuur-ini ti a tie ven, zich vaak aan de on der kant van de sa -
men le ving en op ‘verloren’ plek ken ma ni fes te rend, in kaart wordt ge -
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bracht en in be leid wordt ge ze kerd. Dat is niet zo zeer een kwes tie van
geld, der ge lij ke ini ti a tie ven ko men tot bloei door de ‘tegenwind’, maar
het zou kun nen hel pen om de bu reau cra tie en het ver gun ning en be leid
die voor dit soort ini ti a tie ven ver stik kend wer ken, in be paal de ge val len
wat te ‘verlichten’ en “Tem po ra ry Au to no mous Zo nes” te la ten ont -
staan. Daar mee wor den risico’s ge lo pen, bij voor beeld op vei lig heid en
mi lieu ge bied, maar daar staat te gen over dat er aan vrij heid en ex pres sie 
ge won nen wordt. Dat zijn fac to ren, die ook in allerlei onderzoeken over 
de aantrekkelijkheid van een stad naar voren komen. 

Een stad moet ook ma gisch en in spi re rend zijn, niet voor spel baar, maar
ver ras send, en Amster dam heeft wat dat be treft een pracht i ge historie!
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∴ 16 Con clu sie: 
      door bloe ding ge wenst

In een ver bon den stad,1 waar alle sta ke hol ders zich ge zien en ge waar -
deerd voe len en met el kaar com mu ni ce ren via de lo ka le me dia in bre de
zin, kan het be lang van die me dia en een be leid dat daar aan dacht voor
heeft, niet ge noeg benadrukt worden.

De gro te pro ble men van de stad, zo als po la ri sa tie, te be las ten de di ver si -
teit, groeps vor ming en iden ti fi ca tie met deel be lang en, maxi ma li se ring
van ver schil len bo ven in te gra tie en res pect, maar ook ter ro ris me, ra di -
ca li se ring, ra fel ran den, een zaam heid, fy sie ke en gees te lij ke ge zond heid 
en het ge voel van deel heb ben aan en deel uit ma ken van die stad, het
heeft allemaal met media en veelal met lokale media te maken.

De stad ve ran dert, evo lu eert, de tech niek speelt een rol, maar ook de
be per king en qua mi lieu die daar mee sa men hang en ma ken de stad anno
2019 een heel an de re bi o toop dan pa kweg vijf tig jaar geleden.

Van com pac te stad naar wit te (ge deel de) stad naar ver bon den stad,
voor bij de soms fas ci ne ren de tech niek van de smart city kij ken naar wat 
echt is, wat de mens, de bur ger en het mi lieu aang aat voor bij de gad -
gets. De nei ging be staat om de stad van de toe komst te zien als een
soort vir tu e le schil, die ons dient via in ter net. Maar dan blijft er die las -
ti ge laat ste fy sie ke me ter, als we men sen wil len ont moe ten, er gens gaan 
eten, voor ver maak en werk. Het draait om die laat ste me ters, ook als
lo gis tie ke stap, als we ook iets ‘echts’ wil len. Die fy sie ke stap kan mo -
bi li teit en fy sie ke toe gank elijk heid in hou den, maar ook de maat van de
brievenbus (de grootste beperking van e-commerce).

We kun nen ons zelf op tui gen met al ler lei com mu ni ca tie-ap pa ra tuur, ons 
dien sten la ten ver le nen (of is het aan pra ten) via al die nieu we in ter net
por tals en so ci a le me dia, maar waar blijft de mens dan? Voor de mees -
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ten van ons is de mens nog steeds: wie ik te genk om, als ik rond wan del,
naar de markt ga, vrien den ont vang. Zijn of haar web si te-, blog-, twit -
ter-ui ting en of Fa ce book pa gi na laat maar een klein stuk je zien. We wil -
len, van uit ons bi o lo gi sche evo lu ti o nair fy sie ke lichaam, ook men sen
echt zien, ze voelen, aanraken, misschien zelfs ruiken (feromonen). 

De be hoef te aan dat con tact wordt mooi uit ge drukt door het mo de -
woord ‘huidhonger’ en is mede een aan ja ger voor de hele fes ti val trend.
Fy siek, lo kaal, hier en nu, al le maal te geng if voor de vir tu e le een zaam -
heid van cy ber spa ce en onze smartpho ne als but ler, bes te vriend, afgod
in je zak of hand.

Je niet ver bon den voe len is snel ang stig, we zijn so ci a le die ren, in een
groep zoe ken we vei lig heid en vrij heid voor ex pres sie. Nu kun je de on -
der lig gen de trend in de wes ter se cul tuur ook zien, een steeds meer ang -
sti ge re la tie met de we reld, de an der en ook de ‘andere wereld’ die we
ra ti o neel niet meer er ken nen, maar emo ti o neel erg be pa lend is (als in
spi ri tu a li teit en re li gie). Dat die angst zich ma ni fes teert in ne ga tie ve ui -
ting en, cri mi na li teit, ra cis me, dis cri mi na tie, dat is voor ie der een dui de -
lijk, maar het is ook de ener gie die we no dig heb ben om ding en te ve -
ran de ren. We mo gen dus best wat verd er kij ken, ons af vra gen of ach ter
angst en be drei ging ei gen lijk geen flux, in no va tie en op por tu ni ty zit.
Kun nen we op stand i ge ener gie niet waar de ren voor wat het vaak is, on -
vre de met wat we denken dat redelijk goed in elkaar zit, maar in de
hoeken en kieren blijkbaar spanningen geeft.

Tra di tie
Amster dam heeft een lange tra di tie qua om gaan met span ning en en
ang sten, we heb ben vluch te ling en uit de hele we reld op ge no men, niet
al leen nu, maar al sinds de Mid del eeu wen, als zee va ren de na tie zijn we
re la tief to le rant, in schik ke lijk en gast vrij. Dat is een groot goed, met
meer waar de die we moe ten koes te ren, ook in de ma nier waar op we met 
pri va cy, in for ma tie en me dia om gaan. In de vo ri ge eeuw was dat mis -
schien wat dui de lij ker, Amster dam als ma gi sche hoofd stad in de lijn
van Groot veld werd een we reld be grip, en men kwam naar Amster dam
om dat ook te be le ven, waar bij drugs (can na bis), seks en mu ziek dui de -
lijk een rol speel den, maar er een on der lig gen de lu die ke ener gie was.
En vijf tig jaar na Pro vo en de Sum mer of Love mo gen we toch be sef fen 
dat wat toen leef de niet al leen een pro vo ca tie, een uit da ging van on te -
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vre de nen was, maar een impuls, een roep om herijking van wat toen als
marsrichting aan ons werd opgedrongen.

De Ka bou ters, Provo’s en al ter na tie ven pleit ten toen voor klein scha lig -
heid, de len, out-of-the-box denk en, voor men se lijk heid, cre a ti vi teit en
lu diek om gaan met se rieu ze pro ble men. Toen was ro ken nog heel ge -
woon, nu we ten we be ter, maar ughe, ughe, ughe was een dui de lijk sig -
naal, ook nu voor het fijn stof in de stad en het per spec tief van een
uitlaatvrij Amsterdam.

Als af slui ting van deze nota was het zoe ken naar een be grip of woord
dat de be doe ling goed weer geeft. Beg rip pen als di ver si teit, ener gie co -
he sie, mo bi li teit, or ga nisch, het zijn al le maal weg wij zers, maar er is een 
woord dat op een heel an de re ma nier weer geeft wat het doel is. Dat
woord is door bloe ding, na tuur lijk een or ga nisch be grip, dat goed uit -
drukt wat de mars rou te naar een be te re stad is. Zor gen dat de ener gie
van alle de len, deel ne mers, be drij ven en or ga ni sa ties in de stad goed
door stroomt, dat ze krij gen wat ze no dig heb ben en te rug ge ven wat ze
kwijt wil len of te de len heb ben. In ons lichaam zorgt het bloed voor die
taak, het komt over al, en als er eens iets mis gaat, dan is be te re door -
bloe ding vaak de oplos sing. Een stad heeft een hart, de plat te grond van
Amster dam lijkt min of meer toe val lig verd acht veel op een hart, met
zelfs een link er- en rech ter ka mer. Bij een hart hoort een bloed som loop,
en doorbloeding zorgt ervoor, actief, dat alles en iedereen bereikt
wordt.

We ho pen dat het in vul len van dat be grip, in ter men van cul tu re le ener -
gie, geld, mo bi li teit, con nec ti vi teit, voor al in ter men van waar de ring
voor di ver si teit, ge re a li seerd wordt en dat we ge za men lijk in zien dat lo -
ka le me dia in bre de zin hier erg be lang rijk in zijn. Amster dam is een di -
ver se, gast vrije en daard oor met alle bur gers ver bon den stad, maar het
kan nog be ter. Wat heb ben we het goed, riep de rook ma gi ër Groot veld
(te pas en vaak te on pas) des tijds, maar het kan nog be ter, met minder
gedoe en meer geloof in de goede zaak!
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∴ 17 Appen dix: AT5 toe aan re set

In deze ap pen dix gaan we in op hoe het in de prak tijk is ge gaan met de
mooie woor den van ad vie sor ga nen, ge meen te en POA, meer spe ci fiek
ge richt op de Amster dam se si tu a tie. Lan de lij ke rap por ten ko men in de
vol gen de appendix aan de orde.

Er is al ja ren hei bel bin nen POA en AT5. Di rec teu ren en hoofd re dac -
teu ren verd wij nen, er is van alle kan ten kri tiek, ook de vak bond NVJ
be moeit zich er mee. De Amster dam se Kun straad stel de al eind 2016
vast dat Van Ges sel, die in de cem ber 2018 ver trok, een dub be le pet
droeg en dat dit on wen se lijk was. Er wor den door een Raad van Toe -
zicht die al leen de ei gen kliek con sul teert blijk baar heel snel be slis sing -
en ge no men, waar verd er nie mand uit het veld over ge raad pleegd
wordt, al les in de ach ter ka mer tjes; iets als een func tie pro fiel is blijk baar 
over bo dig. Bin nens ka mers zijn er al ler lei ver ha len over mis stan den,
maar ook in de pers komt wel wat naar bui ten, en het rap port van de
Kun straad was ook vrij dui de lijk. Hie ron der ook wat quo tes uit on der
meer een ar ti kel in Het Pa rool1, dat zeer dui de lijk de huidige crisis
beschrijft en ook Teun Gautier neemt geen blad voor de mond.

Het pro bleem is dat al die stuk ken, zo als ook de be leids brief van de ge -
meen te Amster dam van 13 fe bru a ri 2018, met pracht i ge woor den het
be lang van lo ka le me dia schet sen, maar ech te kri tiek weg wui ven. Als
de ge meen te daar in dan toch con clu deert dat POA, in clu sief de lo ka le
nieuws voor zie ning (AT5), de me di a op dracht de af ge lo pen vijf jaar
goed heeft uit ge voerd, is dat heel wat an ders dan in rap por ten als die
van de AKr staat. Hte blijft bij mooi weer praat, zo als dat men in de ko -
men de pe ri o de se rieus zal moe ten in zet ten op kwa li teits ver be te ring en,
op in hou de lijk en or ga ni sa to risch vlak en op in no va tie, har de ac tie en
ei sen ont bre ken. De kri tiek, die er dui de lijk is, wordt dus niet op
beleidsniveau overgenomen, de gemeente vindt het best zo. 

Ge meen te lij ke be leids brief, 13 febr. 2018
De be leids brief voor de pe ri o de 2019-2023 over lo ka le pu blie ke me dia
van de ge meen te Amster dam van febr. 2018 zou het kern do cu ment
moe ten zijn, en ver wijst te recht naar eer de re re le van te rap por ten. Het
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klinkt am bi tieus; “van we ge het ve ran de ren de me di a land schap en de
wens een me dia-aan bod te doen ont staan dat past bij deze ont wik ke -
ling en en bij de in hou de lij ke thema’s die belangrijk zijn voor de stad. ”

Het blijft bij mooie woor den, een op mer king als: “De wet hou der Lo ka -
le Me dia zal ook ver ken nen de ge sprek ken voe ren met om lig gen de ge -
meen ten over re gi o na le sa men wer king” heeft voor als nog niet ge leid tot
een me de de ling over voort gang aan de Raad. Qua geld is er ook geen
nieu we ruim te: “Fi nan cieel blijft het uit gangs punt het hui di ge bud get
zo als dat op 15 februari 2012 is toegezegd.”

Men wijst op de taak en sa men stel ling van PBO en Bes tuur (RvT),
maar geen woord van kri tiek, ter wijl dui de lijk is dat er flink wat on min
is en het be stuur eer der een club je ja knik kers en ge zags ge trou we yup -
pen is dan men sen die iets heb ben met de lo ka le me dia. De reeks ont -
sla gen en voor tij di ge ver trek ken spreekt hier voor zich zelf. De dub -
bel-func tie van Van Ges sel wordt ge noemd, maar daar is niks aan ge -
daan. Men spreekt ver wach ting en uit, maar volgt niet op, er gebeurt dus 
niks. 

Er staat: De zend ge mach tig de dient in haar plan toe te lich ten en te mo -
ti ve ren:
• wel ke plat forms zij ge bruikt en hoe deze aan slui ten bij de hui di ge

trends en ont wik ke ling en in het me di a land schap;
• met wel ke plat forms en ka na len zij zich richt op de ver schil len de

groe pen Amster dam mers in clu sief jong eren en ouderen;
• hoe zij sa men wer king en aang aat met part ners in de stad; en
• hoe zij on der zoekt of er be hoef te is aan een bre der aan bod van

nieuws via de ra dio en hoe dit even tu eel ge re a li seerd kan worden. 

Maar be doelt men het wol li ge jaar ver slag waar dit soort kre to lo gie dan
ook wel op duikt, of de op dracht aan de con ces sie com mis sie (die bin -
nens ka mers wordt ge hou den)?. Wie neemt fei te lij ke maat re ge len om
die mooie doel stel ling en te re a li se ren, en con tro leert men dat; het gaat
niet om een plan, maar om uit voe ring, re a li sa tie? En daar is wei nig aan
ge daan, zeg gen de men sen van de vloer, en zei eigenlijk ook de
Kunstenraad in 2016.

Als men stelt: 

“Het col le ge ver wacht dat POA meer in zet op het ver ster ken van de
jour na lis tie ke func tie van de nieuws voor zie ning AT5, door zich te rich -
ten op groot ste de lij ke ont wik ke ling en en maat schap pe lij ke en po li tie ke
vraag stuk ken. In lijn met het AKr-ad vies ver wacht het col le ge daar bij
meer dui ding van het nieuws, meer ach ter grond in for ma tie en meer de -
bat. Hier bij ver wacht het col le ge dat POA streeft naar een vol waar di ge
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in vul ling van de hoofd re dac tie" maar als dan de hoofd re dac teur op stapt, 
en di rec teur Van Ges sel al leen praat over min der ‘flutnieuws’ maar er
feitelijk niks gebeurt, zit de wethouder dan te slapen? 

Of: “Het col le ge ver wacht dat POA het me dia-aan bod be leid kri tisch
on der de loep neemt en een vi sie ont wik kelt op het be rei ken van alle
Amster dam mers.” of “ Het col le ge ver wacht van de zend ge mach tig de
bij voor beeld sa men wer king met bi bli o the ken, on der wij sin stel ling en,
cul tu re le or ga ni sa ties en andere media-initiatieven.”

Vi sies ge noeg, maar ge heim (zo als rond de con ces sie) en het gaat om
maat re ge len, ac ties, uit voe ring, niet om ver wach ting en maar om het re -
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Het Pa rool: 9 nov 2018
“Een sle pend con flict bin nen Stich ting Pu blie ke Omroep Amster dam 
(POA) is uit ge lo pen op het ont slag van de com ple te mediaraad.

De stich ting moet het me di a be leid van AT5 be pa len, maar dit leid de
tot on min met de re dac tie. Daar op be sloot stich tings be stuur der Paul
van Ges sel, die ook di rec teur is van AT5 en NH Me dia, de vol tal li ge
me di a raad per di rect de laan uit te sturen.

Vol gens Van Ges sel heeft de me di a raad, be staan de uit ze ven vrij wil -
li gers die toe zicht hou den op het pro gram ma-aan bod van POA, een
‘onjuiste op vat ting over haar ta ken en bevoegdheden’. Onder POA
val len AT5, SALTO, de Amster dam se edi tie van FunX en de Con -
cert zen der. De ru zie ging voor na me lijk om AT5, dat al lang er in
zwaar weer verkeert.

Vol gens Van Ges sel stelt de raad zich al an der half jaar niet con struc -
tief op. “De hoofd re dac tie van AT5 heeft an der half jaar ge le den een
nieu we koers ing ezet: meer verd ie ping, meer diep gang, min der klei -
ne nieuw tjes. Dat is ge beurd op in sti ga tie van de me di a raad. Te ge lij -
ker tijd wei gert die zelf de raad om het me dia-aan bod be leid vast te
stellen.”

en

“AT5 gaat al ja ren ge bukt on der slink en de bud get ten en el kaar op -
vol gen de be zui ni gings ope ra ties. Re den voor jour na lis ten vak bond
NVJ om de nood klok te lui den. In een brand brief aan wet hou der
Tou ria Me li a ni (Cul tuur) schreef de vak bond vo ri ge maand dat ‘de
grens is bereikt’. ‘De pro gram ma ma kers mo gen niet lang er al leen de
of fers breng en voor het over eind hou den van een sterk journalistiek
aanbod voor de stad.’”



sul taat. Dat blijft uit, men slaapt rus tig verd er, al is er bij SALTO op
uit voe rend ni veau wel eni ge ver be te ring te con sta te ren, die ech ter ze ker 
niet van bovenaf wordt aangestuurd.

AKr Kun straad2 rap port: Afstem men op AT5, 2016
In dat rap port van de Kun straad, dat erop wijst dat maar 4pro cent van
de Amster dam mers on der de 35 naar AT5 kijkt, staat on der meer: 
“Door de ver bin te nis met NH Me dia is AT5, na ja ren van on ze ker heid,
ge sta bi li seerd. De twee or ga ni sa ties fung eren te gen woor dig in nau we
on der linge sa men hang, met een di rec teur en een hoofd re dac teur die
deze func tie ver vul len voor bei de zen ders. Keer zij de van deze sta bi li teit 
is ech ter dat de on af hank elij ke po si tie en het vrij zin ni ge ka rak ter van
AT5 hier mee in het ge drang zijn ge ko men en er nau we lijks voor uit gang 
is ge boekt om een af spie ge ling van de stad te be rei ken in de samen -
stelling van het personeel en programmering van de zender.”

De Amster dam se Kun straad (AKr) vindt dat de in hou de lij ke kwa li teit
van AT5 de laat ste ja ren te wen sen overlaat.

De AKr komt ook met nut ti ge sug ges ties zo als : “De wij ze van pro -
gram ma ma ken zo als die te zien is bij VICE, The Young Turks, FC
Afkic ken en an de re in no va tie ve me dia-out lets kan in spi ra tie bie den
voor AT5 bij het ma ken van (jour na lis tie ke) achtergrondprogramma’s,
discussieprogramma’s en con tent op het ter rein van cul tuur en li fes ty le: 
dicht op de hart slag van de stad, met voe ling voor wat er leeft in alle
wij ken en buur ten. Zo kun nen zich via AT5 on li ne com mu ni ties vor -
men rond om spe ci fie ke programma’s. Offli ne ac ti vi tei ten kun nen daar -
bij een be lang rij ke aan vul len de rol ver vul len, zo als bij de goed be zoch te 
en veel be spro ken dis cus sie bij eenk om sten – zo ge noem de meet ups – die 
de VPRO sa men met Pak huis de Zwij ger organiseert rondom af -
leveringen van het documentaireprogramma Tegenlicht.”

Men ziet ook sa men wer king tus sen AT5 en SALTO als po si tief:

“De voel sprie ten die SALTO op deze ma nier in de stad heeft, kun nen
een be lang rij ke meer waar de bie den voor het ver nieuw de AT5. Het eco -
sys teem van vi de o ka na len die wor den ge voed van uit de ver schil len de
de len van de Amster dam se sa men le ving vormt daar bij de ba sis. Hier
ko men ver schil len de et ni sche en li fes ty le groe pen, in te res ses en on der -
wer pen van uit de stad aan bod, in de vorm van een mo dern mul tiple
chan nel-sys teem. De nieuws- en ach ter grond pro gram me ring van AT5
kan hierop voortbouwen. ”
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“De Kun straad ziet kan sen wan neer de hier bo ven be schre ven voe dings -
bo dem van pu blic ac cess-ka na len ook ruim te biedt voor der ge lij ke
nieu we bron nen en ma kers. AT5 kan in te res san te con tent van vlog gers
en ve re ni ging en ont slui ten op meer de re plat for men en daar mee een gro -
ter be reik ge ven. De meest ta lent vol le ma kers en vlog gers kun nen ver -
vol gens bin nen het mediacentrum doorgroeien als programmamaker.”

Voor de vol le dig heid hier kort de ad vie zen van de Kun straad:

•1. Ver sterk de jour na lis tie ke func tie

•2. Schenk meer aan dacht aan wat er leeft in de stad

•3. Ver sterk de cul tuur func tie

•4. Breng in te res san te par ti cu lie re ini ti a tie ven naar een bre der platform

•5. Maak AT5 on af hank elijk van RTV Noord-Hol land (NH Me dia nu)

•6. Zorg dat de or ga ni sa tie een mul ti cul tu re le weer spie ge ling van de
stad biedt

•7. Opti ma li seer het ge bruik van ver schil len de me di a ka na len

•8. Geef ruim te aan in no va tie

•9. Nieu we ves ti gings lo ca tie, AT5 ver huist naar een cen tra le, laag drem -
pe li ge en aan spre ken de lo ca tie in de stad.

•10. Geef re ken schap over Amster dam se fi nan cie ring

•11. Leg be leids plan nen voor aan ge meen te

Alle maal le zens waar dig uit ge werkt, en in lijn met onze nota.

He laas is van dat ad vies niet veel te recht ge ko men en heeft de ge meen -
te, voor zo ver be kend,  ook geen ac tie naar het CvdM on der no men om
AT5 tot re gi o na le om roep te promoveren.

Het grap pi ge is wel dat op 13 fe bru a ri 2018 het col le ge een be leids brief 
ge stuurd heeft aan de ge meen te raad met daar in de uit gangs pun ten voor
lo ka le pu blie ke me dia voor de pe ri o de 2019 – 2023. Uit de brief blijkt
dat het col le ge van B en W het ad vies Afstem men op AT5 van de
Amster dam se Kun straad voor een groot deel heeft over ge no men. Dat er 
fei te lijk niets ge beurd is, wordt met wol li ge woor den ver bor gen. Een
kras staaltje van misinformatie en mistigheid.

PBO Me di a raad Rap port 2016
In het rap port Me dia-Aan bod be leid uit 2016 komt ook de Me di a raad
(fei te lijk de PBO of wel pro gram ma be pa lend or gaan) van POA (die
door in 2018 door de di rec tie naar huis is ge stuurd) ook met mooie
plan nen. Er staat:
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“De in de Me di a wet ge noem de op drach ten wor den door Pu blie ke
Omroep Amster dam ge con cre ti seerd in de vol gen de doel stel ling en voor 
de on der haar ve rant woor de lijk heid uit ge zon den ra dio- en
televisieprogramma’s:

•1. De programma’s vor men sa men een spie gel van de ste de lij ke sa -
men le ving.

•2. Daar toe voor zien de programma’s een gro te di ver si teit aan doel groe -
pen van een gro te ver schei den heid aan programma’s die - naar vorm
en in houd - on af hank elijk van eco no mi sche krach ten, over heids in -
vloe den en/of po li tie ke druk tot stand komen.

•3. Via open ra dio- en te le vi sie ka na len kun nen in wo ners van Amster -
dam en hun or ga ni sa ties op tre den als me di apro du cent. SALTO biedt
de ruim te om on der ei gen re dac tie programma’ s te ma ken en daar -
mee in vul ling te ge ven aan het par ti ci pa tie recht en ac tief bur ger schap 
en deel te ne men aan het de mo cra tisch pro ces. SALTO is een plat -
form voor in for ma tie, de bat, ex pres sie, ver strooi ing maar ook voor
ta lent ont wik ke ling en biedt alle inwoners in gelijke mate toegang tot
de lokale media.

•4. De programma’s voor zien be stuur ders en uit voe rings or ga ni sa ties,
cul tu re le in stel ling en, wel zijns- en on der wij sor ga ni sa ties en alle an -
de re vor men van ge or ga ni seer de sa men le ving in Amster dam van een 
me dia-plat form, om de in wo ners van Amster dam te in for me ren over
ontwikkelingen in de stad.

•5. Pu blie ke Omroep Amster dam ver vult met de nieuws voor zie ning een 
waak hond func tie voor de lo ka le de mo cra tie. De pro fes si o ne le
nieuws voor zie ning in for meert en con tro leert met een open vi zier en
kijkt met een kri ti sche blik naar po li tie ke, be stuur lij ke en maat schap -
pe lij ke ontwikkelingen in de stad.

Ook dat klinkt ui ter ma te po si tief, de PBO is dui de lijk, maar blijkt dan,
ten min ste vol gens di rec teur Van Ges sel, dwars te lig gen als het op uit -
voe ring aank omt en moet weg. Van uit de po li tiek vraagt zich dan nie -
mand af wat er aan de hand is, de pers rap por teert (Het Pa rool, zie ka -
der) maar waar staat het on der zoe ken van deze kwes tie in de op dracht
aan de con ces sie com mis sie? We zul len het niet we ten, ook dat blijft
bin nens huis, de wet hou der speelt het spel le tje net als haar voor gang ers,
mooie woor den en be lof tes, maar geen hel de re stel ling na me en voor al
geen echte actie, maar wel loze brieven aan de raad.
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G4-nieuws on der zoek 2017
Er is het re cen te G4-on der zoek naar de nieuws voor zie ning van het Sti -
mu le rings fonds voor de Jour na lis tiek uit 2017. Dat con clu deer de dat
bin nen het Amster dam se nieuws dag blad Het Pa rool, stads zen der AT5
en re gi o na le om roep NH goed zijn voor twee der de van het to ta le
nieuws aan bod in Amster dam. Als het be reik via de ei gen si tes en Fa ce -
book wordt mee ge teld, is het ge za men lij ke be reik van de me di a par tij en
zelfs bijna driekwart van het lokale nieuwsaanbod.

Lan de lij ke me dia spe len bin nen het eco sys teem rond Amster dam een
dui de lijk min der pro mi nen te rol, maar clai men de son danks een veel al
verd ie pen de rol. Zelf stand i ge nieuws si tes spe len in het Amster dam se
nieuws-eco sys teem “nau we lijks een rol”, con clu deert on der zoe ker
Quint Kik. Hij stelt verd er: “Te gen over de do mi nan tie van Het Pa rool,
AT5 en NH staan in Amster dam uit een lo pen de par tij en als
huis-aan-huis bla den, om roe pen als SALTO en FunX en niche me dia
die zich spe ci fiek rich ten tot studenten, minima of inwoners van een
bepaald stadsdeel.”

Het Pa rool, AT5 en NH lukt het bo ven dien om on li ne een gro te mate
van in ter ac tie met le zers en kij kers op te wek ken. Hun ver slag ge vers
zit ten - veel al via Twit ter - bo ven op het nieuws. Lan de lij ke me dia ko -
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men veel al een dag la ter met verd ie pen de ach ter gron den en ana ly ses
over Amsterdamse nieuwsgebeurtenissen.

(nu niet be paald een kri ti sche vi sie te noe men ove ri gens, men mis te
Mug Ma ga zi ne en De Echo in het on der zoek to taal)

Tij dens het on der zoek wer den voor con clu sies over de rol van so ci a le
me dia in het Amster dam se nieuws-eco sys teem 1097 nieuws be rich ten
van 39 aan bie ders ge a na ly seerd ge du ren de de week van 12-18 sep tem -
ber 2016. Het viel daar bij op dat op een site als YouTu be voor al in houd 
wordt door ge zet zon der re ke ning te hou den met de cultuur van
YouTube-gebruikers.

Teun Gau tier
Uit ge ver Teun Gau tier3 (voor heen De Groe ne Amster dam mer, RvT De
Zwij ger) doet ook een duit in het kri tiek zak je met: 

“Maak van AT5 weer een Amster dam se zen der”

In 2013 ging AT5 over naar RTVNH (nu NH Nieuws). Waar de ge -
meen te eer der nog 5 mil joen bij droeg aan onze zen der, werd het na de
over na me 2,8 mil joen, een mooie be spa ring in moei lij ke tijden.

Met een aan tal men sen schre ven we toen een stuk dat in Het Pa rool ver -
scheen en dat de over gang van AT5 sterk ont raad de. Me dia zijn be lang -
rijk om dat het een ge meen schap in for meert en een sen se-of-be long ing
geeft, men sen ont le nen hun iden ti teit deels aan de me dia die ze ge brui -
ken. Me dia moe ten dicht bij hun kij kers en le zers staan, er nauw mee
ver bon den zijn, er misschien zelfs uit voortkomen.

Amster dam is een gro te en ei gen stad. Het is een di ver se en een trot se
stad. Los van onze kleur, ach ter grond, over tui ging of be roep zijn we
wel al le maal Amster dam mers. Maar bo ven al is Amster dam een stad en
geen pro vin cie en ook niet pro vin ci aals. Dat le vert wel eens span ning en 
op met de we reld bui ten Amster dam maar onze vrij zin ni ge geest is iets
om te koesteren.

Onze ooit trot se, ei gen zen der AT5 wordt ge maakt door de re gi o zen der
van Noord-Hol land en heeft geen re dac ti o ne le au to no mie. RTVNieuws

103

3 Gautier, Teun: Medium https://medium.com/@teung 31
december 2018



heeft een sub si die van 15 mil joen, AT5 van 2,8. RTVNieuws heeft 134
fte en 74 sta gi ai res, AT5 34 fte en 71 sta gi ai res. De be reik cij fers van
AT5 lij ken sta biel maar de zen der heeft niet meer het aan zien en de re -
le van tie dat het ooit had om dat het af ge kne pen wordt, een twee de plek
heeft in een organisatie die niet Amsterdams is.

Daar mee doen we ons zelf te kort. AT5 was ooit een bron voor nieuw ta -
lent, spraak ma kend, toon zet tend, uit da gend, ei gen wijs en trots, net als
onze stad. Nu het al le maal fi nan cieel weer wat be ter gaat moe ten we
ons AT5 weer te rug ne men, aan de borst druk ken, goed fi nan cie ren en
de ruim te ge ven. Omdat Amster dam haar eigen zender verdient.

Teun Gau tier“

We slui ten af met een quo te uit het veld. De kri tiek op AT5 komt na me -
lijk niet al leen van uit de raad, de Kun straad en in stan ties, maar ook van
NVJ en fei te lijk van al ler lei kan ten. Een tref fen de quo te (Ra di o freak.nl
14 december 2018):

“In 2016 bleek uit een rap port al dat AT5 ‘verworden is tot een nieuws -
zen der met slechts in be perk te mate dui ding, achtergrondprogramma’s
en maat schap pe lij ke bin ding met de stad’. De ini ti a tief ne mer van dat
rap port noemt het in de Volks krant ‘verstandig’ dat Van Ges sel op stapt. 
“Het ni veau van de pro gram me ring van AT5 en NH Me dia is be lab -
berd. Ze leu nen op slechtbe taal de sta gi ai res en free lan cers. Lang niet
ie der een voelt zich vrij kri tiek te ge ven op de lei ding, hoewel daar alle
reden toe is.”

P.S. Be leids brie ven over dit on der werp zijn niet op het in ter net te vin -
den, maar ons wel di rect op ver zoek toe ge stuurd door de be tref fen de
be leids ambtenaar. De re cen te jaar ver sla gen van NH Me dia zijn he laas
niet te ach ter ha len, on danks ver zoe ken daar toe aan ge meen te en NH
Me dia. Ook meer in for ma tie over de RvT van POA, no tu len en
dergelijke zijn nergenste vinden.
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∴ 18 Appen dix; Me di a vi sies, 
     ci ta ten, rap por ten

Na dat we in de vo ri ge ap pen dix de mees te re le van te en Amster dam se
stuk ken be ke ken, is er ook nog een veel bre der beeld te ont wa ren, voor
wat be treft lo ka le me dia, in na ti o naal per spec tief. Er is ont zet tend veel
ge schre ven over me dia, ook over lo ka le me dia, door al ler lei par tij en en
van uit al ler lei per spec tie ven. Het aan tal nota’s, be leids stuk ken, kri ti -
sche com men ta ren, ook wan neer het gaat om lo ka le me dia, is over wel -
di gend. Hieronder wat citaten en cijfers uit diverse bronnen.

Het meest re le vant zijn on der zoe ken naar lo ka le me dia, waar bij we ze -
ker dank baar zijn voor de rap por ten en in zich ten van het Sti mu le rings -
fonds voor de Journalistiek.

Op het twee de ge zicht... Re gi o na le en lo ka le me dia
en jour na lis tiek 2000-2017
door Piet Bak ker en Quint Kik, juni 2018

In de ‘Kamerbrief over de toe komst van de on af hank elij ke jour na lis tiek 
in Nederland’ (juli 2017) be loof de staats se cre ta ris van Onder wijs, Cul -
tuur en We ten schap (OCW) San der Dek ker (VVD) on der zoek te la ten
doen naar lo ka le en re gi o na le jour na lis tiek van we ge het “breed ge dra -
gen ge voel dat het jour na lis tie ke aan bod op lo kaal en re gi o naal ni veau
ver schraalt.” Dat le ver de on der meer dit rap port op. Van be lang is dat
men ook naar print me dia kijkt en naar online-activiteiten van lokale en
regionale media. 

Men stelt on der meer:

Op het eer ste ge zicht kun nen Ne der lan ders kie zen uit een veel zij dig lo -
kaal me dia-aan bod van kran ten, ra dio, te le vi sie en web si tes. Op het
twee de ge zicht blijkt die veel zij dig heid op tisch be drog. Achter het lo -
ka le me dia-aan bod gaat een wer ke lijk heid schuil waar in be staan de spe -
lers het moei lijk heb ben en het ge bruik van print me dia en omroepen
onder druk staat. 

Deze tra di ti o ne le spe lers sla gen er nau we lijks in een jong pu bliek te be -
rei ken. Di gi ta le me dia – de web si tes van kran ten en om roe pen, noch
zelf stand i ge, hy per lo ka le nieuws si tes – lij ken het gat op te vul len. De
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ken nis over de nieu we spe lers laat ech ter te gro te la cu nes zien om daar
de fi ni tie ve uit spra ken over te doen. Uit de be schik ba re ge ge vens over
de in houd van lo ka le me dia wordt dui de lijk dat de di ver si teit be trek ke -
lijk ge ring is, dat in het brong ebruik een een zij dig ac cent wordt gelegd
en dat er weinig ruimte is voor duiding en onderzoek.

Bron nen in het po li tie ke nieuws wor den ge do mi neerd door lo ka le po li -
ti ci en woord voer ders

van ge zags dra gers. Ver te gen woor di gers van het maat schap pe lijk mid -
den veld, de lo ka le mid den stand of on af hank elijk des kun di gen wor den
aan zien lijk minder vaak aangehaald.

Voor al on li ne laat het po li tie ke nieuws qua brong ebruik wei nig va ri a tie
zien en ont breekt het te geng eluid. Bet rok ken bur gers zien zich zelf spo -
ra disch te rug in het nieuws, zij wor den va ker op ge voerd in de meer pas -
sie ve hoe da nig heid van oog ge tui ge of toevallige voorbijganger.

Re gi o na le en lo ka le om roep
Alle pro vin cies heb ben een re gi o na le om roep met ra dio, tv en een web -
si te. De per so ne le be zet ting van de re gi o na le om roe pen is in de af ge lo -
pen tien jaar met 20 procent gedaald.

Re gi o na le ra dio be reik te in 2017 min der dan 10 pro cent van de Ne der -
lan ders, in het noor den van het land en in Zee land ligt dat ge bruik fors
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bo ven het ge mid del de. Re gi o na le tv be reik te 30 pro cent van de Ne der -
lan ders in 2017. Ruim 50 pro cent van de kijkers is ouder van 65.

Ruim 90 pro cent van de Ne der lan ders woont in een ge bied met een lo -
ka le om roep. Zo’n 95 pro cent heeft ra dio, het per cen ta ge met tv en met
een web si te nam toe sinds 2000. De fi nan ci ële ge zond heid van lo ka le
om roe pen laat te wen sen over. Min der dan 10 pro cent van de in wo ners
maakt da ge lijks ge bruik van de plat forms van de lo ka le om roep. Ook
bij de lo ka le omroep domineren oudere gebruikers.

Hy per lo ka le nieuws si tes (op wijk- en buurt ni veau)
Hy per lo cals met ei gen, al ge meen nieuws vin den we in ong eveer de
helft van de Ne der land se ge meen ten. Hier over is wei nig on der zoek be -
schik baar. Het bu si nes smo del van hy per lo ka le nieuws si tes lijkt door de
ge ringe om zet kwets baar. Er is wel een groot aan bod van ag gre ga tie si -
tes (door plaat sen van nieuws van an de re me dia, per ge meen te ruim tien 
in 2012) en 112-sites met politienieuws.

Plu ri for mi teit en waak hond func tie
Uit een ex plo ra tief on der zoek van het Sti mu le rings fonds in 25 ge meen -
ten uit 2015 bleek dat er gro te ver schil len be staan tus sen me dia. Voor al
print me dia ne men een aan zien lijk deel van het lo ka le nieuws voor hun
re ke ning. Op web si tes van lo ka le om roe pen en huis-aan-huis bla den
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wor den de min ste be rich ten aang etrof fen. Onge veer de helft van het
nieuws van alle re gi o na le en lo ka le me dia die over ge meen ten be rich -
ten, gaat over ‘veiligheid’ (112-be rich ten) en ‘cultuur en vrije tijd’ (de
lo ka le uit gaan sa gen da). Vooral online berichten media over dit soort
nieuws.

Een kwart van het lo ka le nieuws in het on der zoek be trof de lo ka le po li -
tiek. Lo ka le om roe pen bes te den re la tief de mees te aan dacht aan po li tiek 
nieuws. Re gi o na le dag bla den zijn in ab so lu te zin koplo per. Onli ne is er
min der aan dacht voor lo ka le po li tiek dan bij krant, tv of ra dio. Niet alle
beleidsthema’s wor den even vaak be licht. Voor al ‘onderwijs’ en
‘migratie’ krij gen wei nig aan dacht in ver hou ding tot de an de re on der -
wer pen. Het over gro te deel van het nieuws over lo ka le po li tiek in het
on der zoek be staat uit kor te be rich ten en wat lang ere nieuws ver ha len.
Bij ra dio- en te le vi sie ka na len van re gi o na le en lo ka le om roe pen be staat
daar en te gen bij na de helft van de nieuws be rich ten over po li tiek uit re -
por ta ges of in ter views. Re gi o na le dag bla den, huis-aan-huis bla den en
hy per lo ka le nieuws si tes breng en de ‘meeste’ ach ter gron den bij de po li -
tiek, maar dit ge beurt in 1 op de 10 nieuws be rich ten. Online is aandacht 
voor context (reportages, interviews) en duiding (achtergronden,
analyse) beperkt aanwezig.

Ver der is een gro ter aan tal nieuws be rich ten over po li tiek in klei ne ge -
meen ten ge ba seerd op hoog uit één bron en laat het brong ebruik de min -
ste va ri a tie zien. Achter gron den bij het po li tie ke nieuws wor den in klei -
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ne ge meen ten spo ra disch aang etrof fen. In de vier gro te ste den zijn zo -
wel meer nieuws ka na len als lo kaal nieuws voor han den, maar de kwan -
ti teit gaat ten kos te van de di ver si teit. Na de re be stu de ring van het
nieuws eco sys teem laat bo ven dien zien dat in de strik te rol ver de ling tus -
sen me dia de kwets baar heid voor de nieuws voor zie ning schuilt; als een
dag blad niet over een zaak schrijft be te kent dat min der po li tiek nieuws,
als een om roep iets laat lig gen betekent dat minder betrokken burgers
als bron in het lokale nieuws.

Deze ge volg trek king en moe ten met eni ge voor zich tig heid ge for mu leerd 
wor den. Op een aan tal ter rei nen ont bre ken over een lang ere pe ri o de
ver za mel de on der zoeks ge ge vens over aan bod, ge bruik en in houd van
lo ka le en re gi o na le me dia. Zo is re la tief wei nig be kend over nieuws- en 
huis-aan-huis bla den, lo ka le om roe pen en hy per lo ka le nieuws si tes, dit
geldt zo wel voor de ont wik ke ling van de aan bie ders als van de in houd,
het lo ka le nieuws. Het zelf de geldt voor het ge bruik van sociale media
in de context van lokale nieuwsvoorziening.

Het mi nis te rie van OCW heeft ge vraagd on der scheid te ma ken “tus sen
de drie func ties van media:
• de in for ma tie voor zie ning aan het pu bliek, 
• de ‘waakhondfunctie’ en 
• het bie den van een plat form voor opi nie en de bat.”

De in for ma tie- en waak hond func tie ko men in dit rap port ruim schoots
aan bod, ten aan zien van het “plat form voor opi nie en de bat” en “po li -
tie ke in vals hoek” moet een voor be houd ge maakt wor den om dat daar -
over geen on der zoeks ge ge vens beschikbaar zijn.

Het aan bod
De con su ment is er qua aan bod sinds de eeuw wis se ling niet op ach ter -
uit ge gaan. Nog steeds wordt in vrij wel elke ge meen te een re gi o naal
dag blad ver spreid en is er over al een re gi o na le pu blie ke om roep ac tief
met ra dio en te le vi sie. Voorts zijn er twee à drie huis-aan-huisbladen

be schik baar en is in 90 pro cent van de ge meen ten een lo ka le pu blie ke
om roep aan we zig. Wat het on li ne aan bod be treft kan ge steld wor den
dat de con su ment er qua keu ze zelfs op voor uit is ge gaan. Vrij wel alle
kran ten en om roe pen heb ben naast hun oor spronk elij ke plat form ook
een web si te. De mees te dag- en huis-aan-huis bla den bie den een di gi ta le 
re pli ca ver sie aan ter wijl nieuws ook via apps wordt ver spreid, al le maal
op ties die er in 2000 niet wa ren. Alle re gi o na le om roe pen en een deel
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van de lo ka le om roe pen bie den de mo ge lijk heid van het te rug kij ken en
-lui ste ren van au dio- en vi deo-items op de web si te. In de helft van de
Ne der land se gemeenten is sprake van één of meerdere hyperlokale sites 
met eigen nieuws.

Op het ge bied van so ci a le me dia heeft zich in het laat ste de cen ni um een 
re vo lu tie vol trok ken. Fa ce book, Twit ter, Instag ram en YouTu be wor -
den ing ezet door tra di ti o ne le en nieu we me dia, maar kun nen ook door
ge brui kers zelf wor den aang ewend om nieuws te ver sprei den en om te
reageren op nieuws van anderen.

Er zijn ech ter ook te geng estel de ten den sen. Het lijdt geen twij fel dat de
da ling van het aan tal ge meen ten waar nog twee ver schil len de kran ten
ver schij nen min der keu ze voor de in wo ners met zich mee brengt. Ook
het aan tal dag bla de di ties liep te rug, waard oor de fijn ma zig heid van het
nieuws is af ge no men. De ge vol gen van de tal rij ke ve ran de ring en in de
ei gen doms- en or ga ni sa tie struc tuur voor de edi ties en het aan bod van
lo kaal nieuws zijn daar en te gen on be kend. De toe gank elijk heid van
nieuws uit dag bla den dreigt bo ven dien af te ne men voor zo ver dit
(deels) ach ter de paywall verdwijnt, iets waar evenmin onderzoek naar
is gedaan.

Bij be taal de nieuws bla den is een af na me van ti tels ge con sta teerd. Het
ver loop in aan bod van huis-aan-huis bla den is moei lijk in te schat ten
we gens ont bre ken de ge ge vens, maar het is niet on denk baar dat fu sies,
over na mes en be zui ni ging en heb ben ge leid tot ver schra ling van het
aan bod. Har de cij fers van huis-aan-huis bla den en nieuws bla den zijn
echter niet beschikbaar.

Juist van lo ka le om roe pen ont breekt een sys te ma ti sche be schrij ving van 
ac ti vi tei ten op het ge bied van lokaal nieuws.

Even min la ten be staan de on der zoeks ge ge vens over de op komst van hy -
per lo ka le nieuws si tes toe een ech te ont wik ke ling te schet sen, om dat ge -
ge vens hier over niet sys te ma tisch wor den bij ge hou den. Op ba sis van
het on der zoek van Kik, Bak ker en Buijs (2013) werd al wel dui de lijk
dat van het op het eer ste ge zicht in dru kwek ken de aan bod van di gi ta le
hy per lo ka le en nieuws me dia een be lang rijk deel be stond uit spo ra disch
ac tie ve si tes, ag gre ga tie si tes (nieuws van an de re me dia en pers be rich ten 
van in stan ties door plaat sen) en si tes die al leen 112-nieuws be vat ten. De 
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hy per lo cals - zon der ag gre ga tie si tes - zijn in 2013 na der on der zocht
(Van Kerk ho ven & Bak ker, 2014). In bij na de helft van de ge meen ten
werd zo’n site aang etrof fen, in to taal ging het om 350 si tes van 123
aan bie ders. In 88 ge val len was het een stand-alo ne ope ra tie, de an de re
si tes be hoor den tot een ‘keten’, zo als Dicht bij.nl (eind 2017 ge stopt),
ItNijs.frl, 112Val lei.nl en Nieuws.nl. Ook bleek dat het bu si nes smo del - 
met meest al een klei ne staf en veel vrij wil li gers - kwets baar is. Hy per -
lo cals wor den wel va ker ge bruikt dan de lo ka le om roep. Het zijn echter
niet de jongeren of jongvolwassenen, maar 30 t/m 49-jarigen die hier in 
verhouding het meeste gebruik van maken.

Nieuws on li ne, web si tes
Ook van on li ne nieuws voor zie ning en en het ge bruik er van zijn niet
over al goed ver ge lijk ba re ge ge vens be schik baar, dit be moei lijkt in som -
mi ge ge val len het zicht op de ten dens. Wel bie den re cent on der zoek
van het So ci aal en Cul tu reel Plan bu reau (SCP) (‘Nederlanders en
nieuws’, 2017) en twee on der zoe ken van het Sti mu le rings fonds voor de 
Jour na lis tiek (in 2015 en 2018) een in druk van res pec tie ve lijk het ge -
bruik van lo kaal nieuws in het al ge meen en lokaal nieuws over de
gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe wel het on der zoek van het SCP uit 2017 niet spe ci fiek ing aat op lo -
kaal nieuws, biedt de fo cus op het na ti o na le nieuws aan bod bruik ba re
in zich ten over de ver hou ding en tus sen de ver schil len de leef tijds groe pen 
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bij het le zen van pa pie ren kran ten en di gi ta le replica’s, het li ne air kij -
ken naar te le vi sie jour naals en het be zoe ken van nieuws si tes. Uit het on -
der zoek blijkt dat jong eren min der nieuws ge brui ken. Van de groep t/m 
19 jaar raad pleegt 26 pro cent op een dag nieuws me dia, in de groep t/m
34 jaar is dit 40 procent. Bij 65-plussers is het 89 procent.

Als ook ‘kortdurend’ ge bruik van nieuws apps wordt mee ge no men is
het ge bruik fors ho ger bij de jong ste groep (57 pro cent).

Voor in wo ners van alle groe pen ge meen ten ligt het zwaar te punt in het
nieuws bij de over heid als bron, het meest nog in klei ne ge meen ten
waar twee der de van de bron nen een lo ka le po li ti cus of woord voer der
van de ge meen te is. In mid del gro te en gro te ge meen ten kun nen in wo -
ners iets va ker nieuws be rich ten voor bij zien ko men waar in een an de re
bron aan het woord wordt ge la ten. Bur gers als bron, voor al de meer
actieve participanten, zijn zeldzaam.

Onli ne is het brong ebruik nóg een zij di ger, 7 à 8 op de 10 bron nen be -
treft de lo ka le over heid. Voor een ade qua te ver vul ling van de waak -
hond func tie is in alle ge meen ten, maar in het bij zon der in de klei ne, een 
ge lijk ma ti ger verd eling van de aan dacht voor de ver schil len de bronnen
aan te bevelen.

Van re cen te ont wik ke ling en bij on af hank elij ke hy per lo ka le nieuws si tes 
we ten we nau we lijks iets, het laat ste on der zoek da teert al weer van vijf
jaar geleden. 

Veel hoop is er op deze nieu we sec tor ge ves tigd en in ci den te le pu bli ca -
ties wij zen op het be lang en de im pact van de nieu we spe lers, maar ook
hier ont bre ken ac tu e le ge ge vens en sys te ma tisch on der zoek. Het zelf de
geldt voor aan bod, ge bruik en in houd van so ci a le me dia in de con text
van lokale nieuwsvoorziening.

Tra di ti o neel me di a ge bruik op lo kaal ni veau staat on der druk, niet al leen 
door ver schui ving en in het aan bod, maar voor al doord at print me dia en
om roe pen jong ere ge ne ra ties moei lijk we ten te be rei ken. Onli ne neemt
het ge bruik toe, ook on der jong eren en jong vol was se nen; de in houd van 
de be rich ten op web si tes is ech ter een zij di ger dan het lo ka le nieuws op
tra di ti o ne le platforms als krant, radio en televisie.
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Ou der ma te ri aal over lo ka le en pu blie ke me dia geeft het vol gen de
beeld:

Fo cus op func ties: We ten schap pe lij ke Raad voor het
Re ge rings be leid 2005
In een de mo cra ti sche sa men le ving heeft de on af hank elijk heid van de
me dia ook een dienst ba re rol ten be hoe ve van de vrij heid van de bur ger. 
Het gaat erom het pu bliek waar heids ge trouw, even wich tig en trans pa -
rant te in for me ren en het nieuws te dui den. Zo is er een ba sis voor ei gen 
me nings vor ming en voor maat schap pe lij ke par ti ci pa tie van de bur ger in 
het pu bliek do mein. Deze meer in stru men te le rol van het me di a land -
schap is ook te rug te vin den in het klas sie ke macht i gings mo del dat
besloten ligt in de professionele, journalistieke traditie.

So ci a le sa men hang als ‘waarde’ gaat om de bij dra ge van het me di a -
land schap aan die op ga ve. Men zou ook kun nen spre ken van
‘burgerlijke samenhang’. So ci a le sa men hang be treft der hal ve niet het
for ce ren van een heid. So ci a le sa men hang is in deze con cep tie een
nood za ke lij ke voor waar de om zin vol en vreed zaam met ver schil len om
te gaan en wordt ge for mu leerd in ter men van aan we zig heid van een
ont moe tings func tie, als ba sis voor maat schap pe lij ke par ti ci pa tie en de -
li be ra tie. In een mo der ne sa men le ving staat dit voor de op ga ve een gro -
te(re) mate van plu ri for mi teit sa men te la ten gaan met een vol doen de
aan dacht voor een heid en ge meen schap pe lijk heid. Er zijn over we ging -
en pro en con tra (bijv. frag men ta tie en ver splin te ring van de ge meen -
schap pe lij ke ruim te) om so ci a le samenhang in het toekomstige
mediabeleid als aandachtspunt en als mogelijk publiek belang aan te
merken.

Bij toe ne men de ver markt ing en com mer ci a li se ring van het me di a land -
schap komt de kwa li teit van het me di a land schap (in de zin van het ver -
vul len van zijn maat schap pe lij ke func ties) als ge heel on der druk te
staan. De func ties die hier in het ge ding zijn be tref fen kwa li teit (van
voor al nieuws voor zie ning, opi nie vor ming & ach ter grond en kunst &
cul tuur), in ter men van deug de lijk heid heeft het in het me di a be leid geen 
een dui di ge be te ke nis, maar kan per sal do als re le van te waarde in het
toekomstige mediabeleid niet worden gemist. 
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Er zijn twee re de nen om be scher ming van de per soon lij ke le vens sfeer
als waar de én als pu bliek be lang aan te mer ken in een toe komst ge richt
me di a be leid. Aller eerst uit een oog punt van do mein be pa ling. De open -
ba re com mu ni ca tie vrij heid ener zijds en in for ma tie be scher ming en pri -
va cy an der zijds moe ten te gen el kaar wor den af ge wo gen. Waar een po -
si tief ge bruik van per soons ge ge vens, zo als ge per so na li seer de ser vi ces,
over gaat in een schending van privacy is echter niet altijd eenvoudig te
duiden.

De pu blie ke be lang en die een ze ke re bes ten dig heid heb ben en als zo da -
nig geen gro te ve ran de ring en hoe ven te on der gaan, val len uit een in drie 
categorieën. 

Ten eer ste kun nen de klas sie ke over heids re gels wor den ge noemd die de 
com mu ni ca tie vrij heid en on af hank elijk heid vast leg gen, be scher men en
vrij wa ren van on recht ma ti ge over heids be per king en, ge ge ven de Grond -
wet, het EVRM en de daar op aansluitende jurisprudentie. 

Ten twee de valt de nood zaak van goe de markt or de ning on der deze pu -
blie ke be lang en. Ge lij ke voor waar den voor toe tre ding van nieu we aan -
bie ders tot de markt en ge lij ke func ti o ne rings voor waar den op de markt
zijn niet al leen een eco no misch be lang, maar zijn ook uit een oog punt
van goed mediabeleid noodzakelijk. 

Ten der de kan hier de nor ma tief-ju ri di sche kwa li teit wor den ge noemd
die is uit ge werkt in een aan tal (in ter na ti o na le) ju ri di sche nor men aan g -
aan de het res pect voor de men se lij ke waar dig heid, het ver bod op het
aan zet ten tot haat en de bescherming van minderjarigen.

Me di a de bat Dek ker 2014
In 2014 zet te staats se cre ta ris San der Dek ker (VVD) van OCW een dis -
cus sie in gang die het me di a be leid op een an de re koers bracht.

“De doel stel ling van het me di a be leid van de over heid is het waar bor gen 
van een on af hank elijk, ge va rieerd en kwa li ta tief hoog waar dig me -
dia-aan bod dat toe gank elijk is voor alle la gen van de be vol king, be -
staan de uit ra dio, te le vi sie, kranten en internetdiensten.”

Me dia, in for ma tie en com mu ni ca tie: trends en be leid 
Frank Huys mans 2014
In de brief van staats se cre ta ris Dek ker werd ing egaan op een aan tal
pun ten. Ten eer ste hoe de open heid van het be stel in de nieu we si tu a tie
ge waar borgd zou kun nen wor den. Ten twee de hoe de pu blie ke om roep
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zich op de mid del lange en lange ter mijn, in een ex pan de rend en com pe -
ti tie ver in ter na ti o naal me di a be stel, zou kun nen blij ven pro fi le ren met
een hoog waar di ge Ne der land se me dia-aan bod. Ten der de hoe de in ter -
ne-plu ri for mi teit-in-wor ding zo da nig kan wor den ge or ga ni seerd dat het
pro gram ma-aan bod even wich tig van ka rak ter is én er voldoende
verantwoording (‘een publieke verantwoording’) plaatsvindt.

Ook speelt de kwes tie van de in te gra tie van de lan de lij ke en de re gi o na -
le pu blie ke omroep.

In hoe ver re is de pu blie ke om roep in een ve ran de rend me di a land schap
nog no dig als bor ger van kern waar den als on af hank elijk heid, ver schei -
den heid, kwa li teit en toe gank elijk heid? Tien jaar ge le den be gon een
dis cus sie over het te voe ren me di a be leid die nog al tijd niet is af ge slo -
ten. De kern van de dis cus sie laat zich sa men vat ten in drie
samenhangende uitgangspunten:

1. In een ge glo ba li seer de markt moet over heids be leid ge richt zijn op
het waar bor gen van het pu blie ke be lang (‘the pu blic interest’) daar
waar markt fa len er toe leidt dat er geen maat schap pe lijk ge wenst op ti -
mum ont staat. Dit pu blie ke be lang is op ver schei de ne ter rei nen te de fi -
ni ëren: so ci aal-cul tu reel, eco no misch en po li tiek (Van Cuilenburg en
McQuail, 2003);

2. Het is niet lang er zin vol be leid te voe ren op de af zon der lij ke ter rei -
nen pers, om roep, (over heids)in for ma tie en (tele)com mu ni ca tie. Er
moet wor den toe ge werkt naar een ge ïntegreerd com mu ni ca tie be leid,
dat wil zeg gen be leid voor “het ge heel van tech ni sche, ju ri di sche, eco -
no mi sche en so ci a le voor zie ning en voor maat schap pe lij ke
communicatie” (Bardoel en Van Cuilenburg, 2003);

3. Dit ge ïntegreerde be leid moet niet stu ren op me di um ty pen (pers, om -
roep, etc.) maar juist op dis tri bu tie tech no lo gie on af hank elijk op de
func ties die me dia, in for ma tie en com mu ni ca tie voor bur gers ver vul len
(Huys mans et al. 2004; WRR, 2005).

Raad voor Cul tuur: De tijd staat open, ad vies voor
een toe komst bes ten di ge pu blie ke om roep 2014
In deze ad vie zen voor staats se cre ta ris Dek ker staan de vol gen de aan be -
ve ling en:

•1. Scher per dan nu zal de pu blie ke om roep (pu blie ke me di a dienst) zich 
moe ten on der schei den met me dia-in houd die van pu bliek be lang is.
Deze pu blie ke meer waar de wordt nu ge me ten langs ge ves tig de 
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cri te ria als on af hank elijk heid, plu ri for mi teit, be trouw baar heid en cul -
tu re le di ver si teit. Voor ge steld wordt om daar aan de cri te ria in no va -
tief ka rak ter, sa men wer king met der den en pu blieks par ti ci pa tie toe te 
voe gen. De publieke mediaopdracht dient daarop aangepast te
worden.

•2. De pu blie ke om roep is breed en voor ie der een, maar maakt wel dui -
de lij ke keu zes op in houd. De pri o ri tei ten moe ten scher per be noemd
en be ter be waakt wor den. De pri o ri tei ten die nu cen traal staan in de
pro gram me ring van de pu blie ke om roep (jour na lis tiek, Ne der land sta -
lig dra ma & do cu men tai re, kinderprogramma’s, ken nis & cul tuur en
eve ne men ten) vor men een goed uit gangs punt. Maar ze kunnen in de
loop der jaren veranderen.

•3. Het me di a be stel wordt ook ge o pend voor an de re par tij en dan de om -
roep ve re ni ging en. Ma kers, me di a be drij ven en zzp’ers met cre a tie ve
en in no va tie ve idee ën kun nen recht streeks hun programma’s
aanbieden bij de NPO.

•4. De pu blie ke om roep pro gram meert voor alle plat forms; naast te le vi -
sie en ra dio ook voor nieu we me dia en mo bie le plat forms. Het is de
in houd die ertoe doet.

•5. De pu blie ke om roep heeft een gids func tie. Ka be laars, te le com be drij -
ven of par tij en als Goog le en YouTu be gaan steeds meer be pa len hoe 
het scherm (op tv, pc, ta blet, mo biel, etc.) er uit ziet, en wat men te
zien en te ho ren krijgt. Om pu blie ke me dia-in houd ook in de toe -
komst be schik baar en vind baar te hou den, is het van be lang dat de
me di a ge brui ker goed de weg kan vin den in de over stel pen de hoe -
veel heid in for ma tie die (in ter)na ti o naal voor han den is. De publieke
omroep moet daarom ook een ‘gids’ zijn. 

•6. De NPO krijgt een an de re, ge ac tu a li seer de rol en or ga ni sa tie struc -
tuur.

•7. De om roep ve re ni ging en rich ten zich meer op spe ci fie ke pu blieks -
groe pen en thema’s.

•8. Cul tu re le en le vens be schou we lij ke pro gram me ring is bij uit stek pu -
bliek en verd ient ex tra waar bor gen en een breed publiek bereik.

•9. Op re gi o naal ni veau is een open be stel wen se lijk, waar in pu blie ke
en pri va te nieuws or ga ni sa ties de krach ten kun nen bun de len. Met
name op het ge bied van nieuws- en in for ma tie voor zie ning dient er
ruim te te zijn voor ex pe ri men ten en sa men wer kings ver ban den tus sen 
de pri va te en pu blie ke sec tor, tus sen dag- en nieuws bla den en re gi o -
na le om roe pen. Dat kan bij voor beeld in de vorm van co öperaties
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waar door een sa men wer kings ver band con tent wordt ge le verd aan
om roe pen, kran ten en nieuws bla den, en ook aan nieu we jour na lis tie -
ke ini ti a tie ven. Lan de lij ke en re gi o na le om roe pen moe ten meer pro -
gram ma tisch gaan sa men wer ken om tot een zo sterk mogelijke
publieke nieuwsvoorziening en culturele programmering te komen.

•7. De be stuur lij ke aan stu ring van de re gi o na le me di a voor zie ning dient
van uit een zelf stan dig en door re gi o na le par tij en be noemd be stuur
plaats te vinden.

Een on af hank elij ke en be trouw ba re pu blie ke om roep – op lan de lijk, re -
gi o naal en lo kaal ni veau – is vol gens de Raad voor Cul tuur een groot
goed. De programma’s, web si tes en live stre ams die ons via de pu blie ke 
om roep be rei ken, ver beel den en be com men ta ri ëren de cul tuur in Ne der -
land. Zij ver bin den be vol kings groe pen, in for me ren, le ren en ver ma ken
ons. Zij ver rij ken ons le ven. Of, an ders ge zegd: de pu blie ke om roep
vormt een dragende pijler onder onze democratische rechtstaat.

CBS-on der zoe ken 2018
Ne der lan ders ge brui ken het in ter net steeds va ker om te bel len en om te -
le vi sie te kij ken. Bel de in 2012 nog geen kwart (23 pro cent) van de be -
vol king van 12 jaar of ou der via in ter net, in mid dels doet meer dan de
helft (55 pro cent) dat. Ook zijn in deze pe ri o de meer men sen op in ter -
net te le vi sie gaan kij ken. Dat blijkt uit de nieuw ste cij fers van het on -
der zoek ICT-ge bruik van huis hou dens en personen 2018 van het CBS.

Van de be vol king van 12 jaar of ou der zijn het voor al de jong eren die
bel len via in ter net. Van de 12 tot 25-ja ri gen bel de meer dan drie kwart
(77 pro cent) in 2018 via in ter net, van de 75-plus sers nog geen kwart
(22 pro cent). Zes jaar eer der bel de nog 34 pro cent en 4 pro cent van
deze leef tijds groe pen via in ter net. Hoog op ge lei den bel len va ker via in -
ter net dan laag op ge lei den. Mannen en vrouwen bellen even vaak.

Steeds va ker te le vi sie via in ter net
Net als het bel len via in ter net heeft ook het on li ne te le vi sie kij ken de
laat ste ja ren een vlucht ge no men. Meer dan de helft (56 pro cent) van de 
be vol king keek in 2018 te le vi sie via in ter net. In 2012 was dat nog 39
pro cent. Te le vi sie kij ken via in ter net is even po pu lair on der 12 tot 25-ja -
ri gen als on der 25 tot 45-ja ri gen. Van deze leef tijds ca te go rie ën keek
res pec tie ve lijk 65 pro cent en 66 pro cent in 2018 te le vi sie via internet,
van de 75-plussers was dit 22 procent.
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Drie kwart Ne der lan ders kijkt video’s via YouTu be
Bij na drie kwart van de be vol king (72 pro cent) keek video’s of film pjes
via een vi deo sha ring ser vi ce als YouTu be. Iets meer dan de helft keek
on de mand films en se ries. Van de 12 tot 25-ja ri gen zag iets meer dan
drie kwart films en se ries on de mand, een even groot aan deel luis ter de
via een stre a mings er vi ce naar muziek.

Video’s of film pjes kij ken via een vi deo sha ring ser vi ce doen voor al
jong eren: 92 pro cent doet het. Er is ook voor al een toe na me aan het
ver stu ren van be rich ten via sociale media.

Bij na ie der een op in ter net
Vrij wel alle Ne der lan ders van 12 jaar of ou der (96 pro cent) heb ben in
2018 toe gang tot in ter net. De on li ne ver bin ding wordt het meest ge -
bruikt om te e-mai len, 88 pro cent van de be vol king doet dit. In 2012
was dat nog 84 pro cent. (com men taar: er wordt wel ge zegd dat 18 pro -
cent niet taal vaar dig is, klop pen deze cijfers dan wel?)

De po pu la ri teit van so ci a le me dia groeit. In 2017 maak te 87 pro cent
van de Ne der lan ders van 18 jaar of ou der er wel eens ge bruik van. Dit
doet men voor al om in con tact te blij ven met an de ren. Hoe wel de mees -
te ge brui kers min der dan een uur per dag op so ci a le me dia zit ten, zegt 1 
op de 10 van zich zelf ver slaafd te zijn. Voor al jong vol was se nen tot 25
jaar noe men zich zelf bo veng emid deld vaak ver slaafd. Dit is toe ge no -
men sinds 2015. De meer der heid van alle vol was sen ge brui kers er vaart
geen in vloed van so ci a le me dia op het werk, school of nacht rust, maar
wel op fa mi lie- en vrien den con tac ten. Vol gens 6 op de 10 gebruikers
verbeteren deze contacten door sociale media.

Het ge bruik van so ci a le me dia is voor al po pu lair on der jong eren, maar
de laat ste ja ren ma ken ook steeds meer ou de ren er ge bruik van (CBS,
2017). Bei de groe pen ge brui ken het met name om tekst be rich ten uit te
wis se len, bij voor beeld via WhatsApp. In 2017 de den 8 op de 10 per so -
nen van 12 jaar of ou der dit wel eens. Ver der was 63 pro cent ac tief op
so ci a le net wer ken zo als Fa ce book of Twit ter, en 30 pro cent op
professionele netwerken zoals LinkedIn.

Men sen heb ben di ver se re de nen om so ci a le me dia te ge brui ken (Whi -
ting en Wil li ams, 2013). So ci a le in ter ac tie is daar van de be lang rijk ste.
So ci a le me dia bie den een een vou di ge ma nier om te com mu ni ce ren met
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fa mi lie, vrien den en be ken den, ook als deze verd er weg wo nen, waar d -
oor men sen op de hoogte blijven van elkaars leven.

Een an der be lang rijk mo tief om so ci a le me dia te ge brui ken is het zoe -
ken en vin den van in for ma tie. Ver der ge ven men sen aan dat ze so ci a le
me dia ge brui ken als tijd ver drijf, ter ont span ning en en ter tain ment, om
de ei gen me ning uit te dra gen, voor het vin den van ge spreks on der wer -
pen, het de len van in for ma tie of het bekijken wat anderen doen.

Hoe wel so ci a le me dia veel voord elen bie den heb ben ze ook ne ga tie ve
kan ten. Zo kun nen men sen bang zijn om be lang rij ke of leu ke in for ma -
tie te mis sen op so ci a le me dia, waard oor zij zich bui teng eslo ten voe len. 
Dit fe no meen wordt ‘fear of mis sing out’ (FOMO) ge noemd. Dit zorgt
voor on rust wan neer er geen ver bin ding is met het so ci a le net werk, mo -
ge lijk re sul te rend in een la ge re te vre den heid met het leven (Przybylski
et al., 2013).

Ver der kun nen ge brui kers van so ci a le me dia een ver te kend beeld krij -
gen van wat er ge beurt en hoe an de ren er uit zien. Dit kan lei den tot een
la ger zelf beeld en een gro te re on te vre den heid over het ei gen ui ter lijk,
wat de kans op psychi sche pro ble men ver groot en het wel zijn ver kleint
(De Vries, 2014). Ook zor gen so ci a le me dia er voor dat de in vloe den en
ge vol gen van pes ten veel gro ter wor den. Door de ano ni mi teit en het ge -
mak is het veel ge mak ke lij ker om via so ci a le me dia te pes ten. Het pest -
ge drag kan ook door gaan na school of werk. Bo ven dien blij ven be rich -
ten en foto’s lange tijd on li ne vindbaar, waardoor het pestgedrag
iemand kan blijven achtervolgen.

Be lang van so ci a le me dia
Om in zicht te krij gen in het be lang dat men sen hech ten aan so ci a le me -
dia is ge vraagd of ge brui kers van so ci a le me dia het eens of on eens zijn
met de vol gen de stellingen: 
• Het heb ben van veel con tac ten op so ci a le me dia geeft me een goed

ge voel;
• Als ik er gens ben waar ik niet on li ne kan, vind ik dat ver ve lend;
• Ik heb lie ver con tact met men sen via so ci a le me dia dan dat ik met ze

af spreek;
• Ik ben bang dat ik ding en mis als ik geen ge bruik maak van so ci a le

me dia; 
• Als men sen ding en van mij li ken, ret wee ten of sha ren geeft me dat

een goed ge voel;
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• Ik voel mij on rus tig als er een be richt bin nenk omt en ik het niet di -
rect kan be kij ken.

Voor al so ci a le me dia om in con tact te blij ven
So ci a le me dia wor den voor al ge bruikt om in con tact te blij ven met an -
de ren; 9 op de 10 per so nen ge ven dit aan. Dat so ci a le me dia ge woon -
weg leuk zijn, wordt ook door een groot deel (83 pro cent) als re den ge -
ge ven. Min der dan de helft ge bruikt so ci a le me dia om te kij ken wat an -
de ren doen, om geen in for ma tie te mis sen of om iets te doen te hebben
als ze zich vervelen.

Vrou wen ge ven va ker dan man nen aan so ci a le me dia te ge brui ken om
in con tact te blij ven met an de ren en om dat ze het leuk vin den. Waar
van de man nen res pec tie ve lijk 88 en 79 pro cent aang eeft so ci a le me dia
om deze re de nen te ge brui ken, geeft 92 en 87 pro cent van de vrou wen
dit als re de nen. Voor de ove ri ge re de nen is er geen verschil tussen
mannen en vrouwen. 

Jong vol was se nen van 18 tot 25 jaar ge ven va ker dan per so nen van 25
jaar of ou der aan so ci a le me dia te ge brui ken om dat ze het leuk vin den,
om te kij ken wat an de ren doen, om geen in for ma tie te mis sen en om
iets te doen te heb ben als ze zich ver ve len. Hoog op ge lei den ge ven va -
ker dan laag op ge lei den aan dat zij so ci a le me dia ge brui ken om te kij ken 
wat an de ren doen, ter wijl laag op ge lei den het va ker doen om dat ze het
leuk vin den. De re de nen om so ci a le me dia te gebruiken verschillen niet 
tussen herkomstgroepen.

Meer dan de helft van de vol was se nen zit min der dan 1 uur per dag op
so ci a le me dia. Ruim de helft van de vol was se nen spen deert ge mid deld
min der dan 1 uur per dag aan so ci a le me dia. Bij na 4 op de 10 doet dit 1
tot 3 uur per dag. De ove ri ge 10 pro cent is meer tijd be zig met so ci a le
me dia. De tijd die door ge bracht wordt op so ci a le me dia ver schilt vooral 
tussen leeftijdsgroepen.

1 op de 10 ver slaafd aan so ci a le me dia
Van alle ge brui kers zegt 10 pro cent ver slaafd te zijn aan so ci a le me dia.
Deze men sen hech ten door gaans veel waar de aan so ci a le me dia; ze
zeg gen er va ker een goed ge voel van te krij gen, on rus tig te wor den als
bin nenk omen de be rich ten niet kun nen wor den ge o pend of bang te zijn
om iets te mis sen of niet on li ne te kun nen. Ook ge ven ze twee keer zo
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vaak de voor keur aan con tact via so ci a le me dia bo ven een per soon lij ke
ont moe ting; 8 pro cent van de ver slaaf den zegt dit ten op zich te van 4
pro cent van de niet-ver slaaf den. Ver slaaf den breng en ook meer tijd
door op so ci a le media dan degenen die zichzelf niet verslaafd vinden.

Als men sen wordt ge vraagd om met een rap port cij fer aan te ge ven hoe
be lang rijk so ci a le me dia voor hen zijn, dan be draagt dit cij fer ge mid -
deld een 6. Bij na de helft van de so ci a le me di a ge brui kers geeft een 7 of
ho ger (48 pro cent), 31 pro cent geeft een 5 of een 6, en 21 pro cent geeft
min der dan een 5. Het meest ge ko zen cij fer voor het be lang van sociale
media is een 7.

Per so nen met een niet-wes ter se mi gra tie ach ter grond zeg gen in ver ge lij -
king met per so nen met een Ne der land se ach ter grond va ker dat zij con -
tact via so ci a le me dia pre fe re ren bo ven face-to-face con tact. De eer ste
groep vindt het ook va ker ver ve lend om niet on li ne te kun nen. Wat be -
treft het be lang van so ci a le me dia ge ven per so nen met een niet-wes ter -
se mi gra tie ach ter grond (6,5) een ho ger cij fer dan per so nen met een Ne -
der land se ach ter grond (5,9) of personen met een westerse
migratieachtergrond (5,9).

Meer der heid po si tief over in vloed so ci a le me dia op fa -
mi lie- en vrien den con tact
Het groot ste deel van de vol was se nen geeft aan geen in vloed van so ci a -
le me dia te er va ren op hun da ge lijk se le ven, be hal ve als het gaat om het 
con tact met fa mi lie en vrienden.

Ruim 60 pro cent vindt dat so ci a le me dia daar een po si tie ve uit wer king
op heb ben. Dit komt voor al doord at ze hier mee op een ge mak ke lij ke en 
snel le ma nier con tact kun nen heb ben met be ken den in de na bije om ge -
ving, maar ook met be ken den die zich verd er weg be vin den, in binnen-
of buitenland.

Een min der heid van 4 pro cent er vaart voor al een ne ga tie ve in vloed van
so ci a le me dia op hun so ci a le con tac ten. De mees ten van hen vin den dat
het on li ne con tact via so ci a le me dia ten kos te gaat van het per soon lij ke
con tact. Men sen zou den min der ge neigd zijn om met el kaar af te spre -
ken. Daar naast vin den som mi gen die een ne ga tie ve in vloed er va ren het
ver ve lend dat an de ren bij per soon lij ke ont moe ting en geregeld met hun
mobiele telefoon bezig zijn.
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Jong ere leef tijds groe pen ge ven va ker aan een ne ga tie ve in vloed van so -
ci a le me dia te er va ren op hun werk, so ci a le con tac ten en nacht rust dan
ou de re leef tijds groe pen. Maar wat be treft het con tact met fa mi lie en
vrien den heb ben ze er ook va ker pro fijt van. Onge veer twee der de (67
pro cent) van de 18 tot 25-ja ri gen er vaart met name een po si tie ve in -
vloed op dit ter rein tegen 57 procent van de 45 tot 75-jarigen.

Be vol kings groe pen ver schil len in het be lang dat zij aan so ci a le me dia
hech ten. Vrou wen vin den so ci a le me dia iets be lang rij ker dan man nen.
Zij zeg gen va ker zich ver ve lend te voe len als zij niet on li ne kun nen.
Jong vol was se nen zijn in ver ge lij king met ou de ren bang er om ding en te
mis sen, vin den het va ker ver ve lend om niet on li ne te kun nen en voe len
zich va ker on rus tig als zij een be richt niet di rect kun nen le zen. Jong vol -
was se nen vin den zich zelf ook va ker verslaafd dan ouderen. Ze geven
dit ook vaker aan dan in 2015.

Jong vol was se nen en ou de ren ge ven even vaak aan dat zij een goed ge -
voel krij gen van veel con tac ten op so ci a le me dia. Dit aan deel ligt la ger
on der men sen in de leef tijd van 25 tot 65 jaar.

Het feit dat een groep ge brui kers het ver ve lend vindt om er gens geen
in ter net te heb ben (24 pro cent), be rich ten niet di rect kun nen le zen (19
pro cent) of bang zijn om ding en te mis sen (14 pro cent), kan wor den op -
ge vat als een in di ca tie van ‘fear of missing out’ (FOMO).

Di gi taal in 2018 – Hoe staan we er voor?
Uit het HootSui te en WeAreSo ci al jaar lijk se Glo bal Di gi tal Re port
licht te Ro bert van Eek hout van ONS (23 fe bru a ri 2018) het volgende:

Inter net ge bruik
Van de grof weg 17 mil joen in wo ners in Ne der land zijn er 16.38 pro -
cent in ter net ge brui kers. 11 mil joen Ne der lan ders ge brui ken so ci al me -
dia, waar van 9,8 mil joen men sen dit ook via hun mo biel ge brui ken. 97
pro cent be schikt over een mo bie le te le foon en 87 pro cent heeft een
smartpho ne. Dat is net zo veel als het aan tal men sen dat over een desk -
top com pu ter be schikt (87 pro cent). 61 pro cent van de Nederlanders
heeft een tablet.

Ge mid deld spen de ren Ne der lan ders da ge lijks 4 uur en 50 mi nu ten op
het in ter net. Op so ci a le me dia zijn we ge mid deld 1 uur en 20 mi nu ten
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per dag te vin den. Stre a men doen we be dui dend lang er, ge mid deld 2
uur en 52 minuten.

Ge bruik van de vi ces en so ci al me dia
Het ge mid del de Ne der land se be zoek komt in 58 pro cent van de ge val -
len van af een desk top de vi ce. Dat per cen ta ge is iets af ge no men ten op -
zich te van een jaar eer der. 33 pro cent van de be zoe ken komt via de mo -
biel en 9 pro cent via ta blets. Het ge bruik van ta blets is van jaar op jaar
ge daald met 8 procent ten opzichte van 2016.

Wat doen we zoal on li ne en met welk de vi ce? Veel res pon den ten ge ven 
aan dat ze een zoek machi ne ge brui ken. 58 pro cent van de Ne der land se
in ter net ge brui kers zegt dat via een smartpho ne te doen, 72 pro cent via
desk top. We be zoe ken na tuur lijk so ci a le me dia (52 pro cent via
smartpho ne, 46 pro cent via desk top) en we kij ken video’s (36 pro cent
via smartpho ne, 40 procent via computer).

Het meest ge bruik te so ci a le me di um in Ne der land is WhatsApp, 76
pro cent van de Ne der land se res pon den ten zegt dit te ge brui ken. Daar na
vol gen YouTu be en Fa ce book (73 pro cent). Fa ce book Mes seng er,
Instag ram, Link edIn en Twit ter vol gen met res pec tie ve lijk 45, 35, 26 en 
25 procent.
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E-com mer ce-sta tis tie ken: 8.7 mil joen ko pers in Ne der -
land
Tot slot nog wat in te res san te e-com mer ce-sta tis tie ken. 8,7 mil joen Ne -
der lan ders koch ten in 2017 wel eens iets on li ne. Dat is 2 pro cent meer
dan in 2016. De om vang van de e-com mer ce-markt (B2C, ex clu sief
soft wa re en rei zen) is in 2017 $11,71 mil jard (dol lar) en de ge mid del de
om zet per klant voor con su men ten goe de ren is $1346 (dollar) per jaar.
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Als we kij ken naar de bes te ding en per pro duct ca te go rie dan zien we dat 
we in 2017 het mees te geld uit ge ven aan “fas hi on and beau ty” ($5,1
mil jard), ge volgd door “tra vel” ($2,8 mil jard) en “toys, DIY (do it
your self) and hob bies” ($2,2 mil jard). De groot ste groei van jaar op jaar 
zit ech ter in de pro duct ca te go rie “fur ni tu re and ap pli an ces” (+16 pro -
cent) en ook de re la tief klei ne ca te go rie “foods and per so nal care”
groeit hard met 14 procent.

Amster dam se Bur ger mo ni tor 2004 (DOS)
De ge ge vens die we hier uit de Amster dam se Bur ger mo ni tor uit 2004
ci te ren zijn ge da teerd, en toen der tijd ook vrij kri tie kloos pro-AT5, maar 
Amster dam heeft geen re cen ter on der zoek naar lo ka le me dia, be hal ve
wat in de jaar ver sla gen van POA staat (Jaar ver sla gen NH Me dia zijn
niet te vin den!!), en dat is vrij com mer cieel maar geeft wel een te rug -
gang van de be lang stel ling aan, ook voor AT5. De Bur ger mo ni tor keek
naar het bredere beeld en meldde: 

Te le vi sie: po pu lai re nieuws zen ders
Bij na alle Amster dam mers (97 pro cent) kij ken wel eens naar nieuws- of 
actualiteitenprogramma’s op de te le vi sie. De po pu lair ste nieuws zen ders 
zijn de pu blie ke net ten en RTL4. Bij jong eren on der de 25 jaar zijn de
ac tu a li tei ten op RTL4 het po pu lairst. Van hen zegt 60 pro cent hier wel
eens naar te kij ken. Ver der valt op dat veel Amster dam mers met een
mi gra tie ach ter grond het nieuws vol gen via an de re dan Ne der land se
bron nen. Veel van die zen ders zijn al leen met een scho tel te ont vang en. 
Een groot deel van de Turk se en Ma rok kaan se Amster dam mers heb ben
dan ook een scho tel (resp. 76 pro cent en 65 pro cent). Ne der land se
Amster dam mers maken hier veel minder gebruik van (5 procent).

AT5 wordt door alle be vol kings groe pen goed be ke ken: zo wel door au -
tocht o nen als al locht o nen, laag- (77 pro cent) als hoog op ge lei den (84
pro cent), jong (84 pro cent) en oud (83 procent).

De Amster dam se zen der MTNL (op SALTO) wordt voor al door Ma -
rok kaan se Amster dam mers (22 pro cent) en - in min de re mate - door
Turk se (14 pro cent) en Su ri naam se (9 pro cent) Amster dam mers be ke -
ken. Van de Su ri naam se groep kijkt 27 pro cent ook naar an de re
programma’s op het SALTO-ka naal, van de Ma rok kaan se Amster dam -
mers is dit 18 pro cent en van de Turk se Amster dam mers 12 pro cent. In
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to taal zegt 4 pro cent van de Ne der lan ders naar SALTO-programma’s te 
kij ken. Van de on der vraag den zegt 2 pro cent naar ove ri ge Amster dam -
se zen ders te kij ken. 4 pro cent van de on der zoch te Amsterdammers zei
weleens naar RTV NH te kijken.

Ra dio
Van alle Amster dam mers luis tert 78 pro cent wel eens naar de ra dio. De
po pu lair ste zen der is Ra dio 1, daar luis tert 28 pro cent van de Amster -
dam mers naar, ge volgd door Ra dio 538 (19 pro cent) en Sky Ra dio (17
pro cent). Zo wel City FM als FunX wor den door 6 pro cent van de
Amster dam mers be luis terd. Naar FunX lui ste ren voor al al locht o ne
jong eren; 21 pro cent van de Turk se en 23 pro cent van de Ma rok kaan se
jongeren stemmen daarop af.

Hoe in for me ren Amster dam mers zich over Amster dam -
se za ken?
Tot zo ver het ge bruik per me di um on der ver schil len de groe pen. In het
on der zoek is ech ter ook de een vou di ge vraag ge steld hoe men zich over 
Amster dam se za ken informeert. 

Uit de ant woor den is de vol gen de rang or de te des til le ren:

Op de eer ste plaats kwam in 2004 - het zal u niet ver ba zen - AT5, ge -
volgd door het Amster dams Stads blad, De Echo en Het Pa rool. Op eni -
ge af stand volgt dan de ge meen te lij ke web si te Amster dam.nl, in ter net
en de wijk- of buurt krant. De vele ove ri ge bron nen wer den al le maal
minder vaak genoemd.

Van alle Amster dam mers dis cus sieert 8 pro cent wel eens op een fo rum,
van de Amster dam mers die thuis in ter net heb ben is dat 11 pro cent.
Voor al Amster dam se jong eren met in ter net thuis ma ken ge bruik van
deze fo rums. Daar bij span nen Ma rok kaan se jong eren de kroon. Veel
van de Ma rok kaan se fo rums en web si tes ont ston den om dat deze be vol -
kings groep zich niet her ken de in de Ne der land se me dia. Een an de re re -
den die wordt ge noemd is dat de Ne der land se me dia te veel aan dacht
zou den schenk en aan de pro ble men die een re la tief klei ne groep Ma -
rok kaan se jong eren ver oor zaakt. Mede om deze ne ga tie ve beeld -
vorming te doorbreken werden Marokkaanse websites opgericht.
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Ande re ste den, re cen te stu dies

Rot ter dam: De rol van de lo ka le me dia, de re gio
vecht te rug 2018
Een re cent rap port, van 25 april 2018 uit Rot ter dam, met de na druk op
de toen ma li ge ge meen te raads ver kie zing en, geeft waar schijn lijk een re -
le vant beeld over wat lo ka le me dia be rei ken rond verkiezingen.

De sa men vat ting is na tuur lijk Rot ter dams ge kleurd, maar toch in te res -
sant:
• Ge brui kers van lo kaal nieuws stem den in Rot ter dam iets va ker op

een lo ka le par tij dan ge brui kers van lan de lijk nieuws. Inwo ners die
wei nig of geen nieuws ge brui ken we ken uit naar D66, GroenLinks
en Par tij voor de Dieren.

• Re gi o na le en lo ka le me dia bes te den in Rot ter dam ver hou dings ge wijs 
de mees te aan dacht bin nen hun aan bod aan lo ka le par tij en, in casu
Leef baar Rot ter dam. De stad laat hier mee sa men met Alme re een
iets an der beeld zien dan de ove ri ge onderzochte gemeenten.

• Rot ter dam mers die ge bruik ma ken van re gi o na le en lo ka le me dia kre -
gen rond om de ver kie zing en veel nieuws over cri mi na li teit en cul -
tuur on der ogen. Thema’s als zorg en wo nen, die voor kie zers
door slag ge vend wa ren, kwa men min der vaak in het nieuws – al
wordt hier door Vers Be ton en OPEN Rot ter dam ver hou dings ge wijs
veel aandacht aan besteed.
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• Leef baar Rot ter dam wordt door ge brui kers van lo kaal nieuws ge zien
als dé par tij waar aan een groot deel van de on der zoch te thema’s het
bes te is toe ver trouwd: ge brui kers van lo kaal nieuws as so ci ëren het
aan pak ken van pro ble men op het ge bied van eco no mie, zorg en
voor al vei lig heid in sterke mate met deze partij.

Bur gers die nieuws con su me ren heb ben meer ver trou wen in po li tiek;
bur gers die lo kaal nieuws con su me ren blij ken ook meer ge ïnteresseerd
in de lo ka le po li tiek. Rot ter dam mers we ten re gi o na le en lo ka le me dia in 
tij den van ver kie zing en pri ma te vin den, ge tui ge het ge bruik van AD
Rot ter dams Dag blad, RTV Rijn mond en huis-aan-huis blad De Ha ven -
loods voor nieuws over de ver kie zing en en de be kend heid met
verkiezingsprojecten van deze media.

Ver ge le ken met de lan de lij ke ver kie zing en speel de Fa ce book een min -
der op val len de rol in de cam pag ne, al lie ten Facebookpagina’s van lo -
ka le par tij en – die tij dens de ver kie zing en hun po si tie in de raad wis ten
te bes ten di gen – de meeste interactie zien.

Net als Amster dam heeft Rot ter dam re la tief veel jonge be wo ners: 35
pro cent van de on der vraag de kie zers is jong er dan 35 jaar. In te gen stel -
ling tot de hoofd stad telt Rot ter dam meer la ger op ge lei de kie zers die
zich min der be trok ken voelen bij de politiek.

Me di a ge bruik
Rot ter dam mers con su me ren, net als Amster dam mers, wei nig lo kaal
nieuws. Zij die dat wel doen noe men RTV Rijn mond het vaakst als be -
lang rijk lo kaal me di um (37 pro cent), ge volgd door het AD Rot ter dams
Dag blad (32 pro cent) en het huis-aan-huis blad De Ha ven loods (26
procent).

Be hal ve dat Rot ter dam mers wei nig lo kaal nieuws con su me ren is er niet 
veel op val lends te zien aan hun me di a ge bruik. Ze ge brui ken iets meer
so ci a le me dia dan men in de an de re ge meen ten doet. Ook heb ben fa mi -
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lie en vrien den een wat gro te re in vloed bij het be pa len van de stem,
maar over de hele breed te ge no men is hun con sump tie pa troon
allesbehalve afwijkend.

Als we het me di a ge bruik ver ge lij ken met het lan de lij ke nieuws dan valt 
het vol gen de op: 

Bij na een kwart van de Rot ter dam mers maakt met ze ke re re gel maat ge -
bruik van het Alge meen Dag blad (veel al AD Rot ter dams Dag blad), ge -
volgd door een zes de dat zich wendt tot de NOS als voor naam ste
nieuws bron. Het eer ste me di um met lo kaal nieuws over de stad staat op 
de der de plek, 1 op de 10 in wo ners geeft aan hier ge bruik van te ma ken. 
Een op val len de zes de plek is voor De Ha ven loods. De Te le graaf en de
Volks krant zijn hekkensluiters in de top 10.

Ge brui kers van lo kaal nieuws in Rot ter dam zijn iets be ter op de hoog te
van spe ci fie ke ver kie zings pro jec ten (82 pro cent) in hun stad dan ge -
brui kers van lan de lijk nieuws (76 pro cent). Opval lend ge noeg weet bij -
na een der de van de in wo ners dat wei nig of geen nieuws ge bruikt van
het be staan van de pro jec ten af. De kies wij zer van het AD, de de bat ten
van het AD en RTV Rijn mond en de ra dio- en te le vi sieu it zen ding en
van Rijn mond on der de noe mer ‘Kiezen in Rotterdam’ wer den het
vaakst ge noemd, op de voet ge volgd door de over we gend in for ma tie ve
ru briek ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Dit moet je weten’ van de
be trek ke lijk nieu we hy per lo calf or mu le Inde buurt.nl van De Persgroep,
een commercieel initiatief, nu al in 25 gemeenten actief.

(Dit geeft aan dat hy per lo ka le me dia steeds be lang rij ker wor den) 

Fa ce book
De in ter ac tie met het pu bliek, met name door de lo ka le om roep, blijkt
in Rot ter dam, an ders dan in Amster dam, le ven dig. RTV Rijn mond
heeft de mees te vol gers op Fa ce book, wat ook goed te rug te zien is in
de hoe veel heid li kes, sha res en com ments per be richt. Die hoge aan tal -
len zijn ech ter niet al leen te ver kla ren door het hoge aan tal vol gers.
Want hoe wel het aan tal vol gers van de om roep ‘maar’ twee keer zo
groot is als dat van AD Rot ter dams Dag blad, ligt de hoe veel heid res -
pons van het pu bliek 4 à 5 keer ho ger. Het lijkt er dus op dat RTV Rijn -
mond heel goed weet wat de Rotterdammer graag op Facebook leest.

(Dit zou voor Amster dam een sti mu lans kun nen zijn om de in ter ac tie
van AT5 via so ci a le me dia meer aan dacht te geven.)
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Utrecht: het func ti o ne ren van de lo ka le pu blie ke om -
roep 2017

Con ces sie keu ze lo ka le me dia; Utrecht
In het ka der van de con ces sie keu ze is het Rap port vi si ta tie com mis sie
lo ka le pu blie ke om roep in Utrecht van 19 april 2017 zeer re le vant. De
ti tel; “Het func ti o ne ren van de lo ka le pu blie ke om roep in Utrecht; Een
nood za ke lij ke zoek tocht naar kan sen in een veel ei sen de con text”
spreekt voor zich zelf. Men heeft voor dit rap port breed ge son deerd, alle 
stakeholders deden mee of zijn gehoord.

Men merkt op: “Hoe wel in no va tie en ta lent ont wik ke ling voor de lo ka le 
pu blie ke om roep van het groot ste be lang zijn, ont breekt het door een
ge brek aan nieu we verd ien mo del len en aan vul len de sub si di ëring aan fi -
nan ci ële mid de len om hier ge richt in te kun nen in ves te ren. In com bi na -
tie met de snel heid van en veel voud aan ont wik ke ling en en toe pas sing -
en van me di a tech no lo gie staat de lo ka le en re gi o na le journalistieke
infrastructuur hierdoor ernstig onder druk.”

• De lo ka le pu blie ke om roep in Utrecht be reikt op te le vi sie 48 pro cent
van de in wo ners van Utrecht, 39 pro cent kijkt er soms naar en 9 pro -
cent kijkt vaak. 

• De lo ka le pu blie ke om roep in Utrecht be reikt op ra dio 22 pro cent
van de in wo ners van Utrecht, 15 pro cent luis tert er soms naar en 7
pro cent vaak.

Het rap port uit Utrecht is zeer le zens waar dig en ac tu eel, we na men een
deel van hun sug ges ties al over in onze aan be ve ling en.

De lo ka le en re gi o na le pu blie ke om roep iden ti fi ceert de ver schil len de
doel groe pen op ba sis van acht leef stijl groe pen, die de NPO ont wik kel -
de om het me di a ge drag van doel groe pen te be pa len en in zicht te bie den 
in de leef we reld van de be tref fen de groe pen. RTV Utrecht richt zich in
de mees te ge val len op vijf van de acht groe pen: Prak ti sche Fa mi lie men -
sen; Tra di ti o ne le Streek be wo ners; Bet rok ken Ge lo vi gen; Kritische
Verdiepingszoekers; Zorgzame Duizendpoten.

Hier zou voor Amster dam ook de leef stijl groe pen Ambi tieu ze Jong -
eren, Avon tuur lij ke Stads be wo ners, Tech ni sche Doe ners en Be hoed za -
me Se ni o ren mee ge no men kun nen wor den, en na tuur lijk de con ting en -
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ten Nieu we Ne der lan ders en de eco no mi sche be lang rij ke groep hier
werkende expats, die de NPO niet noemt.

Lo kaal nieuws is, vindt men, nieuws van de lo ka le om roep, bla den en
kran ten. Qua nieuws ga ring ver ge lijkt men de di ver se me dia, en RTV
Utrecht laat dan in de rol van lo ka le nieuws bron de vol gen de re sul ta ten
zien. 

Opval lend is dat DUIC, De Utrecht se Inter net Cou rant, met on li ne en
print, ook een rol speelt.

Vol gens het on der zoek is RTV Utrecht ve rant woor de lijk voor 36,1 pro -
cent van alle nieuws be rich ten ver za meld in de week van 12 t/m 18 sep -
tem ber 2016. 

Top 3: RTV Utrecht (36,1 pro cent), AD/UN (22,8 pro cent), DUIC (8,0
pro cent).

Voorts is de om roep ve rant woor de lijk voor 27,6 pro cent van de po li tie -
ke ver slag ge ving. 

Top 3: RTV Utrecht (27,6 pro cent), AD/UN (26,2 pro cent), DUIC
(11,7 pro cent).
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∴ 19 Appen dix: Simcha’s 
     Lo ka le Me dia Ma ni fest

De uit spraak “We kus sen de stad wak ker” van Sim cha de Haan was in
ze ke re zin de aan lei ding voor deze nota. De in zich ten van deze po li ti co -
lo ge, me di a ma ker, ac ti vis te en broed plaat sma na ger heb ben on der tus sen 
hun weg ge von den in deze nota, maar haar oor spronk elij ke in breng was 
heel wat emo ti o ne ler en uit ge spro ken. We ge ven haar idee ën hier dan
ook ‘onversneden’ weer, om dat niet al les ra ti o neel en doord acht hoeft
te zijn, emo ties spe len ook een rol in de discussies over mediabeleid.

We heb ben te ma ken met een cri sis in de re la tie tus sen over heid en een
groot deel van de bur gers, het ver trou wen is weg, er zijn veel mooie
woor den om er iets aan te doen, maar er ge beurt wei nig. Het draait al le -
maal om de (on)macht, com mu ni ca tie en geld, en dat de pu blie ke om -
roe pen, ook lo kaal, ‘part of the problem’ zijn. De po li tie ke com mu ni ca -
tie – ont moe ten, pra ten, di a loog, ruim te voor lo kaal bur ger schap en ac -
ti vis me – gaat over de hoof den van de be trok ke nen heen. Dat moet op
orde ge bracht wor den, voor al op wijk/stadsdeel- en gemeentelijk
niveau. 

De ve rant woor de lijk heid voor script en re gie moet ver legd wor den naar 
wat toe gank elijk is, la ten we dat maar even de ‘commons’ noe men, de
me dia-brink, het com mu ni ca tie ve dorps plein. Want ui tein de lijk ligt er,
na al ler lei cri ses, enorm veel op het bord van ong e or ga ni seer de bur gers, 
zo als de cen tra li sa ties, te kor ten aan per so neel in het on der wijs, de thuis -
zorg en ou de ren zorg, de ener gie trans itie, ont gas sing, maat re ge len in
ver band met de kli maat ve ran de ring, ar moe de en de verd ring ing op de
ar beids markt en hui zen markt, de be zui ni ging en op kunst en cul tuur, de
op dro gen de pu blie ke voor zie ning en in wij ken, de uit ver koop van ons
maat schap pe lijk vastgoed, onze kabel, telefonie, kranten, omroep, de
sociale media-beheersmacht, enz.

We krij gen ner gens goe de in for ma tie, ech te in spraak, ze doen maar en
be slis sen maar, het duurt al le maal ein de loos, maar het gaat goed ko -
men, moe ten we aan ne men. Wel krij gen we al ja ren van al les de oplo -
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pen de re ke ning, we wor den door de over heid en ‘onze’ ge meen te tot
klant (Di giD-num mer) en de bi teur ge maakt, in de tij de lijk heid ge ar res -
teerd, met bu reau cra tie, ver gun ning en stel sels en ve rant woor dings ei sen
(ge or ga ni seerd wan trou wen) op kos ten ge jaagd, met ju ri di sche taal op
af stand ge hou den, op ge hokt (CAWA ge re gis treer de kun ste naars bij
CAWA ge re gis treer de kun ste naars, peu ters bij peu ters, kleu ters bij
kleu ters, scho lie ren bij scho lie ren, stu den ten bij stu den ten, kan toor pik -
ken bij kan toor pik ken, mul ti na ti o nals bij mul ti na ti o nals, toe ris ten over -
al in onze woon om ge ving, be jaar den bij be jaar den) en op ge haald, en te -
gen el kaar op ge zet in aan bes te dings pro ce du res, wed strijd jes en sub si -
die re ge ling en. De ver zor gings staat voor de bur gers werd om ge to verd
tot een ver zor gings staat voor multinationals met rulings, die niemand
controleert, lokkertjes met lage tarieven, investeringssteun, en allerlei
ontwijkopties.

Men roept wel, dat we van ver zor gings staat naar par ti ci pa tie sa men le -
ving moe ten en komt met wet ten: maar hoe dan, wat is de prak tijk? In
2014 werd de groot ste re or ga ni sa tie van rijks ta ken naar ge meen te door -
ge voerd, de stads de len af ge schaft, dit na ja ren van ma ti ge sa men wer -
king tussen actieve burgers en bestuur.

De ge meen te Amster dam is al der tig jaar of lang er in de greep van par -
tij po li tiek, re gen tis me en grach teng or del kort zich tig heid. Men praat te
over ’big so cie ty aan zet’ en ‘ruimte voor initiatief’, over ruim schoots
te rug tre den de over heid, pri va ti seer de de ver keer de ding en, maar bood
on der tus sen geen ruim te aan ini ti a tief en liet de greep op bur gers niet
los in ‘vertrouwen’, al heet te de So ci a le Dienst dan Dienst Werk en
Inko men. De bur ger moest met de pet in de hand en de bank af schrif ten
er bij lui ste ren en to neel spe len als je niet ge kort wil de wor den, het
Amster dams ex pe ri ment met de bij stand, ja, je mag een beet je bij ver -
die nen, werd van fors Haags- en ambtelijk weerwerk voorzien.

Dit was niet toe val lig, de par tij po li tie ke en ne o li be ra le re flexen ston den 
ver trou wen in ge or ga ni seer de bur gers (je moet voor je zelf zor gen, lukt
dat niet, ei gen schuld, dik ke bult) in de weg, en het was na tuur lijk ook
echt mak ke lij ker za ken doen met gro te be drij ven en con sul tants, die je
over heids ta ken kunt toe schui ven of door pri va ti se ring de kans kan ge -
ven het ei gen verd ien mo del op orde te hou den met ‘opgehaalde’ en ge -
hyp te fraai taal en spre ads heet-fun da men ta lis me op be stel ling. De part -
ners van het re gen ten dom heb ben het voor el kaar, een hi ërarchische
orde, toe gang tot kre diet, pro fes si o ne le on der steu ning, en kun nen na ja -
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ren oe fe nen over heer lijk scha ke len in de pu bliek-pri va te sa men wer king 
en de draai deur de mo cra tie, waar me de wer kers uit de media,
accountancy of bancaire wereld wisselen van rol met politici,
bestuurders en hoge ambtenaren.

We kun nen er niet te gen op, ten zij we de ba kens flink ver zet ten. Don’t
cry, or ga ni ze! Niet op naar een par ti ci pe ren de sa men le ving, op naar een 
par ti ci pe ren de over heid, en naar ruim te, rust en re sul taat voor ge or ga ni -
seer de bur gers in veerkrachtige wijken.

Geen bur ger kracht zon der me di am acht 
Daar om wil len we onze stem te rug, grip op onze lo ka le me dia, op onze
woon- en werk ge le gen heid en onze ba sis voor zie ning en, de ste de lij ke
ver nieu wing, de de mo cra ti se ring en verd uur za ming van de stad. En gek 
ge noeg krij gen we die ook, ten min ste for meel, mid dels de Par ti ci pa tie -
wet en Omge vings wet. De gees ten in Amster dam zijn er ein de lijk een
beet je rijp voor, en er is mo men tum, al is het nieu we col le ge nog in de
greep van ambte na ren en nota-ma kers, voor al pei lend en zoe kend aan
het ‘ophalen’, jaja, het woord valt gek genoeg nog steeds, men
consulteert wat af.

Het wordt tijd voor wat be slis sing en en ac tie. Niet met mooie woor den,
maar door fei te lijk te kie zen voor ‘the commons’, ruim te voor de bur -
gers in hun ge meen schaps kracht. Het lo ka le me di a veld is daar bij van
es sen tieel be lang, maar moet wor den ont daan van ge for mat teer de flau -
we kul -nieuws ge lar deerd met en ter tain ment voor de mas sa is kas sa-te -
le vi sie-, ach ter haal de na ti o na le ‘kweekvijver’-am bi ties, het weer door -
gaan op een pad dat al ja ren niks ople vert, het weer be noe men van om -
roep men sen uit de oude en achterhaalde Hilversums traditie. 

Lo ka le on li ne me dia, in bre de zin, kun nen alle par tij en op wij kni veau
zicht baar in ‘de par ti zaan en pu blic logic’ met el kaar in ver band breng -
en, de stads deel com mis sie van Cho ho, (wat een ge teut, ’Chohow me
the money’) in hun kracht zet ten. Op die ma nier die be wo ners, ook de
min der he den, de se ni o ren en de jong eren een ge zicht ge ven, ac ti vis ten
een plat form, wan ho pi gen een uit laat klep, zij kun nen de stem men in de
wijk opsporen en in media laten bijdragen.

AT5, NH Me dia en de NPO kun nen ti mes lots en bud get in rui men voor
de lo ka le ta len ten uit ken ni sin stel ling en en aca de mies, bur ger jour na lis -
ten en ma kers die met hun half fa bri kaat nieuws ga ring toch jour na lis tie -
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ke pro duc ties ma ken, om de con tro le, de plat form func tie en de in for ma -
tie voor zie ning op wijkniveau te versterken of op te tuigen.  

AT5 en NH Me dia zijn met hun hui di ge or ga ni sa tie, for mats en ‘tone of 
voice’ over blijfs els van mas sa me dia uit tij den van mas sa pro duc tie en
mas sa con sump tie, een in dus tri ële na-oor log se ge schie de nis, waar na ja -
ren pri va ti se ring en glo ba li se ring niets van over is, ope re rend in een
tech no lo gisch land schap dat to taal is ve ran derd. AT5 en RTV NH (nu
NH Me dia) heb ben wei nig van hun oude bra vou re en im pact, zijn on li -
ne ook niet in dru kwek kend. Ze zijn niet echt ver nieu wend, om niet te
zeg gen echt niet ver nieu wend. AT5 is nog voor al de roep toe ter van de
ge meen te, ver bo den voor be drij ven, want dat is sluipre cla me en doet
niks met de sta te of the art ont wik keld in de vele me di a be drij ven, ken -
ni sin stel ling en en aca de mies. De ei gen AT5-pro duc ties hou den de vele
ma kers met pracht i ge voor Amster dam mers re le van te films bui ten
beeld. De me dia in de stad com mer ci a li se ren, ver splin te ren, ve rou de ren 
en versuffen. Het is tijd voor een reset, want duidelijk is dat ook het
managementmodel niet meer voldoet.

AT5, SALTO: al les is blij ven ste ken in de 20e eeuw; de programma’s,
de or ga ni sa tie, het verd ien mo del, het in sti tu ti o neel ont werp met haar
af-scherm hi ërarchie, het ge brek aan ge meen schap pe lij ke waar heids vin -
ding en ver beel ding. De bur ger krijgt wat ‘hard’ nieuws en ver maak
‘kijk es hoe leuk en vrij wij Amster dam mers zijn en hoe goed de ge -
meen te het voor u doet’ toe ge reikt, in een ar cha ïsch ge for mat teer de op -
zet en moet dank baar zijn, be leefd lui ste ren en als klap vee het we ke -
lijks in ter view met de bur ger mees ter tot ons ne men. En bij ver kie zing en 
‘t liefst de macht heb bers in het za del stem men, die hebben zichzelf
tenslotte in beeld gemanipuleerd.

Dro men of haal baar?
Amster dam verd ient be ter, kan weer voor oplopen, ook in ter na ti o naal.
Zul len we ‘s hard op dro men van New Amster dam, een me di aplat form
van we reld klas se, a la Amy Good man, van De mo cra cyNow.org, maar
dan veel vor mi ger, span nen der, Amsterdamser, Europeser. 

De stad is in ter na ti o naal, me di a wijs en me di a ge niek, be volkt door een
schit te ren de di vers sa meng esteld hoog op ge leid en re laxed volk je. Het
zou een schit te rend lo kaal me di a land schap kun nen heb ben, want me -
dia-wijs heid, ma kers, cre a ti vi teit, lef en so ci aal ka pi taal zijn in rui me
mate voor han den. Er zijn tal lo ze oplei ding en voor jour na lis tiek en me -
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dia: zo als de Amster dam School of Com mu ni ca ti on Re se arch, (ASCR)
de groot ste on der zoeks school over de com mu ni ca tie in Eu ro pa, de film -
aca de mie, het Me di a col le ge Amster dam, HvA Me dia. Er wor den mi ni -
maal 5000 men sen per jaar op ge leid in Amsterdam, maar de stad zelf is
als werkgever op mediagebied nogal eenkennig.

De over heid heeft voor lich ters weg be zui nigd, en door Bu reau Buhrs de
spin voor blau we, groe ne, rode en gele bur gers (echt waar) la ten vorm -
ge ven, Het con tact met bur gers is ge au to ma ti seerd, via call cen tres, on -
li ne for mu lie ren, te le foon num mers, klach ten com mis sies. Ze ko men
voort du rend ‘ophalen’. Wij mo gen ‘inspreken’ (maar niet kla gen als dat 
ver keerd wordt ver sla gen), maar de spin van de over heid blijkt keer op
keer weg ge gooid geld, of draagt bij aan de ‘gentrification’ zo als de hele 
IAMster dam hoopla. Be leid komt niet aan, de no den van de bur ger zijn
on be kend bij be leids ma kers, de af stand tus sen de leef we reld en de sys -
teem we reld is te groot. Er is een hele hoop ge for mat teer de par ti ci pa tief -
lau we kul in om loop. Dat werkt niet be vor de rend voor de pu blie ke be -
zie ling. Er is een kerk hof van voor heen be trok ken bur gers, die nog
steeds kun nen bij dra gen, maar niet de kans krijgen. We moeten ze
opsporen en zorgen voor verzoening. Er is veel schade toegebracht.

Jo han Rem kes en co. schre ven in hun re cen te eva lu a tie van de de mo -
cra tie dat Ne der land qua ‘doe-democratie’ op de 55e plaats staat, dus
dat je niet raar moet op kij ken dat 20 pro cent van het elec to raat niet
meer mee doet. Dan moet je als over heid ook niet ver baasd zijn dat bur -
gers niet we ten hoe ze moeten participeren.

De Amster dam se lo ka le me dia moe ten zicht baar on derd eel van de veer -
kracht i ge cir cu lai re wijk eco no mie ën wor den; een doe-de mo cra tie, met
on der wijs, le ren om gaan met de di gi ta le tsu na mi, taal les voor mi gran -
ten, me di a wijs heid, ver bin ding en in so ci aal on der ne mer schap, em po -
wer ment van zwak ke re groe pen, so li da ri teit en ge meen schaps kracht,
voor ko men dat men sen als een num mer en nog er ger, als af val, als af -
ge schre ven wor den ge zien. We gaan on der weg naar een cir cu lai re stad,
een cir cu lai re wijkeconomie, waarbij we afval en afvallers inzetten
voor lokale agenda’s.

Het rit selt van de ci vie le me di a ma kers in Amster dam, be zig met in ter -
na ti o na le speel film pro jec ten, com pu ter ga mes van we reld klas se, do cu -
men tai res, voorlichtingsprogramma’s en te le vi sie se ries, en ve len hou -
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den kop pig een ei gen soort nieuws-out let in stand al krij gen ze geen in -
put of bud get voor hun ont wik kel werk in de wijk. We kun nen ze bij -
een breng en in een on li ne om ge ving voor so ci aal ka pi taal, ge meen -
schaps vor ming (zelf or ga ni sa tie), co-cre a tie en le ren, heel de mens,
meer vou di ge waar de. Daar kun nen we ook de Fil ma ca de mie, me di a -
oplei ding en, Me di a col le ge, school voor jour na lis tiek, com mu ni ca tie we -
ten schap pen aan la ten bij dra gen. Er zijn tal lo ze me dia-ini ti a tie ven, van
groe pen die el kaar niet spre ken, niet ken nen, niet sa men wer ken. Puur
goud ligt daar. In de open heid, denk aan ter men als: Laag drem pe lig -
heid, Pu blie ke opi nie-on der zoek, Dis cours ana ly se, Me dia-ef fec ton der -
zoek. Kwa li teit van de be raad sla ging. Van de stad Amster dam. Voor de 
stad Amster dam. Van Pak huis 2.0 tot Mau ri ce de Hond 2.0, tot Amster -
dam So ci al en Eco no mic Bo ard 2.0, smart city, en, niet on be lang rijk,
star citizens. Zoveel kinderen, pappa’s en mamma’s, zoveel ervaring,
jonge mensen, zoveel kennis, zoveel kunst en cultuur, zoveel leuke
plekken.

Bre der dan tv en ra dio
De kroeg is ook een me di um, het Pak huis en de Ba lie ook, de RAI, een
buurts alon en een bank je in het park ook. Wat de me dia haalt is vaak
een heel be perk te uit sne de, geen door sne de, de eli te die met el kaar de -
bat teert. Mijn stel ling is: de kwa li teit van de be raad sla ging was de af ge -
lo pen ja ren niet vast te stel len, het was niet ci viel, niet in clu sief, niet
ge po li ti seerd ge noeg, het pro ces was te com mer cieel/te vrij blij vend ing -
ericht, dus bleef het er gens tus sen denk en, pra ten, mo bi li se ren en le rend 
doen ste ken. In mijn ter men: Amster dam me ren luk te soms best, maar
van be won der ne men kwam het nau we lijks. De ge meen te hield de re gie, 
als je daar wilt in spre ken heb je drie mi nu ten, en nie mand reageert en
de papieren die je inlevert gaan meest de prullenbak in.

In Pak huis de Zwij ger gaat de fre quen tie om hoog sinds de sub si die om -
laag ging, 600 avon den, de show must go on, er heers te een hij ge ri ge
sfeer; dat je niet mee praat als je niet mee pro gram meert, of dat je er niet 
bij hoort als je er niet bent. De ‘chattering class’ en de ‘Zeit-Adel’ is er
aan het woord, min der he den nau we lijks. De be perk te toe gang tot be -
stuur ders en ambte lij ke op dracht ge vers die veel van dat spek ta kel be -
taal den, dat gaf gro te en klei ne graai ers in de stad het voord eel van wie
het eerst komt, het eerst maalt in de free fight sub si die-are na. Het wordt 
al le maal verd edigd als ‘ophalen’, uit vin den wat de bur ger wil, maar het
is geen dwars door sne de, maar een eli tai re en wel be spraak te laag. En de
brood no di ge ac tie komt er niet, be hal ve dan in dik ke rap por ten en ad -
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vie zen. Opha len en son de ren is leuk, maar het houdt een keer op. Po li ti -
ci en ambte na ren ko men al le maal op ha len wat bur gers wil len, dro men,
on der ne men, maar be slis sen in de ach ter ka mers. Plan nen van star tups
wor den toch op het bu reau van gro te markt par tij en ge legd om op te
scha len. Er wordt ont zet tend ge sto len. Voor jour na lis ten, stu den ten en
we ten schap pers is dat mooi, maar voor kun ste naars, cre a tie ven,
MKB’ers en zzp’ers een stuk minder. Ook ontbreken er zeer relevante
groepen, minderheden en rafelranders, die veelal buiten de ring wonen.

De ken ni sin stel ling en in Amster dam zijn heel groot, maar we ten on der -
ling niet wie wat doet, al le maal zoe ken ze op enig mo ment de stad op
voor va lo ri sa tie. HvA, UvA, VU, AMS, Inhol land zijn met hun
field-labs en prak tij kon der wijs aan het na denk en over ‘niet met lege
han den komen’. Toch voedt de we ten schap zich zon der veel scru pu le
aan de Amster dam se con text en be vol king. Net als de ge meen te met
zijn 13.000 ambte na ren is de ken nis we reld in Amster dam een veel kop -
pig mon ster, een we zen uit de Griek se my tho lo gie, ge naamd He ka ton -
chei ren. Die vele kop pen van het beest ken nen el kaar niet, spre ken en
wer ken el kaar te gen. Di ver se fa cul tei ten en vak groe pen zoe ken fond sen 
voor hun on der wijs en on der zoeks ac ti vi tei ten, en ver ge ten al le maal de
be lo ning voor be trok ken be wo ners in hun bud get ten mee te ne men. Het 
zou mooi zijn als we de stem van le ren de en ex pe ri men te ren de bur gers
en ge meen schap pen lei dend kun nen ma ken in le ren de wij ken. La ten we 
het licht aan doen en zien wat ken ni sin stel ling en en de gemeente doen
en wat ze bijdragen, niet in dorre nota’s maar door zich juist in die
lokale mediasfeer te presenteren.

De hui di ge me dia-aan pak is nog 20e-eeuws, een raar over blijf sel dat
echt niet meer past. De roep toe ter van de ge meen te, de to ta le af we zig -
heid van be drij ven en be wo ners, het al le daag se pu blie ke le ven, en pro -
be ren te con cur re ren met com mer ci ële om roe pen die met nieuws en en -
ter tain ment ad ver teer ders be ha gen. De staat die zo ge naamd gidst, re gis -
seert en voor gaat in de ar moe de be strij ding, vei lig heid, orde en
stedelijke vernieuwing. Het is achterhaald.

De de li be ra tie ve de mo cra tie, waar bij het de bat en de ont moe ting voor -
op staat, niet het down lo a den van machts be ves ti gen de in for ma tie, is na -
druk ke lijk niet ver plich tend of be las tend. We zoe ken de or ga ni sche ver -
streng eling van be lang en en zelf or ga ni sa tie: wie het weet mag het zeg -
gen, wie het kan mag het doen. Omdat bij dra gen wor den vast ge legd in
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me dia-ui ting en en niet in ambte lij ke rap por ten en verslagen gaan ze
langer mee en hebben ze meer impact.

Geef de bur ger een stem, ‘Voice is empowerment’. Je kunt door een
‘open’ me di a be leid je punt ma ken maar ook an de ren de moed ge ven
ook mee te doen, door je mond open te (mo gen) doen in spi reer je. Dat
hoeft niet di rect punt gaaf over te ko men, juist op lo kaal en wij kni veau
kun je men sen trai nen in hun punt ma ken, hun kri tisch ver mo gen en
cre a tie ve in zich ten in breng en, dat leer je al doen de. De prak tijk van de
hui di ge me dia, in clu sief de so ci a le me dia, de hele de bat cul tuur en de
ge za men lijk heid van com mu ni ties, fes ti vals en ‘identity’ groe pen is le -
rend, de me di a ti se ring geeft in di vi du e le ex pres sie de kans, de techniek
is laagdrempelig, nu de toegang tot de media nog.

Lo ka le me dia kan en moet een feest zijn. Con sti tu e rend voor bur ger -
schap, een af spie ge ling van wat er leeft, niet een door de eli te en re gen -
ten ver vorm de lachspiegel.

Amster dam me ren & Be won der ne men 
We are on team hu man, not on team machi ne (Dou glas Rush koff)

Dus het is tijd voor an de re ac ties, in ter ac ties, op een lo kaal on li ne en
off-line markt plein, een al ter na tie ve ruim te voor een al ter na tief dis -
cours. Een dis cours dat slow en diep de mo cra tisch is, tijd mag kos ten,
dat bij draagt aan bur ger schap en com mons-vor ming, dat ex pe ri men te -
rend en le rend is, voor iedereen in de stad toegankelijk.

Het gaat over een wij op wijk- en zelfs buurt ni veau, over een wij ook
op groot ste de lijk ni veau, op thema’s die over al in Amster dam en om lig -
gen de ge meen ten spe len. Het wordt tijd dat we el kaar ont moe ten, le ren
ken nen, sa men adem ha len, een ge meen schap pe lijk (bio)rit me ont wik -
ke len, door in rust en re gel maat te de li be re ren, in di a loog te gaan. De
mid de len zijn er, we kun nen onze ge wo gen bur ger stem in vi deo vast -
leg gen, lo kaal of we reld wijd op slaan en toe gank elijk ma ken, en zo ons
col lec tie ve ge heu gen in zelf be heer ne men. We kun nen onze so ci a le,
eco lo gi sche en po li tie ke za ken zo be spre ken dat we onze pu blie ke be -
zie ling en col lec tie ve in tel li gen tie op over tui gen de wijze vastleggen en
verduurzamen, en makkelijk mobiliseren als dat nodig is.

Bes tuur ders gaan en ko men, maar be won der ne mers en am ster dam me -
raars blij ven. We wil len met ge meen schap pen sa men le rend ex pe ri men -
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te ren met nieu we vor men van de mo cra tie en ge bieds ont wik ke ling, dat
gaat over alle as pec ten van het ge or ga ni seer de le ven, en daar bij heb ben
we vi deo no dig. Daar bij heeft vi deo-vast leg ging het voord eel dat we
wij daar mee me di am acht kun nen uit oe fe nen, onze ei gen ve rant woor -
ding en voort gang voor ve len toe gank elijk ma ken, daard oor onze over -
heid en be drij ven te la ten bij dra gen aan onze agenda’s, onze
ondernemingen en initiatieven in de wijken.

Het wordt, ook in de lo ka le me dia, tijd voor her nieuwd ver trou wen in
de me de mens, weer ruim te voor zelf recht vaar di ging, zelf on der zoek,
zelf op dracht, zelf or ga ni sa tie, zelf re a li sa tie, en dan weer bij het be gin.
Weg van ad ver teer der, bur ge mees ters, de drie hoek, de voor lich ters,
weg van de def ti ge de mo cra tie, de toe schou wers of di plo ma de mo cra tie, 
het ren de ments denk en, weg van new pu blic ma na ge ment, the right to
bit en de right to chal lenge, al le maal mo ge lijk he den die el ders zijn ont -
staan en die al tijd weer wedstrijden maken van de governance en
gunning op wijkniveau.

Lo ka le me dia voor lo ka le de mo cra tie
Wij wor den door de te le vi sie tot pas sie ve kij kers/toe schou wers ge -
maakt. Dat past niet meer. We moe ten de deur uit, el kaar ont moe ten,
diep lui ste ren, sa men speu ren en ont wik ke len, com mu ni ce ren en te gen -
macht or ga ni se ren. We wil len een par ti ci pe ren de over heid, niet een
over heid die onze vrij wil li ge in zet komt lei den. Me dia zijn en ho ren bij
de stad en de men sen, het is hoe we sa men zijn en met el kaar ver ke ren.
Dat lijkt wel glo ba lis tisch, met al die gro te plat forms en dien sten, maar
ui tein de lijk draait het om be perk te groe pen, om lo ka le ver ban den, om
wat we sa men gaan doen, mor gen, over mor gen. So ci a le me dia staan
daar niet los van, die zor gen voor de ver bin ding, vol met emoties,
roddels, meningen en onzin, maar het is vooral lokale onzin.

We zijn tot in zicht en ink eer ge ko men. Lo cal for lo cal kun nen we ons
ver we ren te gen de in ter na ti o na le en soms ver stik ken de en ver vlak ken de 
plat form-eco no mie, en de mega-or ga ni sa ties die ons ex ploi te ren, en
spe cu le ren, ge bie den en com mu ni ties ont gin nen, in ter net ge brui ken om
zich zelf in stand te hou den. Waar Wal mart en het su per markt we zen
twin tig jaar deed over het leeg zui gen van de lo ka le eco no mie, doen be -
drij ven als Uber, Airbnb, Book ing.com, dat in min der dan een jaar. We
blij ven zit ten met bung el ba nen, vak ken vul len, wat lo gis tiek en de
winsten verdwijnen (met steun van Den Haag) naar het buitenland.
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We heb ben baat, maar on der vin den ook veel scha de van de mo no po lies 
van Ama zon, Apple, Alpha bet Inc. (Goog le), Mi cro soft, en Fa ce book.
De verd ien mo del len, ook in de me dia, gaan on der uit; alle me dia-or ga -
ni sa ties moe ten door te gen val len de ad ver ten tie-ink om sten be zui ni gen
op re dac ties en loonk os ten. De on be vang en heid on li ne is ver le den tijd.
Het is dui de lijk dat onze data niet vei lig zijn in han den van gro te be drij -
ven en dat de sur veil lan ce alle per ken te bui ten gaat, dat we wor den ge -
ma ni pu leerd en be stookt met po li tie ke en com mer ci ële spin, en dat ook
ste den val len voor de verleiding, investeren in smart cities en niet in
smart citizens.

Niche pro duc tie, niche con sump tie, niche com mu ni -
ca tie 
De her ove ring van de de mo cra tie be gint op lo kaal ni veau met het op
orde breng en van een fat soen lij ke nieuws voor zie ning. De me dia in de
21e eeuw gaan niet over mas sa con sump tie, mas sa pro duc tie, mas sa com -
mu ni ca tie, maar over niche pro duc tie, con sump tie en com mu ni ca tie in
een nieuw ka der; te we ten de cir cu lai re eco no mie. Naar kor te ke tens,
naar vraag stu ring in ba sis voor zie ning en, in wijk zorg, naar sa men wer -
king in plaats van com pe ti tie. We moe ten de bub bels, en con cur ren tie
van ie der een met ie der een voor bij gaan, het ge meen schap pe lij ke op zoe -
ken, el kaar op zoe ken en vin den in een ge meen schap pe lij ke pro bleem -
de fi ni tie, oor zaak ana ly se, stra te gie, zelf sa men een agen da ma ken voor
de groot ste pijn, een ge za men lijk plan maken en middelen mobiliseren
voor de oplossing van de serieuze problemen die we tegenkomen.

Toe gang, tech no lo gie en het ta lent is niet duur noch schaars meer. De
mark ten van te le fo nie, com pu ters, te le vi sie, print en in ter net zijn in el -
kaar over ge lo pen. De kos ten van op slag en ap pa ra tuur zijn ge mi ni ma li -
seerd. Ie der een is film ma ker, ie der een kan or ga ni se ren zon der or ga ni sa -
tie, ie der een is zend ge mach tig de. De de mo cra ti se ring van me dia en
tech no lo gie moet nu ge ëffectueerd. De drem pel moet om laag, de zicht -
ba re in ter ac tie met de be vol king moet om hoog, net als de kwa li teit van
de be raad sla ging. Een goe de nieuws voor zie ning op lo kaal ni veau is de
voor waar de voor de lo ka le de mo cra tie. Bur gers kun nen op wij kni veau
daar aan le ren bij dra gen zo wel analoog als digitaal, de balans in de stad 
herstellen, en staat en markt van repliek dienen.

Sim cha de Haan
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∴ 20  Appen dix: Dode Bo men 
   Ma ni fest over buurt kran ten

Kim bel Bouw man

Waak hond van de lo ka le de mo cra tie, soms als door geef luik fung erend
tus sen buurt en po li tiek, en al tijd de ogen en oren van de buurt. Dat zijn 
de buurt kran ten van Mo kum. Van le vens be lang voor de leef baar heid en 
het so ci a le ce ment in de stad. Het be lang van een lo ka le krant voor het
lo ka le, de mo cra ti sche pro ces is niet te on der schat ten. Maar me nig
buurt krant die voor en door de buurt tot stand komt, voor dui zen den be -
wo ners on mis baar is, hoort ziel to gend de val bijl zoe men. Het is een
bloedbad in buurten van Amsterdam.

Een klei ne half mil joen huis hou dens en be drij ven ont vang en maan de -
lijks de ge meen te krant per stads deel, stads blad De Echo ver schijnt per
week in een stads bre de opla ge van meer dan een half mil joen. De ze ven 
stads de len ken nen mo men teel zo’n 30 buurt kran ten, al dan niet on af -
hank elijk uit ge ge ven via een stich ting of door op bouw werk, wel zijns or -
ga ni sa tie, wo ning cor po ra tie, ge meen te lijk or gaan of pro fes si o ne le uit -
ge ver. Som mi gen daar van staan op val len, som mi gen be staan al leen
nog als di gi taal plat form, som mi gen zijn slechts een bul le tin of nieuws -
brief, en som mi gen zijn een heu se glos sy ma ga zi ne. Van de ech te pa -
pie ren buurt krant ge maakt van dode bo men zijn er in Amster dam nog
een paar, op geen twee han den te tellen, in diverse oplagen, in
verschillende frequenties en verschijningsgebieden.

Dat een buurt krant op houdt te be staan, lijkt niet zo dra ma tisch, maar is
het wel. Het te kent de te loor gang van de on af hank elij ke lo ka le jour na -
lis tiek. En dat ter wijl het rijk steeds meer ta ken overd raagt aan ge meen -
ten. Het is Da vid te gen Go li ath. Zeker in de hoofdstad.

Amster dam se wijk cen tra zijn in mid dels ge trans for meerd in wel zijns on -
der ne ming en, die be zui ni gen op buurt voor zie ning en en de bur ger
oproe pen die zelf te re ge len. De mees te Amster dam se buurt kran ten zijn 
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zo een deel van hun ink om sten kwijt ge raakt. Ook de Staats krant in
Amster dam-West. De op vol ger van het wijk cen trum, ABC Alli an tie
(Com bi wel), re kent een buurtmedium niet meer tot haar kerntaken.

The fate of jour na lism is tied to the fate of the se new spa pers (Da vid 
Ryfe, 2012)

Amster dam koplo per met 315 voor lich ters
Geld ge noeg daar en te gen heb ben alle com mu ni ca tie af de ling en van de
ge meen te Amster dam. Hoe veel me de wer kers die in dienst heb ben, was
tot voor kort on be kend. Na raads vra gen van Da ni ël Pe ters (SP) eind
2014 kwam er dui de lijk heid. Het bleek om 315 vol tijd ba nen te gaan.
Amster dam is daar mee met voor sprong koplo per in ver ge lij king met
an de re gro te ste den. Het gaat be hal ve om pers woord voer ders (58 stuks) 
on der an de re om we bre dac teu ren en com mu ni ca tie ad vi seurs. Zij hou -
den zich vol gens de ge meen te be zig met com mu ni ca tie met de buurt,
voor lich ting rond eve ne men ten, cri sis com mu ni ca tie en het vol gen van
so ci a le me dia om te we ten wat leeft in de stad. Hoe veel dit al les kost, is 
moei lijk te ach ter ha len. De ge meen te geeft de cij fers niet of kent ze
niet. Maar om een idee te ge ven: een ge mid del de ambte naar kost
68.000 euro per jaar (bin nen lands be stuur.nl). Ge schat te loonk os ten dus
ruim 21 mil joen euro per jaar. Exclu sief alle andere kosten, inclusief
die van externe adviezen. De totale kosten zullen dus wel aanzienlijk
hoger zijn. 

Waar hou den al die com mu ni ca tie me de wer kers in Amster dam zich mee 
be zig? Als ant woord op deze veel ge stel de vraag zou je een sa men hang -
end be leids plan ver wach ten, ge ba seerd op een dui de lij ke vi sie. Maar
bei de heeft Amster dam niet. Ze zijn ten min ste niet te vin den. Als je de
ge meen te belt met de sim pe le vraag of de ge meen te een be leids plan
com mu ni ca tie heeft en hoe veel het kost dat jaar lijks uit te voe ren, be -
land je in een om slach tig mail- en te le foon ver keer waar bij niet één van
die 315 me de wer kers, inclusief het hoofd, een antwoord geeft of kan
geven.

Leeg te in het lo ka le me di a land schap
De staat van de on af hank elij ke lo ka le me dia staat in schril con trast met
de ri an te fi nan ci ële po si tie van de Amster dam se over heids com mu ni ca -
tie. Steeds meer buurt kran ten, ge maakt en ge le zen door Amster dam -
mers zelf, ba lan ce ren al ja ren op de rand van de af grond. Wie ont dekt
nog dat een sub si die voor een speel tuin ge bruikt is voor het op knap pen
van een kan toor? En wel ke vrouw kan nog haar hart luch ten als die
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nood za ke lij ke ‘antiparkeerobjecten’, waar de brief van de ge meen te het 
over had, de bol len op haar stoep blij ken te zijn waard oor zij niet meer
met haar even noodzakelijke Canta op de stoep terecht kan?

Onder de kop ‘Voorlichters scha den po li tiek als open ideeënstrijd’
(NRC, 26 juni 2015) be schreef po li tiek re dac teur Tom-Jan Meeus een
pro ces waar in po li tiek steeds meer ver wordt tot re cla me. Po li ti ci en par -
tij en zen den al leen nog hun kern bood schap, de bat wordt zelf ex pres sie.
Vra gen van de jour na list moe ten daar bij pas sen; an ders geen in ter view.
Ge volg is dat ‘het ide aal van po li tiek als open ba re idee ënstrijd
langzaam aan het uitsterven is’.

Po li tiek re dac teur Derk Stok mans ty peer de in de zelf de krant (28 juni
2015) de Haag se po li tiek als een on ech te re a li ty show. ‘Familieman’
Wou ter Bos liep eens met een lege kin der wa gen door Amster dam,
‘vriend voor de Bühne’ Mark Rut te bon jour de tij dens zijn straat cam -
pag ne elke po ging tot echt ge sprek door naar een meel o pen de me de -
wer ker. Dit ka ri ka tuur spel is al leen maar gro tes ker ge wor den. Hoof dre -
gel: wees rol vast en een di men si o naal; script je ge drag en je one li ners.
Ove ri gens dra gen vol gens Stok mans ook jour na lis ten – bewust of
onbewust – een flink steentje bij aan deze show.

In dit mecha nis me van po li tie ke mar ke ting en re cla me schuilt het ant -
woord op de vraag naar de aard van de werk zaam he den van al die
Amster dam se com mu ni ca tie me de wer kers. Amster dam Mar ke ting is een 
in 2013 op ge rich te stich ting die Amster dam moet pro mo ten en daar -
voor plan nen ont wik kelt. De af de ling en com mu ni ca tie van de ge meen te 
spe len daar een be lang rij ke rol bij. Het is niet zo zeer het be staan van
zo’n stich ting als wel de taal er van die ver ont rust: ‘Merkcontrole is
nood za ke lijk voor een suc ces vol le (so ci a le) me dia mar ke tings tra te gie;
we moe ten voor ‘Iamsterdam’ een brand mo ni tor re a li se ren, zo dat we de 
waar de en po si tie van ons merk op de ver schil len de ka na len be ter kun -
nen vol gen. (...) Met ro pool Amster dam is de ‘city’ die door de stich ting 
‘gemarket’ moet worden.’ Elders lezen we dat dit project zo’n 120
volle banen telt, deels reeds bestaande.

‘Stop whi ning, be proud’
Over be wo ners van die Met ro pool le zen we wei nig in dit mar ke ting ver -
haal. Ja, ze heb ben bij de aan pak van ‘Iamsterdam’ ‘een even groot
belang’ als pa kweg be zoe kers en be drij ven, maar veel tekst krij gen ze
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niet. Als het al over hen gaat, moe ten ze pas sen in het mar ke ting plaat je: 
‘De Met ro pool heeft we reld klas se in huis en het wordt tijd dat ook de
be wo ners daar eens wat trot ser op wor den. ‘Stop whi ning, be proud.’
Trots is de nie ti ge Staats krant ze ker. Arti ke len over trot se wink eliers,
pracht i ge buurt voor stel ling en, so ci a le pro jec ten, en zo voort. Maar de
krant is bij voor beeld niet zo trots op de over com mer ci a li se ring van het
Wes ter park met zijn bij na da ge lijk se ma ni fes ta ties die de schaal van de
buurt ver te boven gaan. Daar schrijft de krant soms heel lelijk over.

Ande re ge meen ten
Er zijn ge meen ten die wel een be leids plan com mu ni ca tie heb ben. De
buur ge meen ten Die men en Ou der-Amstel bij voor beeld. Rot ter dam
schreef in 2008 zelfs een spe ci aal plan over de rol van lo ka le me dia:
Lo ka le me dia en staats bur ger schap. Daar in le zen we: ‘Lokale me dia
dra gen, als zij hun maat schap pe lij ke taak se rieus ne men, in trin siek bij
aan het prin ci pe van staats bur ger schap: Ze maken democratisch
burgerschap zichtbaar.’

Hoe mooi een en an der soms is op ge schre ven, het be lang rijkst bij al
deze be leids voor ne mens is hoe de ge meen te de touw tjes strak in han -
den kan hou den. Ou der-Amstel heeft het over ‘het struc tu re ren en
regisseren’ van de com mu ni ca tie, Die men over ‘regie voe ren over de
boodschappen’. En niet één van de tien maat schap pe lij ke func ties die
Rot ter dam de lo ka le me dia toe dicht, gaat over het kri tisch vol gen van
de lo ka le po li tiek. Of zo als Die men zegt over zijn pers stra te gie: ‘Het is
zaak de po si tie ve pres ta ties en ge beur te nis sen on der de aan dacht te
breng en. In deze con tac ten staat het or ga ni sa tie be lang voor op.’ Dit gaat 
aardig in de richting van de Haagse marketing van de boodschap.

En dan is het nog de vraag of een mooi lij ken de vi sie zo als die in Rot -
ter dam ook wer ke lijk ge stal te kan krij gen. De Staats krant heeft daar
slech te er va ring en mee. Eind 2013 ver ga der de de stads deel raad West
over het in stel len van een buurt me di a fonds. Het over gro te deel van de
deel raads le den zag de Staats krant toen nog als een cru ci aal me di um
voor de buurt. Om ver vol gens an der half jaar la ter de – re la tief geringe – 
ondersteuning te staken.

Amster dam se cen suur
Zijn de ter men mar ke ting en bood schap con tro le niet wat overd re ven?
In juni 2015 gaf Ais ha Schol, GroenLink slid van de be stuurs com mis sie
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in stads deel Oost, een in ter view aan de ge meen te lij ke stads krant
Amster dam (to ta le opla ge: 470.000). Daar in zei ze dat het Fle vo park
be doeld is om in te spor ten, te pick nic ken en te spe len, en niet voor
groot scha li ge eve ne men ten, zo als Appel sap. Par ken moe ten toe gank -
elijk zijn voor ie der een. De hoofd re dac teur van Amster dam schrap te
deze mild kri ti sche pas sa ge. Re den: de in ter vie wru briek is niet be doeld
als ‘politiek podium’ of plek om ‘mediagevoelige onderwerpen’ aan te
kaar ten. ‘De be stuurs com mis sie is er om het be leid van de cen tra le stad
uit te voe ren. En lie ver dus geen on der wer pen die haaks staan te gen -
over het huidige beleid,’ mailde hij Schol (bron: Het Parool, 18 juni
2015).

Dit is geen in ci dent of ‘een ong eluk kig misverstand’ zo als een woord -
voer der van de ge meen te la ter liet we ten. Nee, het is een re flex, een
wor tel ge scho ten hou ding om in for ma tie te con tro le ren en te mo del le -
ren naar het ge wen ste beeld. Ook Amster dam, de mas saal ver sprei de
ge meen te krant, is een een di men si o naal koek-en-ei me di um waar in nog
geen kri ti sche pe per kor rel is te ont dek ken. De mees te Amster dam se le -
zers ne men de in for ma tie erin voor kennisgeving aan; gelezen wordt
het blad nauwelijks. 

Anders is dat bij voor beeld met de Staats krant. Veel re ac ties op de drei -
gen de verd wij ning er van lui den als volgt: ‘Al heel lang is de Staats -
krant een goe de bron van info in de buurt. Zon der de krant ben ik min -
stens half blind voor wat be treft de buurt. Bo ven dien be richt de krant
van uit de buurt zelf en is het niet een ge meen te ding etje dat roept wat
be stuurs com mis sie, stads deel, cen tra le stad of hoe dat al le maal heet,
ons wil doen ge lo ven.’ Waar om, kun je je af vra gen, geeft Amster dam
zo veel geld uit aan een krant die Amster dam mers te ver geefs poogt te
ver bin den en te in for me ren, ter wijl buurt me dia, die meer ver bin den en
meer echt be reik heb ben, niet op steun van de gemeente hoeven te
rekenen? 

Jour na lis tie ke leeg te, vol po li tiek land schap
Be gin 2015 ver scheen ‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’ in op -
dracht van het Sti mu le rings fonds voor de Jour na lis tiek (SvdJ). Het rap -
port is ge ba seerd op een uit ge breid veld on der zoek over de staat van de
re gi o na le en lo ka le pers. Die is de plo ra bel. Van dui den de en kri -
tisch-con tro le ren de be richt ge ving over wat zich in ge meen ten af speelt,
is steeds min der spra ke. In 2009 con clu deer de de over heids com mis sie
Brink man ook al iets der ge lijks. Sinds dien is de si tu a tie dra ma tisch ver -
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slech terd. Te gen over één jour na list staat een veel voud aan over heids -
voor lich ters. Vrij wel geen jour na list woont nog raads ver ga de ring en bij. 
Zeker niet in kleinere gemeenten of in stadsdelen.

Dit ver lies aan jour na lis tie ke con tro le gaat ge lijk op met de de cen tra li -
sa tie, waard oor meer macht bij de lo ka le po li tiek komt te lig gen. Een
ide a le si tu a tie voor vrij po li tiek spel, zou de cy ni cus denk en. Maar het
zou de mo cra tisch ge zin de po li ti ci zor gen moe ten ba ren. En zor gen ma -
ken ze zich wel. 80 pro cent van de in het SvdJ-rap port on der vraag de
raads le den vindt dat lo ka le en re gi o na le dui den de en kri ti sche jour na lis -
tiek cru ci aal is voor het goed func ti o ne ren van de lo ka le de mo cra tie. De 
raads le den er ken nen ook de pe ni be le situatie ervan. Maar
verantwoordelijk voelen ze zich niet (bron: raadslid.nu).

Dit ‘zoek-het-zelf-maar-uit’ is de echo van een lan de lij ke po li tie ke hou -
ding. VVD-staats se cre ta ris Dek ker ziet in Vrij Ne der land (29 no vem ber 
2014) geen ver schil tus sen pa kweg de mu zie kin dus trie en de re gi o na le
en lo ka le kran ten. Kwes tie van aan pas sen aan de con su ment. In zijn
kiel zog ven ti leer de toen ma lig wet hou der Eric van der Burg (VVD) va -
ri an ten van deze be drijfs eco no mi sche re duc tie van dit pro bleem.
Amster dam se lo ka le me dia moe ten hun ei gen broek ophouden; de
gemeente hoeft daar geen rol bij te spelen.

Ook be stuurs com mis sie lid van stads deel West Je roen van Ber kel
(PvdA) is die me ning toe ge daan: ‘De Staats krant blij ven steu nen?’
vroeg Van Ber kel zich hard op af, ‘dan kun nen we Het Pa rool ook wel
sub si di ëren.’ Je zou je kun nen af vra gen: en waar om RTV Noord-Hol -
land met jaar lijks een bud get van ong eveer 14 mil joen euro dan wel?
Net als de mees te an de re re gi o na le om roe pen brengt dit me di um voor -
na me lijk ‘snappy’ nieuws, lucht i ge talk shows en eve ne men ten. Daar is
niets mis mee, maar nieuws dui ding of kri ti sche journalistiek hoef je er
niet van te verwachten.

Maat schap pe lijk ren de ment
Lo ka le en re gi o na le jour na lis tie ke me dia con tro le ren macht heb bers. Ze
zor gen er voor dat po li ti ci, in stel ling en en be drij ven ge re geld wor den
ge beld voor kri ti sche vra gen over hun doen en la ten. Ze heb ben, zo als
Je roen Smit, hoog le raar Jour na lis tiek, het for mu leert een groot
‘maatschappelijk rendement’. De af fai re rond VVD-po li ti cus Jos van
Rey was niet aan het licht ge ko men als re dac teu ren van dag blad De
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Lim bur ger zich niet in die zaak had den vast ge be ten. En de
‘Buurtboerderij’, een so ci aal-cul tu reel ont moe tings pro ject aan de
Amster dam se Spaarn dam mer dijk, was wel licht ge sloopt als de Staats -
krant niet had be richt over de plan nen daar toe van het toen ma li ge stads -
deel be stuur. Smit pleit voor fi nan ci ële on der steu ning van kwa li ta tie ve
re gi o na le en lo ka le jour na lis tiek. Zo’n ge luid klinkt ook bij de op stel -
lers van het rap port ‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’. Zij adviseren 
lokale overheden stichtingen te creëren om dit soort journalistiek te
laten voortbestaan.

Maar on der het over gro te deel van de lo ka le po li ti ci heerst on ver schil -
lig heid, weg kij ken of – er ger – on be grip als het gaat om de po si tie van
lo ka le me dia. Ze zien niet dat een krant als de Staats krant so ci aal goud
is, on mis baar voor ech te bur ger par ti ci pa tie, plu ri for mi teit en lo ka le de -
mo cra tie. Po li ti ci voe len zich ‘geen ei ge naar van het probleem’, al thans 
niet in da den. Jour na lis tiek en de mo cra tie wor den po li tiek ge zien steeds 
min der be lang rijk als er geen geld aan verd iend kan wor den. Mis schien
houdt D66, dé kam pi oen van de mo cra tie en open baar heid en aan de
macht in Amsterdam, zich daarom wel zo op de vlakte als het daarom
gaat.

Be staans be ves ti ging
Ro bin van Stel stu deer de me dio no vem ber 2016 af bij de Ho ge school
van Amster dam met een eind scrip tie over de Staats krant in Amster -
dam-West. In haar on der zoek voor de stu die Me dia, Infor ma tie en
Com mu ni ca tie naar het be staans recht van de buurt krant kwam zij mid -
dels en quête re sul ta ten en diep te-in ter views tot de con clu sie dat de
Staats krant door het over gro te deel van de ou de re be wo ners (van af 40
jaar) in West wordt ge le zen, maar ook is ge ble ken dat het over gro te
deel van de jong eren (tot en met 39 jaar) de krant niet leest, mede van -
we ge tijd ge brek. Voor die ou de re le zers heeft de krant van pa pier een
gro te waar de, met de Staats krant al 47 jaar gra tis maan de lijks in de bus
hoe ven zij niet op zoek naar buurt nieuws, de in for ma tie zou ge mist
wor den als de krant niet meer ver schijnt. Jong ere be wo ners ge ven aan
wel be hoef te te heb ben aan nieuws op lo kaal ni veau, maar ge ven de
voorkeur aan digitale verspreiding op voor hen meer toegankelijke
media. 

Het is voor een buurt krant moei lijk zich te po si ti o ne ren op het in ter net.
Het maan de lijks rond stu ren van een PDF-be stand met wat tekst en
plaat jes, zo als die zelf de stads deel be stuur der Van Ber kel in West ooit
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se rieus voor stel de, is na tuur lijk geen zin ni ge on der ne ming. Daar mee
toon je on be grip voor het sa men bin den de ka rak ter van dit buurt me di -
um, dat over al in de buurt zichtbaar is en gelezen wordt. 

Het cre ëren van ori gi ne le con tent kost veel tijd en geld, wat de on be zol -
dig de me de wer kers bij buurt kran ten niet veel heb ben. Daar bij zijn op -
breng sten van on li ne ad ver ten ties laag waard oor buurt kran ten fi nan -
cieel niet kun nen op bok sen te gen lan de lij ke en in ter na ti o na le pers bu -
reaus. De in for ma tie moet ook voor ie der een toe gank elijk zijn. Van we -
ge de ge schie de nis en au then tie ke toon zet ting kan de Staats krant niet
ver vang en wor den door een an der buurt me di um. Door het be lang eloos
ver te gen woor di gen van de buurt door mid del van oprech te jour na lis tiek 
wordt het doel van de krant ver taald naar de be hoef te van de buurt be -
wo ners. De kri ti sche toon te gen over lo ka le po li tiek is een be lang rij ke
waak hond func tie aang ezien de lo ka le open baar heid steeds min der
wordt ge voed door kwa li ta tief hoog waar di ge jour na lis tie ke bij dra gen.
Buurt be wo ners heb ben hier be lang bij. Daar naast zorgt de Staats krant
voor een ge meen schap pe lijk re fe ren tie ka der. Door mid del van de krant
kun nen buurt be wo ners zich or ga ni se ren en el kaar in for me ren. De
buurt krant voor ziet een gro te groep bur gers in een behoefte aan een
buurtgebonden nieuwsvoorziening in papieren leesvoervorm, wisselt
daarmee een waarde uit, en bewijst haar bestaansrecht. 

De be vin ding en van Ro bin wer den voor ge legd aan toen ma lig wet hou -
der Kunst en Cul tuur Kajsa Ollong ren (D66), om dat de re le van tie van
haar on der zoek werd ing ezien. De wet hou der gaf in 2016 na me lijk te
ken nen dat uit ge sprek ken met buurt kran ten niet dui de lijk is ge wor den
hoe in ten sief de kran ten daa dwer ke lijk ge le zen wor den. Het af stu deer -
pro ject had daar direct betrekking op. 

De fi nan cie ring van lo ka le buurt- en wijk me dia is geen wet te lij ke taak
van de ge meen te en er zijn hier over geen spe ci fie ke af spra ken ge maakt
met de be stuurs com mis sies. De be slis sings be voegd heid voor sub si di -
ëring van buurt kran ten ligt bij de stads de len. Het be stuur daar van be -
paald wel ke pri o ri tei ten zij stel len. De ge meen te moet zich nog maar
eens goed ach ter de oren krab ben. Ho pe lijk ziet zij het pro bleem in
voord at het te laat is. Als de Staats krant ve ran dert in een com mer cieel
huis-aan-huis blad staan de be lang en van be wo ners niet meer cen traal.
In dat ge val is de Staats krant de Staats krant niet meer. Mits u op zoek
bent naar een nieu we Vol vo of goed koop ste es pres so machi ne, dan bent
u bij zo’n toekomstige Staatskrant aan het juiste adres.
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In de NOM Print Mo ni tor (NPM), het be reik son der zoek voor print me -
dia in Ne der land, staan ook op mer ke lij ke re sul ta ten van steekproeven:

- 85 pro cent van de le zers leest huis-aan-huis kran ten uit slui tend op pa -
pier;

- 15 pro cent (ook) di gi taal;

- 53 pro cent zou de huis-aan-huis krant heel erg mis sen, er is dus een
hoge le zers bin ding;

- het be reik van le zers van huis-aan-huis kran ten is: 

22 pro cent 65+ jaar / 56 pro cent 35-64 jaar / 22 pro cent 13-34 jaar.

Over heids taak
Van wie is de stad? Maar ook: Van wie is de buurt krant? is een klem -
men de vraag, waar over in zo breed mo ge lij ke kring ge spro ken dient te
wor den. Daar bij gaan de cen ten na tuur lijk ook een rol spe len. De lan de -
lij ke over heid heeft al la ten we ten geen cent neer te tel len voor lo ka le
jour na lis tiek en in Amster dam wil het col le ge voor als nog geen gel den
be schik baar stel len. Dat het Rijk de ko men de ja ren tot 111 mil joen euro 
min der uit gaat rei ken aan Amster dam dan voor heen be looft niet veel
goeds. Een lo ka le be stuur der roep toe tert wel eens: “de ge brui ker be -
taalt”, maar dat zou min der draag kracht i ge groe pen toch bui ten beeld
hou den. Crowd fun ding dan? In ie der ge val zou den gel den geen in vloed 
mo gen heb ben op de in houd. Col lec tes of een sui ker oom pje, maar dan
zon der verd er recht van spre ken. Een on af hank elij ke jour na lis tiek dus,
niet wat nu in stads deel kran ten te le zen is, zo ge naamd lo kaal nieuws
dat dood ge wo ne re cla me spots van de ge meen te zijn. Opmer king en dat
de be stuurs com mis sie le den de ogen en oren van de buurt zou den zijn
blij ken in het me ren deel van de ge val len la rie koek. Hoog uit breng en zij 
de suc ces ver ha len van om de hoek. Trou wens, op een on langs door de
be stuurs com mis sie be leg de bij eenk omst over vast goed bleek maar weer 
eens dat het werk van lo ka le jour na lis ten nu een maal nood za ke lijk zijn.
Maar het eni ge waar mee zo’n be stuur der te gen woor dig naar bui ten wil
ko men is iets in de trant van dat zo’n krantje zelfsturend richting
professionalisering moet gaan, navigerend door snel te schakelen en uit
te gaan van de eigen kracht.

Het ver schaf fen van een so li de ba sis voor het uit ge ven van de pa pie ren
buurt krant is ge wenst. Hier en daar wordt ge steld dat het uit ge ven van
een krant geen over heids taak is. Dat hoeft de over heid ook niet te doen
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(hoe wel er na tuur lijk ook een ge meen te lij ke stads deel krant is), maar
een on der steu ning van een buurt- en be wo ner si ni ti a tief, dat de Staats -
krant in we zen van ouds her is, past naad loos in de be leids richt lij nen
van stads deel West. Men sen (ver plicht) la ten be ta len voor de buurt krant 
druist in te gen het prin ci pe van laagdrempeligheid en beschikbaarheid
voor iedereen.

Uit alle maat schap pe lij ke ge le ding en we ten or ga ni sa ties de buurt krant
ge mak ke lijk te vin den als het gaat om ge bruik te ma ken van ex per ti se,
be reik, en de goo dwill bij de be wo ners van het ver sprei dings ge bied.
Wat ook op valt is dat daar bij het ‘voor-een-dub bel tje-op-de-eer -
ste-rang’-prin ci pe de bo ven toon voert. Dat geldt zo wel voor stads deel -
or ga ni sa ties (te denk en valt aan de af de ling en Eco no mie, Cul tuur,
Open ba re Ruim te) als ook semi-over heids in stel ling en (IJsterk, ABC
Alli an tie, wo ning cor po ra ties). Ei gen lijk is het al leen de buur ton der ne -
mer die be reid is om (gel de lij ke) steun te ge ven aan de krant als er ook
af en toe redactioneel samengewerkt kan worden (symbiose).

Daar naast blijkt dat be wo ners, mid dels de daar toe op ge rich te re gie- en
buurt bud get groe pen, ook be reid zijn (in ci den teel) bij te dra gen aan
som mi ge kos ten van de buurt krant, om dat zij in zien dat de krant een
uit ste kend mid del is om buurt par ti ci pa tie, in for ma tie voor zie ning en
buurt bin ding in stand te houden en te vergroten.

Ge ge ven deze bre de steun en het rui me ge bruik dat voor noem de or ga -
ni sa ties en be wo ners ma ken, en wen sen te blij ven ma ken, van de buurt -
krant, ligt het voor de hand om het be sluit tot be ëindiging van de sub si -
die re la ties met de be staan de buurt kran ten te her zien en de be no dig de fi -
nan cie ring (voor de Staats krant spre ken we over 41.500 euro per jaar
voor tien edi ties, on der voor be houd van een ver ho ging van de pa pier-,
druk- en be zor gings kos ten, laat staan de btw) te ver strek ken. Of een
stads breed me di a fonds op te tui gen, zon der ake li ge rand voor waar den
waar mee zo’n buurt krant weer bui ten de boot valt of wordt weg ge drukt
door zelfstandige aasgiertjes die uit dezelfde ruif meehappen.

De po si tie ve in vloed van de pa pie ren buurt krant op de buur te co no mie
van het ver sprei dings ge bied is daar bij een ex tra ar gu ment. Het zelf de
geldt even zeer voor an de re on der wer pen (buurt cul tuur, de bat ten over
ga ra ges, UMTS-zend mas ten, speel plei nen, etc.). Semi-over heids in stel -
ling en zou den daar naast door het stads deel ge we zen kun nen wor den op
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hun maat schap pe lij ke ve rant woor de lijk heid, en er niet voet stoots van uit 
moe ten gaan dat bij de buurtkrant ‘de zon voor niets opgaat’.

Ver nieu wen is een must
Er zijn ver ken nen de ge sprek ken ge voerd tus sen ma kers van be wo ners -
kran ten uit di ver se stads de len om te zien of en hoe er tot sa men wer -
kings ver ban den ge ko men kan wor den die we der zijd se voord elen ople -
ve ren. Ook is men zich gaan ori ënteren op de ver vaar di ging van stads -
deel bre de kran ten die in een heel stads deel ver spreid zou moe ten wor -
den. Over bo dig te zeg gen dat voor zo’n krant de druk- en be zorg kos ten
ho ger zou den lig gen dan voor de hui di ge lo ka le krant, en dat
uitbreiding van de redactie dan essentieel is. 

Acti vi tei ten on li ne wor den even eens uit ge breid. Denk aan een web si te
met een vol le dig (door zoek baar) ar chief, Facebookpagina’s op the ma,
en Twit ter. Deze di gi ta le tak zal verd er wor den uit ge breid, naast de pa -
pie ren krant die ui ter aard de be lang rijk ste activiteit blijft.

Wil je steun krij gen van de po li tiek, dan is ver nieu wen een con di tio
sine qua non. Ver nieu wen is niet het sterk ste punt van een buurt krant.
Maar als er op dit punt niet wordt be wo gen is het ein de ver haal. Naast
het ‘op de wink el passen’ is het van be lang ook een ver taal slag te kun -
nen ma ken naar de nieu we eco no mie (in het cros sme di a le tijd perk)
waar een lo kaal kran ten be drijf on der he vig aan is. Ver nieu wen moet
niet wor den op ge vat als ‘hol’ ver nieu wen om het ver nieu wen, en moet
ge beu ren on der ei gen re gie, met be houd van de iden ti teit van de krant,
maar wel in di a loog met de hand die ze voedt. Er moet be we ging zicht -
baar zijn. Dit kan ook door bij voor beeld te vra gen om geld voor nieu we 
ap pa ra tuur (‘vernieuwing be gint met nieu we spullen’), een web si te met
meer op ties dan de hui di ge op te zet ten, of een le zer son der zoek in de
buurten te laten doen, om de populariteit van de krant aan te tonen. 

Ver nieu wing moet in ie der ge val vol doen aan de vol gen de drie voor -
waar den::
• het moet te doen zijn voor hoofd- en eind re dac teur qua ener gie en

sa men wer king, dus niet te veel ex tra be las ting;
• de ker ni den ti teit van de krant mag niet wor den aang etast: een pa pie -

ren krant voor en door de buurt;
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• het moet ge beu ren on der ei gen re gie (niet bui gen voor ex ter ne ei sen,
wel in di a loog blij ven met stads deel be stuur ders/lo ka le politiek).

Bij voor beeld: als er ding en ge beu ren op di gi taal ge bied is dat om men -
sen naar de krant te lei den en de pa pie ren ver sie te ver ster ken (zou o.a.
kun nen met film pjes). In de krant zou er meer ge daan kun nen wor den
aan on der zoeks- en po li tie ke jour na lis tiek, wat ook ge bracht kan wor -
den als ver nieu wing (en als USP van de pa pie ren buurt krant in ver ge lij -
king met andere buurtmedia).

Stads de len zet ten sterk in op buurt ge richt wer ken, buurt par ti ci pa tie en
be wo ner sin spraak en -be trok ken heid. De buurt krant is zeer ac tief op het 
ge bied van buurt bin ding en be wo ner spar ti ci pa tie. Er zijn con tac ten
door alle buur ten in het ver sprei dings ge bied. Na tuur lijk is de buurt krant 
qua li ta te qua ge richt op be wo ners en hun ac ti vi tei ten. De krant func ti o -
neert als het ware als een open po di um voor de buurt. Ie der een die iets
or ga ni seert of wil on der ne men kan daar voor in de krant terecht, en
krijgt redactionele ondersteuning. 

Sinds het be gin van (de voor lo pers van) de buurt krant, zo’n vijf tig jaar
ge le den, is het on der steu nen van be wo ners ac ties een speer punt ge -
weest. Uit gangs punt hier bij is dat de buurt- en be wo ners kant voor al de
stem la ten ho ren van de be trok ken bur gers, aang ezien de over heid
(vaak ini ti a tor van de plan nen waar over dis cus sie is) haar ei gen in for -
ma tie voor zie ning heeft. Door bei de kan ten van een de bat te be lich ten,
maar de na druk te leg gen op de be wo ners kant, wordt de na tuur lij ke
‘voorsprong’ van de over heid in de zen wat ge com pen seerd. Re sul taat
hier van is dat voor de over heid de nood zaak ont staat de plan nen (meer)
uit ge breid te on der bou wen en uit te leg gen, met als resultaat
uiteindelijk (hopelijk) meer draagvlak onder de bevolking. 

Buur te co no mie
Door de zeer goe de con tac ten met de mid den stand in de buur ten speelt
de buurt krant een po si tie ve rol voor de buur te co no mie. Nieu we wink els 
wor den voor ge steld, ju bi le ren de on der ne mers in het zon ne tje ge zet,
wink el straat pro ble men be spro ken met wink el straat ma na gers en wink -
eliers. Ook door mid del van ad ver ten ties kun nen buurt wink els zich zelf
pre sen te ren, waar bij ze (gra tis) wor den ge hol pen bij het pro fes si o neel
op ma ken van hun advertentie. Hiervan wordt intensief gebruikgemaakt.
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Buur ton der wijs
De buurt krant wordt re gel ma tig door scho len ge bruikt om be rich ten de
buurt in te stu ren. Daar naast par ti ci peert de krant in edu ca tie ve school -
pro jec ten, waar bij de buurtjour na lis ten les sen ver zor gen op ba sis scho -
len. De pen nen vruch ten van de kin de ren wor den ver vol gens met een
foto ook nog eens in hun ei gen buurtje ge pu bli ceerd. Er is al tijd uit ge -
breid aan dacht voor ta len ten shows van jong eren en de speel tui nen in de 
buur ten. Kin de ren en jong eren vin den het ook in dit di gi ta le tijd perk
erg leuk om zich zelf of hun activiteit terug te zien in een ‘echte’ krant
van papier. 

So ci aal-po li tie ke vraag stuk ken
Door haar wor tels die on der meer lig gen in het op bouw werk sinds de
ja ren 50 (Spaarn dam mer buurt) en 70 (Staat slie den buurt) staat de
Staats krant van na tu re aan de kant van de men sen die het niet het ge -
mak ke lijkst heb ben in de maat schap pij. Dan gaat het om ou de ren, men -
sen met een be per king, men sen in ar moe de, men sen met een psychi sche 
aan doe ning of zij die geen dak bo ven hun hoofd heb ben. Ge luk kig zijn
er in de buur ten van West vele ini ti a tie ven die strij den voor een mens -
waar dig be staan voor ie der een. De Staats krant be schouwt het als ‘core
business’ deze ini ti a tie ven te on der steu nen. Denk aan sa men wer king
met ker kor ga ni sa ties, ge hand i cap ten plat form, ou de re nad vies raad, voed -
sel bank, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, thuiszorg en
klussenhulp.

Na tuur en mi lieu
In de ver sprei dings ge bie den van de buurt kran ten lig gen pracht i ge stuk -
ken na tuur. Die staan con ti nu on der druk. Er moet een ben zi ne pomp
ko men, een weg door de volks tui nen, wel licht zelfs een me tro hal te, en
er wor den enor me hoe veel he den fes ti vals ge hou den. Door aan dacht te
vra gen voor het be lang van groen in de buurt van ste nen pro beert de
krant de na tuur die er nog is te hel pen be scher men. Arti ke len over de
voort du rend on der druk staan de stads par ken zijn niet aan te sle pen, en
wor den ook tel kens door lan de lij ke me dia op ge pikt. Sa men wer king met 
na tuur ve re ni ging en kun nen over lap pen de cirkels worden, want ballen
wij niet allemaal een Groene Vuist?

Buurt cul tuur
Voor dat de me ga cul tuur de buur ten over spoel den wa ren er al vele cul -
tu re le, door buurt be wo ners ge or ga ni seer de pa rel tjes te vin den. De
buurt krant be steedt veel aan dacht aan juist de klei ne, al ter na tie ve za len, 
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(huis ka mer)the a ters en ex po si tie ruim tes. Met aank on di ging en en ach -
ter grond ar ti ke len en een uit ge brei de agen da (lad der) brengt de lo ka le
krant de bij zon de re ar tis tie ke uitingen die er plaatsvinden voor het
voetlicht.

Sport & Spel
De sport clubs in de buur ten krij gen al tijd aan dacht. Daar naast zijn er
ini ti a tie ven als fit nes sclubs, sport hal- en zwem ba dac ti vi tei ten, en de
Avond vier daag se waar re gel ma tig over bericht wordt. 

Naast bo veng enoem de aan dachts vel den is er een aan tal vas te on der wer -
pen die erg ge waar deerd wor den door de le zers. Be lang rijk zijn de
over lij dens be rich ten, waar mee be ken de maar ook min der be ken de
buurt be wo ners wor den her dacht. Er is een apar te ru briek voor Inge zon -
den Me ning en van buurt be wo ners, als me de voor De bat (vaak met ruim -
te voor toe lich ting door een da ge lijks be stuur der). Onder de kop Be richt 
van… is er ruim te voor het huur team, so ci aal raads lie den of an de re or -
ga ni sa ties om de buurt in te lich ten over hun ac ti vi tei ten. Daar naast
wor den er een aan tal vas te co lumns ge pu bli ceerd, ter me nings vor ming
maar ook ter ver maak. Want het is belangrijk dat er ook af en toe wat te 
lachen valt met de buurtkrant!

Con clu sie
Po li ti ci heb ben de idee dat een pa pie ren krant niet meer van deze tijd is
gre tig om armd. Vreemd ge noeg heeft de stich ting Amster dam Mar ke -
ting dat idee he le maal niet. Onder het kopje ‘print en publishing’ le zen
we: ‘Ondanks de ster ke di gi ta li se ring van onze we reld blijft print een
be lang rij ke rol spe len in het ver lei den van onze doel groe pen. Met name 
waar het gaat om het in for me ren en in spi re ren van ener zijds gas ten, za -
ke lijk of toe ris tisch, die aan we zig zijn in de Met ro pool en an der zijds de 
be wo ners van die zelf de Met ro pool.’ De stich ting wil de Uit krant daar -
om ‘doorontwikkelen’ en zelfs een nieuw Engelstalig
consumentenmagazine uitbrengen.

Ge ge ven het buurt ge rich te be leid dat ook voor de toe komst als speer -
punt is be noemd door de da mes en he ren aan de Amstel, ligt het voor
de hand ook een goed draai en de be wo ners krant hier in een plek te ge -
ven. Alle nog be staan de buurt kran ten van pa pier ho pen in deze Stad
van Hoop dan ook dat de guil lo ti ne wordt op ge bor gen en er bin nen de
be gro ting ruim te ge von den wordt om lo ka le print de ze ker heid te ge ven 
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dat zij hun be lang rij ke (vrij wil li ge) ac ti vi tei ten kun nen voort zet ten. De
af stand tus sen bur ger en po li tiek neemt als maar toe (meer naar de cen -
tra le stad), het blijft dan ze ker van gro te waar de om een scha kel tus sen
po li tiek en buurt te hebben die voor communicatie over en weer kan
zorgen.

Jour na lis tiek ge rich te wijk- en buurt me dia zijn on mis baar als te gen -
wicht voor het mas sie ve Amster dam se com mu ni ca tie ap pa raat. Dit be -
sef fen ver eist een om slag in het een zij di ge zen der ge rich te denk en, het
pus hen van het ge wen ste beeld en het mar ke ten van ‘Metropool
Amsterdam’. De stad is het aan zich zelf ver plicht die wijk- en buurt me -
dia te on der steu nen. Want niet al les van waar de le vert voldoende geld
op om zichzelf te redden.
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∴ 21 Appen dix: De his to rie, 
   me di a be leid en pri va ti se ring

Een van de op ties voor lo ka le me dia is dat de over heid hier he le maal te -
rug treedt. Ge woon alle lo ka le me dia, dus ook de oude te le vi sie en ra dio 
con struc ties, op doe ken. Via re gu le ring de taak van de over heid nog wat 
in vul len, maar laat de markt het maar doen. Laat com mer ci ële par tij en
maar een bre de Amster dam-nu site ex ploi te ren, lo ka le nieuws voor zie -
ning ren da bel pro be ren te ma ken,  ruim te ver ko pen aan ini ti a tief groe -
pen en am bi tieu ze me dia-ama teurs, kerken, instituties, privatiseer de
zaak!

Het lijkt op dit mo ment geen haal ba re op tie, maar in the o rie kan het en
de com mer ci ële ‘hyperlocal’ Inde buurt.nl van De Pers groep is me dio
2018 al in 25 gro te ge meen ten ac tief. In the o rie kan Amster dam een
con test uit schrij ven, en stuk ken van het lo ka le me di a veld uitbesteden of 
verkopen.

Maar le ren we van het ver le den? Amster dam heeft een vrij nare his to rie 
qua te rug tre den de over heid. De pri va ti se rings golf van de ja ren 90 kreeg 
hier voet jes, en te rug kij kend is dat goed uit de hand ge lo pen, al hoor je
geen bur ger meer kla gen over wat er mis ging, over wat Zig go nu in re -
ke ning brengt, hoe de uit voe ring van het par keer be leid is uit be steed,
hoe zie ken hui zen nu ope re ren als ver leng stuk van de ver ze ke raars, hoe
we be ta len en blij ven betalen voor de privatiseringsdrift van toen.

We kun nen de ge schie de nis niet te rug draai en, maar wat als we de
Amster dam se ka bel, de di gi ta le rug geng raat van de stad, in 1995 niet
had den ver kocht? Amster dam was in die tijd echt een me di a stad, in ter -
net kwam uit de verf, de hac kers haal den de voor pa gi na, de Di gi ta le
Stad was echt in no ve rend, en lo ka le me dia zo als nieuws en pu blic ac -
cess (Stad en SALTO, AT5) had den zich ont wik keld tot ste vi ge me dia.
Er wa ren ex pe ri men ten en in no va tie ve clubs als De Waag So cie ty en
Me di a ma tic, en de ba sis voor de la te re rol als glo baal in ter net-knoop -
punt was ge legd. Er wa ren ka bel net ten, te le vi sie en ra di o dis tri bu tie
door de wo ning cor po ra ties, en dat was goedkoop en we liepen ook
daarin wereldwijd voorop.

Maar toen be dacht men dat zo’n net werk ook geld waard zou kun nen
zijn. Gro te par tij en zo als Phi lips kre gen dat in de ga ten en men ging
met mil joe nen wui ven, hon der den mil joe nen zelfs; de po li ti ci za gen het 
geld schip bin nen va ren, daar kon den ze dan wat mee, zo als stads uit brei -
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ding (IJburg). Amster dam speel de een sleu tel rol, het be gin van de we -
reld wij de ka bel mo no po lies (Li ber ty Me dia) lag daar. Men ging voor
het gro te geld, een enk eling zo als Luc Sala pro beer de nog het tij te ke -
ren met een re fe ren dum, maar Amster dam cash te en ver loor daar mee de 
grip op de di gi ta le dien sten en bleef zitten met onrendabele en
versuffende lokale media. 

Het was in de hoog tij ja ren van de pri va ti se ring, al les ging naar de
markt, we ver koch ten onze ziel en za lig heid, de post, de te le fo nie, ener -
gie, open baar ver voer, zie ken fonds en zelfs tun nels en in fra struc tuur.
Wat als we de Post gi ro nog had den en een col lec tief be taal sys teem voor 
ie der een zon der rare spe cu la ties en hed ge fonds prak tij ken van de (ook
deels) ge pri va ti seer de bank en, die we la ter weer moes ten red den? Wat
als de wo ning cor po ra ties toen door Enne üs Heer ma (CDA) niet wa ren
vrij ge maakt en als gek ken de hui zen markt ging en ma ni pu le ren en rom -
me len in pro ject ont wik ke ling, maar gewoon huizen hadden gebouwd
voor de zoekenden?

De over heid is door die hele pri va ti se ring als par ti ci pant in de eco no mie 
in de ogen van ve len een on ze ke re en on be trouw ba re fac tor ge wor den,
hier maar ook in de VS. Ge brek aan toe zicht door de over heid, ook op
de spe cu la tie ve con struc ties en sta pe len van risico’s door bank en (ove -
ri gens in ant woord op het con su men tis me van de bur ger) kreeg de
schuld van de economische crisis. 

De oer drie hoek met de over heid als de be hoe der van het even wicht tus -
sen pri vaat en col lec tief be lang heeft ge faald. Dat komt ook doord at de
po li tiek ver ko ker de, te af hank elijk is ge wor den van een be perk te en
ove ram bi tieu ze ach ter ban (wie is er nog lid van een par tij?) en te veel
ver leid wordt door het gro te geld en de mooie baan tjes. Het af ne men de
ver trou wen, ook in de lo ka le po li tiek, werd ook door ma ni pu la tie van
de lokale media alleen maar groter. 

De be lang en van de ge wo ne ge brui ker zijn op ge of ferd aan vrije markt
denk en en winst (voor wei ni gen). De macht ver schoof naar gro te, on -
door zicht i ge or ga ni sa ties en soms schim mi ge over heids dien sten, de
mooie be lof tes en ver wach ting en ble ken niet uit te ko men. Het leek al -
le maal zo mooi in de be gin tijd, maar het valt te gen! De be oog de re sul -
ta ten qua dienst ver le ning, con cur ren tie en in no va tie zijn niet be reikt en
de ge brui ker of bur ger als be las ting be ta ler be taalt het ge lag. Niet al leen
op het ni veau van be drij ven en or ga ni sa ties is de pri va ti se ring door ge -
scho ten. Het in di vi du ging ook pri va ti se ren! Re gen ten, maar ook
bstuur ders van in sti tu ties, wo ning cor po ra teis, ver ze ke raars, goe de doe -
len, en wat al niet ging zichzelf belonen en van prachtige regelingen
qua pensioen en wachtgeld voorzien.
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De hele ge dach te dat de eco no mie en de sa men le ving een vrije markt is, 
waar so li da ri teit, ca ri tas en so ci aal denk en niet meer in pas sen, je moet
voor nu me ro uno zor gen, is in de hele maat schap pij als een vi rus gaan
groei en. Eerst voor je zelf zor gen, die per lig gen de ang sten com pen se ren
met meer ma te ri ële ze ker heid werd het de vies, de oude ide a len van een
col lec tief de len wer den op ge of ferd. Het ma te ri a lis me, dat geen toe -
komst na dit le ven wil zien, werd tot he do nis me; nu ge nie ten want mor -
gen kun je wel dood zijn en een be staan na dit le ven is er niet. In
Amster dam streek een goed deel van die zelf ver rij ken de eli te neer, de
grach teng or del is de thuis ba sis van de mo der ne re gen tenk las se ge wor -
den. Me ren deels geen on der ne mers, maar wink el-op pas sers, met soms
overmatige, zelfs miljoenenbeloningen (van politietop tot GVB).

De col lec tie ve in steek, het so ci a le, is steeds meer ver la ten. Inter net lijkt 
daar voor het al ter na tief; het ge nees mid del en de red ding voor het in di -
vi du met am bi tie, maar blijkt ook een keurs lijf en voor al het werk tuig
van het ne o li be ra le ka pi taal. In de prak tijk maakt het de mid den stand
ka pot en re du ceert sa men met steeds meer ro bo ti se ring en au to ma ti se -
ring de werk ge le gen heid. Het uit gangs punt was ef fi ci ëntie en ra ti o neel
ope re ren, maar dat komt nu veel al neer op be spa ren op ar beid. Dat is
niet al leen voor sim pel werk, ook bij kenniswerk kost het misschien
nog wel meer arbeidsplaatsen. 

Pri va ti se ring als ne o li be raal won der mid del is on der tus sen ont mas kerd,
de na de len zijn dui de lijk ge wor den, maar nu zit ten we dus nu met struc -
tu ren, groot mach ten en een ge brek aan so ci a le mo raal. De sterk ste of
best af ge scherm de par tij be slist, het col lec tief sloft er ach ter aan, de ge -
brui ker be taalt, in geld, door ver lies van pri va cy of bur ger rech ten, maar 
vooral door gebrek aan vertrouwen en dus geluk.

Mis sers op een rij
Op lo kaal ni veau heeft Amster dam wel eens ge sput terd en bij voor beeld 
een aan de len ver koop van Schip hol te geng ehou den, maar ei gen lijk 
heeft de stad des tijds het voor touw ge no men in pri va ti se ring en en daar -
mee zelfs we reld wijd voor de kabel een trend gezet. 

De ver koop van de ka bel (aan wat la ter UPC werd) in 1995 is het klas -
sie ke voor beeld. Van af het be gin zijn daar bij alle fou ten ge maakt die
maar ge maakt kon den wor den, er was geen goe de nul me ting, geen toe -
zicht, krom me con trac ten, wet hou der na wet hou der rom mel de maar
aan, mil jar den wer den ach te loos ver kwan seld en de po ten tie van de di -
gi ta le rug geng raat voor een moderne stad is teloor gegaan. 
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Een klas siek en uniek per soon lijk toe te schrij ven voor beeld is de ver -
koop van het te rug kooprecht van de Amster dam se ka bel door wet hou -
der H. Belliot, die op een ach ter na mid dag voor 1 mil joen dat te rug -
kooprecht met een waar de van meer dan een mil jard aan UPC/Liberty
Glo bal ver kwan sel de en daar voor nooit ter ve rant woor ding is ge roe pen
en tot haar pen si oen toe een ri an te wachtgeldregeling gebruikte.

De bur ger be taalt nu fei te lijk naast de ren te/af los sing op de ver koop som 
(die is deels op ge gaan aan spe cu la tie ve IJburg-pro jec ten) dub bel en
dwars voor een ma ti ge dienst ver le ning aan een be drijf dat lang za mer -
hand een na ti o na le mo no po list werd en een in ter na ti o na le me dia-groot -
macht met een enor me beurs waar de.(Li ber ty Glo bal, dat nu als Zig go
ope reert en bij na 100 mil joen per jaar om zet draait  zon der veel kos ten,
de bur ger be taal de en betaalt dubbel en dwars voor die verkoop uit
1995).

Maar heeft men iets ge leerd? Nee dus. In 2012 ging Amster dam, ter wijl 
al ler lei rap por ten en de par le men tai re en quête com mis sie (1e Ka mer)
met drie oud-wet hou ders uit Amster dam zich dui de lijk uit spra ken te gen 
on doord ach te ver zelf stand i ging, nog ge woon door. De laat ste gro te pri -
va ti se ring werd het Ha ven be drijf. Te gen het voort schrij dend in zicht
over pri va ti se ring (niet meer doen!) ver zelf stan dig de (na wat ge har re -
war en pro tes ten en zelfs een re fe rendum po ging van Luc Sala) de
Amster dam se Ha ven in 2013. De fi nan ci ële con struc tie was be lache lijk, 
23 vier kan te ki lo me ter voor 150 mil joen, een fooi, en het ma na ge ment
was van af het be gin verd acht (ook in de pers), maar dat wil de nie mand
ho ren.  Luud Schim mel pen nink was de eni ge PvdA’er in de Raad die
durf de te gen stem men. Dat on der tus sen, anno 2017, ge ble ken is dat de
di rec tie (met de ambte naar die het hele ge doe re gel de) voor al (te goed)
voor zich zelf zorg de, de ha ven een to taal ver keer de koers (ko len en
olie, fos sie le brand stof fen waar steeds min der vraag naar is) is ing esla -
gen en de pri va ti se ring de stad he le maal geen financieel voordeel
bracht, ach, het is historie, de wethouders en raadsleden die het lieten
gebeuren zijn al lang weg.
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∴ 22  Appen dix: Me di a mo del len
      en Me di at he o rie

door Luc Sala
Lo ka le me dia staan niet los van bre de me dia-ont wik ke ling en, met name 
de mas sa me dia heb ben de sa men le ving de laat ste eeu wen sterk be -
ïnvloed: de boek druk kunst, de te le vi sie en nu in ter net, maar ook de te -
le fo nie als real-time punt-tot-punt me di um speel de een rol. Me dia en
com mu ni ca tie zijn daar om po pu lai re on der wer pen in de me dia zelf en
in aca de mia. Er is veel ge fi lo so feerd en ge schre ven over de in vloed van 
me dia op de so ci a le, eco no mi sche en ook de  psycho lo gi sche ont wik ke -
ling.

Het in for ma tie tijd perk waar in we le ven is in we zen een me di a tijd perk,
met steeds meer in vloed van in ter net en mo bie le com mu ni ca tie, in -
dring end en al om te gen woor dig. Inter net is daar bij de gro te me dia-emu -
la tor, al les wat vroe ger als apart me di um be stond, kun je nu in cy ber -
spa ce na doen; boe ken, film, te le fo nie, the a ter etc.. Er ko men ook steeds 
nieu we vor men bij, denk aan vir tu al en aug men ted re a li ty, de ga mi fi ca -
tie van de com mer ci ële pu blie ke sfeer, de op komst van fake news, en
block chain als een al ter na tief voor pu bliek ver trou wen (ar ti fi ci al trust)
in bij voor beeld het mo ne tai re sy stem (geld). Maar wat blijft is het be sef 

Me di at he o rie
Voor wie niet thuis is in de me di at he o rie, een kor te sa men vat ting.

Een hel der mo del over wat me dia zijn, wat ze voor ef fect heb ben, en
hoe die ef fec ten sa men hang en met de ge brui kers/ont vang er, is er ei gen -
lijk niet. Er zijn leu ke kre ten, zo als Mars hall McLuhan’s ‘The me di um
is the message’ of ‘global village’ en heel tech ni sche be schrij ving en,
maar echt dek kend zijn die niet. Het Clau de Shan non Mo del (trans por -
ta tie: zen der-me di um-ont vang er met bood schap en ruis) is te sim pel, het 
tech ni sche ver band tus sen data en in for ma tie (a bit is only in for ma ti on
if it by tes) is voor me dia na me lijk te zeer af hank elijk van men se lij ke
fac to ren. Zelfs in de re cla me, waar het toch heel nut tig zou zijn om het
ver band tus sen bes te ding en en re sul taat hel der in beeld te krij gen, zijn
er ein de loos veel deel-the o rie ën en dik ke boe ken, maar geeft men toch
eigenlijk toe dat reclame eerder een kunst is dan een wetenschap.



dat steeds meer data niet nood za ke lij ker wijs ook meer in for ma tie be te -
kent, want ‘a bit is only in for ma ti on if it bytes’, er moet wat ge beu ren,
er moet iets kan te len, an ders is het al leen maar ruis, ene oor in, an de re
oor uit! We kun nen de hele dag Fa ce book en, binge-Net flixen, boe ken
le zen, aan de bar hang en, maar als we dat doen op de automatische
piloot gebeurt er niet veel.

De rol van me dia in het even wicht en de keu zes qua per ma nen tie (so ci -
a le struc tuur, ze ker heid) en flux (ve ran de ring, in di vi du a lis me) en dus
et hi sche en po li tie ke stel ling na me wordt aang etipt, maar zel den uit ge -
werkt naar een lo kaal of in di vi du eel ni veau. Som mi ge me dia be ves ti -
gen de sta tus quo (die nen de per ma nen tie), an de re zijn ge richt op ve -
ran de ring en trans for ma tie, maar het is de com bi na tie van die twee fun -
da men te le di men sies die bij voor beeld een po li tiek sys teem de fi nieert. 

Waar om kie zen in di vi du en of groe pen voor een be paal de po si tie, meer
so ci aal (links) of li be raal-in di vi du a lis tisch (rechts) en wel ke rol spe len
me dia daar in? Wan neer en hoe ont staat er een kan tel mo ment, zijn we
rijp voor ac tie, voor bij de at ten tie en in te res se, wan neer ne men we een
be slis sing en ko men in ac tie (het AIDA-mo del uit de mar ke ting)?
Waar om zijn er hor des des kun do lo gen pis kij kers die de uit slag van ver -
kie zing en voor spel len, maar mis ten die Trump’s winst?

Vrij wel ie der een (zie het ka der over me di at he o rie) ac cep teert de be slis -
sen de rol van me dia in het vor men en stu ren van cul tuur, in be slis sings -
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Er zijn na tuur lijk een aan tal me dia-fi lo so fi sche in zich ten, Pla to waar -
schuw de al voor het ge vaar van vast leg gen van ge dach ten, en zag hoe
dat een aan slag kon zijn op het ge heu gen, het ex ter na li se ren van onze
ver beel ding zag ook de Ame ri kaan se au teur, mys ti cus en psycho naut Te -
ren ce McKen na als ge vaar lijk, onze bin nen we reld zet ten we nu op har de 
schij ven en in de ‘cloud’. 

Er is na tuur lijk wel me di at he o rie ont wik keld, men keek naar me dia als
po li tie ke machts fac tor (Frank fur ter Schu le, Jürgen Ha ber mas, een he ge -
li aan se-mar xis ti sche kri ti sche vi sie). Dat wordt ge zien als re le van te me -
dia-fi lo so fie voor de na oor log se pe ri o de, ook als ver kla ring van de pro -
pa gan da van Nazi-Duits land. Van uit een machts per spec tief ke ken ze
voor al naar hoe me dia ge bruikt zijn om te ma ni pu le ren en hun kri tiek
slaat op hun ei gen tijd se mas sa me dia als in stru ment van de heer sen de
klas se (de cul tuur in dus trie). 

Mars hall McLu han (To ron to School: com mu ni ca ti on sys tems cre a te
psycho lo gi cal and so ci al sta tes) zag me dia voor al als ‘Extensions of
Man’ in wat men wel de me dia-eco lo gi sche op tiek noemt. Hij keek naar



mo del len zo als de mo cra tie, in de stu ren de macht van het geld in de me -
dia-in dus trie, in de rol van ‘affect’ en emo tie in alle me dia, ziet het in -
stru men te le en au to no me ka rak ter van me dia, en wijst op de nood zaak
van plu ra li teit en di ver si teit om ver star ring te gen te gaan. Maar het is
moei lijk een hel der me di a mo del te vin den, dat niet al leen de oude
broad cast- en in for ma tie-as pec ten goed plaatst, maar ook de in ter ac ti vi -
teit goed in beeld brengt. Een mo del dat me dia-ont wik ke ling en re la teert 
aan de im mer sie, de hyp no ti sche en pro gram me ren de in vloed op de
men se lij ke geest en de cul tuur, de re flexie ve in vloed op de ma kers, de
toe komst be pa len de as pec ten (zo als in scien ce fic ti on) en de pa ra dig -
ma-ver schui ving en, laat staan de iden ti teits con flic ten die het wes ter se
denk en nu zo in haar greep heeft. Steeds meer wordt dui de lijk dat het
de re la tie is tus sen ons (niet al tijd con sis ten te) zelf beeld en de ge fil ter de 
en be werk te in stroom van im pul sen (per cep tie) die ons ge drag be paalt,
en dat dit eerder een onbewust en emotioneel dan rationeel cognitief
proces is. 

Me dia zijn meer dan tijd ver schui ving, da ta trans port, in for ma tie-uit wis -
se ling of een in vul ling van de en ter tain ment-be hoef te, meer dan be zig -
heids the ra pie (brood en spe len) die nu in onze di gi ta le sur plus-eco no -
mie de meer ba sa le (Mas low) ma te ri ële be hoef ten over vleu gelt. Het
idee van me dia (me di um is iets in het mid den) is wel her kend als de ba -
sis van cul tuur vor ming en cul tuur be ïnvloeding en als es sen tieel voor de 
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de trans for me ren de waar de van me dia, voor bij de in for me ren de en trans -
por te ren de func tie en zijn ‘The me di um is the message’ maak te school. 

Er zijn veel cul tu reel ge re la teer de me di as tu dies, men keek ook naar de
mens en het lichaam (Chi ca go School: di a lec ti cal re la ti on to sto ra ge and
bi o lo gi cal ha bi tat, John De wey). 

De Me dia Eco no mics school (Fol low the Mo ney) be stu deert hoe geld en
me dia sa men hang en, hoe me di a ont wik ke ling en voor al de laat ste de cen -

nia in re la tie staan tot de markt, hoe in no va -
tie en par ti ci pa tie (pro su mers) het me di a veld 
ve ran der den.

Dan is er de jour na lis tiek als me dia-fo cus, of 
men kijkt voor al naar hoe tech no lo gi sche
ont wik ke ling en zo als de toe na me van de
band breed te en re so lu tie, ga ming en de so ci -
al me dia een rol spe len. 



so ci a le in ter ac tie van de mens, maar 
de re la tie tus sen de in di vi du e le
psyche en me dia is nog maar be -
perkt on der kend en on der zocht, af -
ge zien van de be perk te re la ties die
af leid baar zijn uit scans en on der -
zoek. Fa ce book bij voor beeld werkt
met een heel be perkt emo ti o neel
mo del met maar zes mar kers, en re -
du ceert zo onze reacties.

De rol van de so ci a le iden ti teit (en van wel ke dan, we heb ben er vaak
meer de re), die sterk af hangt van groeps vor ming en iden ti fi ca tie, van
min der waar dig heids com plexen en meer der waar dig heids oplos sing en (ik 
heb een iPho ne, Ma se ra ti, ik ben bi ker, mos lim, ar tiest, gele hes jes-de -
mon strant), is evi dent van be lang, maar er is geen hel der mo del dat
daar over uit spra ken kan doen. 

Groeps vor ming
Met de op komst van so ci a le me dia is er meer aan dacht voor hoe me dia
in vloed heb ben op groeps vor ming, op iden ti fi ca tie. Er wa ren al tijd pri -
mi tie ve en di rec te so ci a le me dia, zo als rod del, die ook in vloed had den
op de sa men le ving, en ook nood za ke lijk voor een so ci a le struc tuur
(pro so ci a le ac ti vi tei ten als hel pen, de len, sa men wer ken, vrij wil li ger
zijn). De di gi ta li se ring heeft het ech ter ge vir tu a li seerd, er is geen di rect
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Wat op valt is dat er geen echt bre de me dia-fi lo so fie is, en dat de golf van 
nieu we me dia en ze ker de op komst van in ter net en cy ber spa ce niet heeft
ge leid tot hel de re in zich ten en mo del len. Er zijn po si tie ve in ter pre ta ties
van wat in ter net brengt qua de mo cra ti se ring en toe gang voor al len, zo als 
door in ter net pi o nier John Per ry Bar low van de Elec tro nic Fron tier Foun -
da ti on (EFF), maar ook waar schu wing en zo als door vir tu al re a li ty-pi o -
nier Ja ron La nier, die ver vlak king van de cul tuur en te loor gaan van de
di ver si teit sig na leer de. Hij waar schuw de voor de ex ploi ta tie van per -
soon lij ke ge ge vens zo als door de gro te ‘portals’, die verd ien mo del len
ont wik ke len ge ba seerd op wat we zelf gra tis weg ge ven: onze pri va cy.
De ont wik ke ling van block chain tech no lo gie, waar mee het ‘vertrouwen’
als ba sis van sa men wer king wordt ver vang en door ‘artificial trust’ en de
rol van over he den en cen tra le in stan ties on der mijnd wordt, kan ook ge -
zien wor den als een nieuw me di um, een nieuwe vorm van



fy siek con tact meer no dig, we 
zit ten nu de hele dag te loe ren
op onze smartpho nes.

De te kort ko ming en van veel
van de mo der ne me di at he o rie -
ën zijn:
• ze gaan niet uit van de

psycho lo gie van de in di vi -
du e le mens (als zen der en
ont vang er) en iso le ren of
dui den niet de kan tel pun -
ten;

• ze zijn zo on der de in druk
van nieu we me dia, dat ze niet zien dat het al le maal va ri an ten zijn
van de ba sis per cep ties (zint ui gen) van de mens, en die zijn niet we -
zen lijk ve ran derd;

• ze ma ken geen on der scheid qua groeps ver bon den heid, groeps groot te 
en iden ti fi ca tie.

Het eer ste punt ver breedt het per spec tief van me dia-stu dies tot iets waar 
ook de psycho lo gie, de per cep tie leer en de neu ro we ten schap pen mee te
ma ken heb ben, com mu ni ca tie wordt een heel com plex on der werp als je 
er ook trans for ma tie bij haalt. 
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vastgespijkerde communicatie in een tijd waarin ‘fake news’ de
betrouwbaarheid van klassieke media aantast.

Maar juist de rol van me dia in iden ti fi ca tie pro ces sen, groeps vor ming en
de in vloed van de di gi ta le so ci a le me dia mist nog een ste vi ge ba sis of
bruik baar mo del. We le ven in een tijd waar in ‘identity’ po li tiek, de pro -
su mer par ti ci pa to ry cul tu re, hash tag ac ti vism like #MeToo, gele hes jes,
con text se pa ra tie (de oor log, hong er, kli maat in de huis ka mer of op de
smartpho ne, maar niet ‘echt’), Alt-right, iden ti ty for loy al ty ex change,
lo ser ge ne ra tie, fake news, mil len ni al ste re o ty ping en opi nie-ver ko ke ring 
be pa lend zijn voor het ‘publieke discours’, maar de oude in de ling en in
bij voor beeld in di vi du e le en mas sa me dia niet meer re le vant zijn. Met
name de in vloed van al ler lei me dia op groeps vor ming en groeps ge drag
en de psycho lo gi sche pro ces sen als pro jec tie, ver sla ving en ont ken ning
lij ken re le vant, maar er is geen dek ken de the o rie. Juist op het ge bied van 



Nu ko men juist in de lo ka le me dia-si tu a tie deze drie te kort ko ming en in
de me di at he o rie bij el kaar. In onze lo ka le, klein scha li ge, in di vi du e le
me dia-bub bels lo pen de func ties als:
• Infor ma tie (overd racht, time-shift, trans port)
• Edu ca tie
• Amu se ment (en ter tain ment, at ten tie, be zig hou den)
• Re gu le ring en be vei li ging (stoplich ten)
• Ge drags be ïnvloeding (ex tern) en trans for ma tie (het kan tel mo ment

zo wel van zen der als ont vang er ook in tern) of be ves ti ging van de
sta tus quo

• Con text se pa ra ti on (de stu dio is niet de buis, oor logs ver slag ge ving) 

door el kaar heen, is er geen dui de lij ke hi ërarchie; wat voor de een ruis
is, be vat nut ti ge in for ma tie voor de an der. Het is juist op dat ni veau, dat 
de mooie in zich ten over mas sa com mu ni ca tie niet meer op gaan, om dat
het in di vi du van heel veel kan ten in put krijgt.

Een an de re blik
In het ka der van een nota over lo ka le me dia is de ont wik ke ling van een
nieu we me di at he o rie mis schien wat am bi tieus, maar toch doe ik hier
een po ging om:

•A: aan te ge ven dat al die nieu we me dia toch wel in pas baar zijn in een
re la tief be grijp baar mo del, na me lijk dat van de mid del eeuw se burg
of ver sterk te stad. We denk en dat het draait om nieu we me dia, maar
de com mu ni ca tie- en in ter ac tie pa tro nen zijn, ze ker op lo ka le schaal,
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de lo ka le me dia, waar alle me dia dicht bij ko men en door el kaar lo pen
(mash-up), met een hoge in ter me dia el as ti ci teit (je kunt de bood schap
moei lijk ont lo pen) is er wei nig the o rie. Het wordt zo dicht bij de mens te 
com plex, te convergent, het reductionistisch denken schiet te kort.

De me di at he o rie is ech ter wat blij ven ste ken, zelfs al ko men we om in
‘media studies’ en com mu ni ca ti ons-fa cul tei ten op zo wat ie de re ho ge -
school of uni ver si teit. Er zijn po li tie ke en eco no mi sche mo del len voor de 
in vloed van me dia, tech ni sche be schrij ving en over hoe al les steeds snel -
ler, ge de tail leer der en met steeds kor te re feed back loops ook steeds in -
sta bie ler wordt, men ziet de in vloed van me dia op de glo ba li se ring, wijst
op cul tu reel im pe ri a lis me, waar schuwt voor her sen spoe ling en ver vlak -
king, voor ver sla ving en gezondheidsrisico’s, maar een hel de re me dia-fi -
lo so fie is er niet. 



ei gen lijk niet veel ve ran derd, hoog stens ‘technisch’ verd er ont wik -
keld. 

•B: We in de taal, en dan met name de per soon lij ke voor naam woor den,
een heel hel de re me dia-in de ling vin den. We we ten in tu ïtief wat onze
re la tie (in di rect con tact of via me dia) met an de ren is, ver gis sen ons
niet in de aan spreek vorm, of we met een jij, jul lie, wij of zij van
doen heb ben.

A: Er zijn geen nieu we me dia: het ‘Burg’-mo del.
Het mo der ne me di a land schap is zo ge com pli ceerd, zo in ont wik ke ling,
dat er be hoef te is aan een een vou dig en be grij pe lijk mo del om me dia te
or de nen en de ver ban den te zien. Met al die nieu we me dia lijkt het na -
me lijk als of er echt iets nieuws is, maar de mens is, wat be tref com mu -
ni ca tie en per cep tie, nog steeds de zelf de, we heb ben er geen nieu we
zint ui gen bij ge kre gen. Nieu we me dia zijn snel ler, in ter ac tie ver, on per -
soon lij ker en ‘rijker’, maar ko men nog steeds neer op ‘The Exten si ons
of Man’ zo als McLu han dat zag. 

Dat laat zich goed il lus tre ren aan het ‘Burg’-mo del van de mid del eeuw -
se stad, waar de ar men (ho ri gen/lijf ei ge nen, keu ter boer tjes), een lo ka le
heer ser met hof hou ding, de kerk en de bur ge rij (mid den stan ders, hand -
werk lie den, gil den, no ta be len het met el kaar moe ten rooi en. Dat ge -
beur de vaak in een ver sterk te stad, een burg, bo rough, bourg, een
woord waar in we bur ger her ken nen, een term die blijk baar in veel lan -
den en ta len min of meer het zelf de be te ken de. In veel na men van ste den 
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Er is wel veel re duc ti o nis tisch on der zoek over wel ke fac to ren nu het suc -
ces of de im pact van een me di um be pa len, maar geen bre de ba sis. Dat is
ook wel be grij pe lijk, want in me dia ko men bin nen- en bui ten we reld bij
el kaar, psycho lo gie en so ci o lo gie spe len een rol, be grip van hoe de mens 
met in for ma tie om gaat heb ben we zelfs met al die mo der ne scan ners en
neu ro we ten schap nog niet echt bo ven wa ter.

Me dia kun nen gaan om in di vi du e le com mu ni ca tie, maar ook om die met
de an der, de groep, en om ge keerd, er zijn vele ma nie ren om een bood -
schap over te breng en. De oude (mas sa)me dia-in de ling in print en om -
roep is te be perkt, maar hoe plaats je ga mes of VR in de me dia-clas si fi -
ca tie? Er is de be ken de in de ling in in di vi du e le (punt-tot-punt) me dia en
mas sa me dia, maar die in de ling is met de pro li fe ra tie van de elek tro ni -
sche me dia en in ter net niet meer zo zin vol. Want is vir tu al re a li ty nu een
mas sa me di um om dat er bi os co pen zijn waar je met een spe ci a le bril



ko men we het woord nog
te gen. De Duitse term
‘Burg’ past wat beter dan
‘burcht’. 

Na tuur lijk heb ben we
anno 2019 an de re stan den, 
maar het is dui de lijk dat
be stuur ders en eli te (ede -
len), we ten schap pers (cle -
rus), de mon di ge bur ger
en de suf fi ge zwij gen de
meer der heid in dit beeld
pas sen. Die groe pen com -
mu ni ce ren met el kaar,
bin nen de groep en tus sen
de groe pen, op ma nie ren
die we ook nu mak ke lijk
kun nen her ken nen. Na -
tuur lijk, de so ci a le me dia
van daag zijn mak ke lij ker
dan de rod del en ach ter -
klap van toen, maar waar -
schijn lijk qua in houd niet veel an ders.

We plaat sen dit me di a mo del in een tijd, waar in het schrift er wel was,
men sen ook wel per brief com mu ni ceer den, maar dat was een klei ne
min der heid, de bre de mas sa was anal fa beet, moest het heb ben van wat
de stads om roe per kwam mel den, wat van de kan sel werd ver or don -
neerd en wat men op het stads plein, op de markt of in de kroeg hoor de,
rod del was het so ci a le me di um van die tijd. Boe ken wa ren voor de enk -
ele in tel lec tu eel, maar ei gen lijk voor be hou den aan de kerk en dan voor -
al de mon ni ken, die ko pieer den want de druk pers was er nog niet. Men
leer de in de prak tijk wel wat de lo ka le macht heb bers wil den; wie niet
ge hoor zaam de werd op ge pakt en niet mis se lijk ge straft, pu blie ke exe -
cu ties wa ren volks ver maak, op het stads plein en niet al leen de markt
maar vaak ook in de rechts zaal, net zo als de plat forms op in ter net te -
gen woor dig. 

De adel en de kerk wa ren erop uit de bur gers en de ar men niet al leen in
toom te hou den, maar van ze te pro fi te ren. Niet door on derd ruk king en
ge weld, dat was de zweep, maar veel eer was er de wor tel van de ver lei -
ding, de met ho diek van de cog ni tie ve dis so nan tie waar voor al de kerk
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sterk in was (je bent zon -
daar, maar we bie den je
een uit weg, ver ge ving en
ver los sing). 

Het is te ke nend dat ook
Jürgen Ha ber mas1 in
zijn’ Struk tur wan del der
Öffent lich keit: Unter -
suchung en zu ei ner Ka te -
go rie der bürger lichen
Gesellschaft’ de ont wik -
ke ling van de li be ra le
bur ger lij ke open baar heid
en de me dia be schrijft, en 
de in de hoge Mid del eeu -
wen op ko men de bur ger -
lij ke maat schap pij. We
gaan hier ech ter niet in
op de ge lei de lij ke ont -
wik ke ling van de me di a -
vor men, maar pro be ren in 
de mid del eeuw se stad de
grond vor men van alle la -
te re me dia te her ken nen. 

De ba sis com mu ni ca tie pa -
tro nen, di rect con tact, de stads om roe per, de kan sel, het markt plein, ver -
schil den niet veel van wat we nu zien in de mo der ne mas sa me dia en de
so ci a le in ter net me dia. Maar net als nu pro beer de men de zaak te
‘pimpen’, ex tra in dring end en ‘immersief’ te ma ken. Aldous Hux ley
maak te in ‘The Doors of Perception’ (1954) dui de lijk hoe de kleu ren,
de mu ziek, de ra men en de ar chi tec tuur van bij voor beeld een ka the draal 
of pa leis niet veel an ders wa ren dan mid de len om de bur gers, boe ren,
ho ri gen en lijf ei ge nen in een ‘andere’ en in dru kwek ken de en in ze ke re
zin ‘virtuele’ wer ke lijk heid te breng en. Het wa ren bij zon de re toe voe -
ging en aan de nor ma le per cep tie, net zo als we dat nu pro be ren met
‘augmented reality’. En het ef fect was, als we Hux ley vol gen, min of
meer het zelf de, men raak te on der de in druk, werd ge voe lig voor sug -
ges tie en pro gram me ring. Is het beeld van de Fran se abt Ber nard van
Clair vaux, die in de ka the draal van Véze lay in de 12e eeuw een kruis -
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tocht wist te ont ke te nen, zo ver schil lend van de mas sa bij eenk om sten
van de Nazi’s, de mo der ne Olym pi sche Spe len, ver kie zings bij eenk om -
sten en de massale muziekfestivals?

In dit re la tief een vou di ge ‘burg’-mo del zien we, net als nu op lo kaal
me dia-ni veau, drie per spec tie ven, na me lijk het in di vi du, de so ci a le
groep en de bui ten we reld. Die so ci a le groep was, net als nu, ge laagd, er 
was de fa mi lie, de bu ren, het gil de, de klas se of kas te, en als er ech te
be drei ging en wa ren zo als oor log of de pest, ont ston den er in- en
out-groups en zocht men zwar te scha pen. Alle maal her ken baar, ook in
de ma nier waar op we nu om gaan met die mo der ne, tech no lo gisch zo
veel in dru kwek ken der, maar in es sen tie ge lijks oor ti ge me dia. 

B: Me dia in de len naar per soon lijk voor naam woord
en per soons vorm
Vreemd ge noeg is er geen me di a mo del dat uit gaat van hoe we in de taal 
om gaan met het per soon lijk voor naam woord (ik, jij, wij, jul lie, zij) en
per soons vor men (de werk woords vorm die er bij hoort), een mo del dat
er kent hoe we in tu ïtief we ten hoe we ie mand moe ten aan spre ken, moe -
ten be na de ren via de me dia of be na derd wor den.

(1) Eer ste per soon: ik, wij

(2) Twee de per soon: jij,  jul lie

(3) Der de per soon: hij, zij (v), het, zij (mv)

Blijk baar is er in onze taal een di rec te link met hoe we ie mand
‘plaatsen’, met om gangs vor men en dus met hoe we ze zien, in een me -
di a con text. Dat heb ben we, van uit evo lu ti o nai re nood zaak, bi o lo gisch
goed ver ank erd, emo ti o neel ver knoopt, we hoe ven er niet over na te
denk en en kie zen au to ma tisch de gepaste aanspreekvorm.

We we ten niet al leen het per spec tief, of ie mand van uit zich zelf (in de
eer ste per soon), van uit de klei ne in-groep (fa mi lie, vrien den) of af stan -
de lijk (der de per soon) ageert, maar ma ken daar bij ook nog on der scheid
naar ge slacht, aan tal en soms ook sta tus (jij, u, de be leef de vorm in het
Frans met het for me le vous i.p.v. tu). Zelfs de ‘andere wereld’, het spi -
ri tu e le of on zicht ba re, kent een aan spreek vorm (Gij, Thou in het
Engels). In veel ta len, zo als het Ara bisch, is er een spe ci a le aan spreek -
vorm wanneer het om tweetallen gaat.

Het on der scheid in de taal tus sen de klei ne in-group (jij, jul lie) en de
gro te re out-group (de hij, zij, hen) is voor al sig ni fi cant om dat we dat in
de bre de clas si fi ca tie in in di vi du e le en mas sa me dia niet ken nen. Daar
mis sen we ei gen lijk de klei ne groep als me dia-klas se en het on der -
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scheid tus sen wij, jul lie en zij. Bij
so ci a le me dia als Fa ce book pro -
beert men dat weer te rug te ha len
en on der scheid te ma ken tus sen
(bes te) vrien den en ken nis sen. Dat
is hard no dig, want we we ten dat
we echt geen 500 bes te vrien den
kun nen heb ben, en dat 150 vrien -
den en con tac ten ei gen lijk al de
grens is, dat on der zocht de Engel se 
an tro po loog en evo lu tie bi o loog
Ro bin Dun bar. Som mi ge men sen
kun nen veel meer con tac ten aan,
en er zijn gra da ties in hoe ‘close’
we zijn, maar het is dus in de taal
dat we die gra da ties bij na au to ma -
tisch uiten.

Het clas si fi ce ren van me dia in de
ik-jij-hij-wij-jul lie-zij-seg men ten be te kent dat we bij voor beeld de in -
vloed van me dia op groeps ge drag en iden ti fi ca tie be ter kun nen iso le ren
en be grij pen. Als voor beeld het uit el kaar hou den van jij-com mu ni ca tie
en zij-com mu ni ca tie in so ci a le me dia. We kun nen Twit ter of Fa ce book
best be wust ge brui ken om een in-groep te be rei ken, of juist om een
soort al ge me ne bood schap naar een veel bre de re, maar af stan de lij ke
zij-groep te stu ren. Alleen heb ben we de zeg gen schap daar over wel
deels ver lo ren, Fa ce book be paalt slinks wie onze post ziet.

De taal is heel fun da men teel, daar ligt dus een be te re in de ling van me -
dia al te wach ten. Blijk baar we ten we, van na tu re of doord at we dit van
jongs af aan heb ben ge leerd, hoe onze re la tie met an de ren is, en kost
dat wei nig moei te. We gaan er han dig mee om, ge brui ken sta tus vor men 
als u of jij als dat zo uit komt ook wel ma ni pu la tief, en we ten ook goed
wat het be te kent om ie mand bin nen de jij- of zelfs wij-groep te ha len.
Dan is er spra ke van iden ti fi ca tie, van iets ge deelds, van pro so ci aal ge -
drag en ver wach ting en, je hoort er bij, je bent deel van de groep. 

Het in-groep/out-groep of ‘us-them’ denk en heeft evo lu ti o nai re wor tels, 
het heeft veel te ma ken met onze be hoef te aan vei lig heid, aan het on -
der ken nen en in schat ten van de po si tie van de an der. 

Er wordt wel ge zegd dat de ‘identity politics’ trend van de laat ste ja ren
hier mee te ma ken heeft, men sen zoe ken be scher ming en vei lig heid in
wat ze zien als de meer der waar dig heids om ge ving van de groep, dus
van uit een min der waar dig heids ge voel. Daar spe len me dia een dui de lij -
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ke rol, ons min der waar dig heids ge voel wordt stel sel ma tig ge voed door
re cla me, angst, nieuws be rich ten, met mecha nis men als cog ni tie ve dis -
so nan tie. 

Juist om dat men zich iden ti fi ceert met soms meer de re ver schil len de
groe pen, en deel uit maakt van die ‘communiteit’, en dat als ‘wij’ en
‘ons’ er vaart, en zich in ge drag ook con for meert, is een be ter on der -
scheid in hoe we een groep be na de ren be lang rijk. De hele  ‘identity
politics’ draait niet om de mas sa, maar om deel groe pen met hun ei gen
agenda’s.

Het be lang van ik in de me dia
Deze clas si fi ca tie naar per soon lijk voor naam woord laat ook ruim te om
naar de eer ste per soon ‘ik’ te kij ken, als deel ne mer in de me dia, maar
voor al als ma ker, schep per, au teur, en hoe dat een rol speelt in zelf beeld 
en trans for ma tie. Je kunt ma ker en ge maak te niet goed schei den, zo als
Ro land Bar thes2 po neer de en het werk beïnvloedt weer de maker. 

Een van de as pec ten van me dia die wei nig aan dacht heeft ge kre gen, is
na me lijk ook wat het met ie mand doet die zelf iets pro du ceert of re pro -
du ceert. De ar tiest, de per for mer, de schrij ver en de jour na list zelf wor -
den be ïnvloed door hun werk en wat ze ma ken of neer zet ten, er is re -
flec tie en trans for ma tie, groei, spiegeling. 

Veel schrij vers ge ven toe dat ze ei gen lijk voor al voor zich zelf de ding -
en op schrij ven, van zich af schrij ven, ver wer ken, en dat er dan la ter le -
zers zijn is mee ge no men, maar niet het hoofd doel van hun schrij ver -
schap. Dat per spec tief is be lang rijk, maar krijgt wei nig aan dacht in me -
dia-stu dies.

Juist in lo ka le me dia, en voor al wan neer veel men sen de kans krij gen
iets te ‘maken’ en hun emo ties uit te druk ken, kan dit niet al leen een
soort vei lig heids stoom klep zijn, maar zing eving bie den, iets waar we
al le maal be hoef te aan heb ben. Het mo ge lijk ma ken van der ge lij ke cre a -
tie ve ui ting en is een groot goed, erg sti mu le rend maar he laas wat weg -
ge zakt in bij voor beeld het on der wijs, waar bij voor beeld mu zie kon der -
wijs en handenarbeid niet echt meer meetellen. 

Wan neer ‘horen bij’ ook echt bij dra gen en par ti ci pe ren kan in hou den,
dan is co he sie en een ge luk ki ger sa men le ving niet ver weg meer.
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