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Wie regeert
over de leegte?
Regiojournalistiek is in gevaar.
Wie regeert er nog over de leegte?
HENRI BEUNDERS

H

et leuke van de auto is
de radio. Je hoort nog
eens wat en je hebt alle
tijd om er over na te denken.
Zoals laatst, niks bijzonders, en
toch blijft het in mijn gedachten.
Een Britse zanger bleek 55 jaar
geworden, daarom mochten
luisteraars een plaat van hem
aanvragen. ,,Je zult maar artiest
zijn in Engeland en 55 jaar worden. Dan kom je in Nederland op
de radio en draaien ze je muziek”, dacht ik en kon me niet
voorstellen dat er mensen zouden bellen.
Binnen een minuut waren er
twee mensen aan de telefoon,
een man en een vrouw, die beiden wel een liedje van de jarige
wilden horen. Ieder een ander
liedje wel te verstaan. ,,Hoe moet
dat nou?”, vroeg de presentator.

Dat raakte mij,
dat zij het elkaar
niet gunden
Het leek mij geen groot probleem. Een beetje hoffelijke heer
laat de dame met haar wens
voorgaan. Maar misschien,
dacht ik, wil de dame anno 2014
gelijk behandeld worden en stelt
zij voor het verzoek van de heer
in te willigen. Ach, met een
beetje goede wil komen zij er
samen wel uit.
Maar ik had buiten de waard
gerekend. En buiten de waardin.
Zij wenste haar lied te horen –
dat was het bekendste nummer
van de jubilaris en tevens het
mooiste. Hij hield vast aan zijn
verzoeknummer – dat van haar
kwam immers vaak genoeg op
de radio.
Dat raakte mij op de een of

andere manier. Dat zij het elkaar
niet gunden.
De presentator, die ook wel
doorhad dat beide luisteraars
niet vooraan hadden gestaan
toen Onze Lieve Heer ooit de
flexibiliteit uitdeelde, stelde met
een royaal gebaar voor om beide
liedjes na elkaar te draaien.
Iedereen blij.
Mij schoot een oud Joods
verhaal binnen, door Abel Herzberg opnieuw vertolkt.
Herzberg vertelt over twee
broers die samen het land van
hun vader erven en dit in twee
gelijke stukken verdelen. Zij
scheiden het keurig met grenspalen af.
‘s Nachts ligt de ene broer te
woelen. ,,Mijn broer heeft een
heel gezin om voor te zorgen. Ik
ben maar alleen. Hij zou een
groter deel moeten hebben dan
ik.” Dus staat hij op en verzet
midden in de nacht de grenspalen zodat het deel van zijn broer
groter wordt.
Die zelfde nacht ligt ook zijn
broeder wakker. ,,Ik heb al een
gezin en mijn broer is alleen en
eenzaam. Laat ik hem een groter
deel geven.” Zo gezegd, zo gedaan, en ook hij verzet de palen
ten gunste van zijn broer.
De volgende dag zien zij tot
hun verwondering dat er helemaal niets veranderd is. De
nacht daarop herhaalt zich het
gebeurde en de nacht daarna
ook.
Tot zij elkaar midden in de
nacht treffen en begrijpen hoe
het zit. ,,Waar beide broers elkaar
ontmoeten, daar zal het vrede
zijn”, besluit Herzberg.
Die houding, dacht ik in mijn
auto, die is ons mensen van
harte gegund.
> wim.beekman@lc.nl
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e regionale journalistiek
wordt minder in kwaliteit, en
minder in omvang. Zegt het
zojuist verschenen proefschrift ‘Regiojournalistiek in spagaat’ van Kees
Buijs. Daarom ook wordt er door het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek onderzoek gedaan naar de
vraag hoe burgers in dorpen, steden
en streken eigenlijk met elkaar communiceren. En of de onafhankelijke
pers hier nog als waakhond blaft en
bijt. Voor zover er nog onafhankelijke media zijn natuurlijk. In sommige steden, zoals Delft, is er geen papieren krant meer. In sommige provincies zoals Flevoland evenmin.
Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van onafhankelijke papieren
media die iedereen in een regio met
elkaar placht te delen? Sterft er iets
af als er geen platform meer is dat
kan dienen als de befaamde ‘imagined community’, zoals antropoloog
Benedict Anderson ooit de geschreven pers noemde, als scheper van de
wording van de natiestaat, in de 19e
eeuw? En van de regionale identiteit,
zoals de Friese, eveneens?
Ofwel: is het voldoende als er alleen nog een gesubsidieerde provinciale omroep is die dorp en streek
overstijgt? Als er nog slechts een
huis-aan-huisblad door de brievenbus wordt geduwd? En als iedere
burger verder zelf maar wat digitaal
moet turen of tikken om informatie
op te doen of meningen die ‘virtuele
wereld’ in te sturen? Lopen we door
de huidige technische en commerciele mediarevolutie het gevaar in het
omgekeerde proces te belanden dat
Anderson beschreef: namelijk in een
neerwaartse spiraal naar desintegratie?
De feiten en cijfers stemmen treurig. Titel na titel verdwijnt, fusies
overal, het aantal huishoudens dat
een abonnement op een krant heeft
daalt in steeds sneller tempo. In 1975
had 92 procent een krant, in 2010 47
procent.
Anno 2014 is in sommige streken
het percentage gedaald tot 30, 20 of
zelfs onder de 10 procent. De krant
dreigt dus te verdwijnen uit het leven van de meeste Nederlanders,
ook de regionale krant, zelfs misschien de Leeuwarder Courant na
ruim 260 jaar van ‘beschaafde vooruitgang’.
Is dit erg? Laten we deze vraag toespitsen op de democratie. De krant is
vanaf midden 19e eeuw onderdeel
geworden van het democratiseringsproces. Was in de tijd van de
verzuiling de motor van de groepsgebonden emancipatie en identiteit.
En toen de ontzuiling in de jaren zestig inzette, vertaalden kranten zich
naar een louter politieke profilering:

progressief, liberaal, conservatief.
De meeste regionale kranten noemden zich overigens altijd neutraal,
want ze wilden door iedereen in de
regio worden gelezen.
De vraag is of we vroeger niet te
eenzijdig aandacht hadden voor ‘de
krant’ als hét platform van de ‘samenspraak in de samenleving’.
Mensen praten immers ook elders
met elkaar: op het werk, thuis, in de
buurt, in de vereniging. En anno
2014 mailt en twittert men dat het
een aard heeft. Zo ontstaat ook een
soort publieke opinie. Of is het kenmerk van het debat nu: ‘all sail, no
anchor’?
Er wordt, ook in Friesland, meer
gecommuniceerd door iedereen dan
ooit te voren. En toch is het SombermansAlom als het gaat over de toekomst van de regiojournalistiek. Als
ik aan verdwijnende kranten denk,
denk ik niet zozeer aan verdwijnende arbeidsplaatsen, maar aan het
verdwijnen van oude, vertrouwde
structuren in die ‘samenspraak in de
samenleving’.
Internetgelovigen bejubelden tot
voor kort de ‘horizontalisering’ van
de communicatie – ja van de hele samenleving. Ha! Wat er nu gebeurt is
enerzijds versplintering en anderzijds een toenemende tendens tot
verticalisering, of re-hiërarchisering, van de samenleving. Dat is te
zien in de economie, waar ‘de Baas’
en het winststreven de werknemers
tot machteloze flexwerkers reduceren. In de politiek eveneens, waar de
roep om veiligheid steeds meer
macht geeft aan de Nationale Politie,
het OM, de Minister en de digitale
Big Brother. En over de macht die Microsoft, Google, Facebook nu over
ons leven hebben hoeven we het
sinds Edward Snowden niet meer te
hebben.
Door het wegvallen van steeds
meer journalistieke waakhonden
neemt dichter bij huis de macht van
de gemeente ten opzichte van de

burgers eveneens toe. Dit wreekt
zich. Door het wegvallen van oude
structuren, zoals politieke partijen,
vakbonden, kerken en kranten,
groeit het maatschappelijk vacuüm.
De titel die politicoloog Peter Mair
gaf aan zijn recent verschenen essays over de uitholling van de westerse democratie zegt het treffend:
‘Ruling the Void’: Regeren over de
leegte.
Maar dat vacuüm wordt in het algemeen steeds meer opgevuld door
‘de publieke opinie’, dat wil zeggen
door actievoerders, sociale bewegingen, morele kruisvaarders, of politieke vertolkers van ‘het boze gemoed’ der burgers.
Hoe kunnen we de kwijnende regiojournalistiek revitaliseren? Er is
niet een snelle totaaloplossing. Ik
kan nu maar twee veranderingen bedenken, een kosteloze en eentje die
alles op zijn kop zet. De eerste is deze: als een regiokrant politiek scherper aan de wind zeilt, dus niet aarzelt
soms actiekrant te worden, wordt
die weer meer gelezen.
De tweede is drastisch: de regionale omroep wordt uit belastinggeld
betaald. Waarom niet die wegkwijnende kranten samen met de lokale
en regionale omroep omgevormd
tot regionaal mediacentra? Het grote bezwaar van een dergelijke nationalisatie – wég onafhankelijkheid –
kan worden tegengegaan met een
zéér stevig redactiestatuut. En met
een nóg steviger – gekozen – hoofdredacteur die weerstand kan bieden
aan het oude spreekwoord: wiens
brood men eet, diens woord men
spreekt.
Henri Beunders,
maatschappijhistoricus, is
hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Deze
bijdrage is een samenvatting van de
Fedde Schurerlezing die hij vandaag
in Leeuwarden houdt.

De regiojournalistiek staat onder druk.
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Media zijn dood. Leve de journalist!
SASKIA VAN WESTHREENEN
LEEUWARDEN De gevestigde media
happen naar adem. Hulp van de
overheid is nodig om goede journalistiek in de benen te houden.

Dat was de slotconclusie zaterdagmiddag tijdens de vierde Fedde
Schurerlêzing in Leeuwarden.
Hoogleraar Henri Beunders vertelde over het gevaar van het mediaverval. De voorlichters grijpen de
macht en dat is slecht voor een open
democratie.
Zijn woonplaats Almere heeft een
afdeling voorlichting van vijftig
man. RTV Flevoland heeft er twee
man rondlopen, Almere Dichtbij
drie. ,,Eigenlijk is er niet één journalist die de boel goed volgt. In een stad
van 200.000 mensen!’’
Friesland is nog gezegend met

twee regionale dagbladen en een
Omrop Fryslân, maar ook hier ligt
verdere afbraak op de loer.
De NDC mediagroep, eigenaar van
Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, maakt zich op voor nieuwe bezuinigingen, de omroepen volgen in
2017. Beunders: ,,We moeten serieus
rekening houden met het verdwijnen van De Krant uit het leven van
de Nederlander.’’
Vroeger werd gedacht dat door de
bekabeling de democratie zou zegevieren. Later zou internet de redding
zijn. ,,Maar ook hier is het met de
media niet geworden wat we in 1989
dachten.’’ Sterker: de interesse van
burgers in lokaal en provinciaal bestuur wordt alleen maar kleiner.
Politieke partijen ,,regeren voor
de burgers en niet namens de burgers’’. Het niveau van raadsleden
neemt af, de macht neemt toe, bur-

‘En anders moet
de overheid de
wegkwijnende
media
maar opkopen’
gers bemoeien zich bijna nergens
meer mee, tenzij er iets tastbaars gebeurt, zoals sluiting van een cultureel centrum om de hoek. En van de
opkomst van ,,zulke boosheid’’ leven
de groeiende lokale partijen weer.
Beunders opperde het invoeren
van een systeem van politieke
dienstplicht om de betrokkenheid

bij het bestuur te vergroten.
Het is vooral noodzaak om de
journalistieke kracht in de regio te
behouden, zei hij. ,,En anders moet
de overheid de wegkwijnende media
maar opkopen.’’ Een gek idee? ,,Als
een genationaliseerde pers maar
een stevig statuut en dito hoofdredactie krijgt, is het mogelijk.’’
Gesprekken tussen Omrop en
NDC mediagroep over de vorming
van een regionaal mediacentrum
zijn gaande. Omrop-directeur Jan
Koster wil op Friese schaal verbanden zoeken en beslist niet op noordelijk niveau, benadrukte hij.
Koster: ,,Ik bin der poer op tsjin as
der by de omroppen ien noardlike
redaksje komme soe. Neam it in
NDC-eftige konstruksje. Ik sjoch al
dat de LC hieltyd minder Frysk
wurdt. Dat fyn ik gjin goeie saak.’’
Hij streeft naar de vorming van

een gemeenschappelijke nieuwssite
,,foar it auto-yn-de-sleat-nijs’’. Verder wil de Omrop de kar trekken
voor de vorming van ,,in soart Google fan Fryslân’’; een Fries multimediaal digitaal podium van en voor de
Friezen.
Leuk, maar is dat hetzelfde als het
voeren van goede, diepgravende
journalistiek? ,,Wy hawwe it no foaral oer de soarch foar besteande ynstituten’’, zei journalist Bert de Jong.
,,Wylst wy ynvestearje moatte soenen yn sjoernalisten.’’
Beunders pleitte voor een onafhankelijk platform ,,hoe dan ook gefinancierd’’. Kan zoiets ook zonder
reclame? Betaald uit de Nuon-gelden
of door ,,de opsinten te ferheegjen’’?
zei LC-journalist Willem Bosma.
Goede journalistiek kost geld, zo
klonk het. Gastheer Bert Looper van
Tresoar: ,,Desnoads publyk jild.’’

Gala Friesland brengt
125.000 op
LEEUWARDEN Het benefietgala
van zorgverzekeraar De Friesland heeft vrijdagavond 125.000
euro opgeleverd. Het geld gaat
naar twee goede doelen voor
ouderen. Tijdens de avond traden onder meer Ruth Jacott en
Syb van der Ploeg op. Op de
veiling bood iemand 3000 euro
op een lunch met staatssecretaris Martin van Rijn. Een ander
bood 10.000 euro op een thuisconcert van Syb van der Ploeg.
De opbrengst is voor het organiseren van een ‘danspaleis’ voor
ouderen in zorginstellingen en
tablets voor ouderen. Op het
gala waren tweehonderd gasten.

Automobilist uit sloot
gered dankzij meisjes

Thomas Jelte van der Tol en zijn broer Allard Minne kunnen over enkele maanden zelfstandig naar aan de overkant van het dorp.
FOTO:HOGENOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Húnsers kunnen straks
vertrouwd naar de overkant
SASKIA VAN WESTHREENEN
HUNS De broertjes Van der Tol uit
Húns keken zaterdag gefascineerd
naar de tunnelklus onder de doorgaande N359, de weg tussen Leeuwarden en Bolsward.

Binnenkort kunnen ze eindelijk
veilig de oversteek maken.
Een grote telescoopkraan tilde
zaterdagmorgen de elementen
voor een fietstunnel op hun plek.
De tunnel moet een einde maken
aan de ongelukken die de laatste ja-

ren gebeurden op de beruchte kruising ter hoogte van de tweelingdorpen Húns en Leons.
Thomas Jelte, bijna vier, trapte ’s
morgens zijn skelter naar de bouwlocatie en mocht samen met zijn
broers Sander Obe en Allard Minne
de zaak inspecteren. ,,Soks fine se
altyd moai’’, weet heit Jan van der
Tol.
De familie woont in Húns en
moet voor bijna alles de drukke weg
oversteken, richting Leons. ,,Wy
moatte de jongens altyd oer de dyk
sette. Se ha freontsjes oan de oare

De kruising wordt
door veel meer
jeugd uit de
regio gebruikt
kant, de skoalle is dêr. Aanst kinne
de grutteren feilich allinnich’’, zegt
heit. De kruising wordt door veel

meer jeugd uit de regio gebruikt;
vier keer per dag, van en naar de
dichtstbijzijnde basisschool in
Baard.
Vanwege de takelklus was de
doorgaande weg het hele weekeinde afgesloten. Een telescoopkraan
van 200 ton van het Franeker bedrijf BKF tilde de delen van 20 ton
per stuk probleemloos onder de
weg.
De voetgangers- fietstunnel
wordt gebouwd door Hegeman uit
Nijverdal en Jansma Infra en Milieu
uit Drachten.

DOKKUM Dankzij drie meisjes
(16) uit Morra, Ternaard en Wierum is een automobilist (40) uit
de gemeente Dongeradeel uit
een sloot gered. De man was in
de nacht van zaterdag op zondag
met zijn voertuig in een sloot
beland langs de Metslawiersterweg bij Dokkum. De meisjes
fietsten langs en zagen de bestuurder op de voorstoelen
liggen. De man was niet aanspreekbaar. De gealarmeerde
hulpdiensten hebben het slachtoffer uit de auto gehaald. Hij is
overgebracht naar het MCL.

Lemster vast voor
slaan beveiliger
KOUDUM Een man uit Lemmer

(21) is in de nacht van zaterdag
op zondag aangehouden voor
het mishandelen van een beveiliger in Koudum. De Lemster zou
de man tegen het hoofd hebben
geslagen bij een feest in een
buurthuis aan de Ds. L. Tinholtstraat.

Bloembakgooier
onder de modder
LEEUWARDEN Op de Huizumerlaan in Leeuwarden is gisterochtend een Leeuwarder (21) aangehouden. Hij zou met bloembakken hebben gegooid. De politie
trof hem onder de modder en
onder invloed van alcohol aan
bij een bestelbus, waar hij waarschijnlijk probeerde in te breken.

