
Amster dam Onli ne
tijd voor een cen tra le por tal en web si te

met een au to no me en de mo cra ti sche be -
heer- en zoek func tie

3 mei 2019 con cept

In de plan nen voor lo ka le me dia, zo als die ook on langs
weer zijn ing ediend mbt. de con ces sie kwes tie, maar ook 
in al ler lei rap por ten en ad vie zen, komt steeds naar vo -
ren, dat naast de tra di ti o ne le om roep func tie ook on li ne
‘presence’ voor de pu blie ke lo ka le om roep een steeds
be lang rij ker ac tie veld is. Dat be perkt hou den tot een
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soort on li ne lis ting van nieuws-items en programma’s
zo als nu ge beurt laat ech ter kan sen lig gen, er is om een
aan tal re de nen, niet het minst die be tref fen de au to no -
mie, pri va cy en in no va tie kan sen, be hoef te aan een bre -
der plat form, een di gi ta le stad 2.0 met niet al leen nieuws 
maar toe gang tot alle culturele en politieke activiteiten,
toeristische informatie en meer.

Er is, in de her ij king van de lo ka le pu blie ke om roep en
in com bi na tie met smart city en di gi ta le stad ini ti a tie -
ven, nu de kans om een cen tra le por tal voor Amster dam
in de stei gers te zet ten, die kan uit groei en tot een ‘eigen’ 
toe gang tot al ler lei in for ma tie die van be lang is voor be -
wo ners en be zoe kers van Amster dam. Zo’n cen tra le por -
tal is, in het hui di ge te ver ge com mer ci a li seer de,
on vei li ge en ‘onechte’ cy ber spa ce eco sys teem, te zien als 
een over heids taak. Een ei gen lo kaal di gi taal eco sys teem
op zet ten breekt met de glo ba li se ren de en ver vlak ken de
trend, en biedt kansen voor een wezenlijk democra -
tischer relatie met de burger.

Zo’n site, die het bes te een een dui di ge naam moet heb -
ben, zo als Amster dam.nl of Amster dam.com is in die vi -
sie de ech te in ter net ‘poort’, en niet af hank elijk van
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Sum ma ry in English
Amster dam could be ne fit from a new and au to no mous por tal to of fer 
ac cess to the ser vi ces, events and prac ti cal in for ma ti on about the
city. In 1994 with “De Di gi ta le Stad” such an ac cess fa ci li ty was ex -
pe ri men ted with, but gave way to the glo bal in ter net trends. Now, in
2019 the re are many lo cal ini ti a ti ves and web si tes, both in pri va te
and pu blic hands, but the re is no uni ver sal ac cess point for ci ti zens,
en tre pre neurs, tou rist and vi si tors. Such an ac cess point, with cus to -
mi za ble apps to help the user find re le vant in for ma ti on, should be
the res pon si bi li ty of the lo cal go vern ment, of fer au to no my, pri va cy
and de mo cra tic con trol of the data and apps. This would mean to
cre a te a new and open en vi ron ment not in the hands of glo bal play -
ers. Such a por tal would also help to keep Amster dam in the fo re -
front of the smart city movement, with its own agenda setting and
control of the digital city development. 



dien sten of in vloed van glo ba le of com mer ci ële spe lers.
Dat zou kun nen be te ke nen, dat de hui di ge ge meen te lij -
ke web si te am ster dam.nl een deel wordt van zo’n
bredere site. 

Bet rouw baar en re le vant lo kaal nieuws, au to no mie over
ge bruiks da ta en apps, er groeit be hoef te aan het weer in
ei gen hand krij gen van onze in ter net toe gang, ze ker nu
nieu we tech no lo gie zo als IofT, AI, ro bots en ook af ge -
stem de mo bi li teit (OV in alle vor men) en ge ïntegreerde
dom oti ca steeds dich ter bij de bur ger en zijn lo ka le en
fy sie ke um feld ko men. Pri va cy en zeg gen schap zijn
weg ge lekt naar glo ba le spe lers, het is tijd dat te rug te
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Tech nisch ka der
Een cen tra le toe gang voor alle of in ie der ge val veel lo ka le Amster dam se
in for ma tie is een am bi tei us plan, dat ook een goe de en toe komst ze ke re tech -
ni sche fun de ring be hoeft. Het is geen kwes tie van nog maar een lo ka le
Amster dam se web si te met wat door ver wij zing en, maar gaat uit van het op -
zet ten van een da ta struc tuur, toe gangs vor men en per so na li sa tie (cus to mi sa -
tie) die moet con cur re ren met wat b.v. Goog le doet, maar dan in een ‘open’
en be heers ba re vorm. Tech nisch ge spro ken eer der een ‘graph’database
struc tuur dan de ge brui ke lij ke re la ti o ne le da ta ba se en SQL ont slui ting. Zo’n 
op zet zien we van we ge de com plexi teit van que ries al steeds meer op dui -
ken, bij voor beeld bij de te le com pro vi ders en werkt dan veel snel ler, maar
zou bij voor beeld ve rei sen dat alle ‘Amsterdamse’ deel ne mers (si tes waar -
naar verwezen wordt) op dezelfde (of compatibele) manier hun data
ordenen en toegang regelen (API’s).

In prak ti sche ter men. Wa neer we van uit één cen tra le iden ti teit (naam of
BSN) niet meer ge kop pel de re la ti o ne le da ta ba ses wer ken, maar met een
graph da ta ba se voor het in di vi du e le pro fiel, dan ver nauwt de enor me da ta -
stroom zich tot be hap ba re brok ken. Denk maar in sim pe le ter men, zo als een 
se lek tie naar de buurt, de leef tijd van de bezoeker of de budgetgrenzen. 

Het gaat dus om een ‘nieuwe’ aan pak, die dicht bij huis blijft qua be heer en
zeg gen schap. Wil len we de zeg gen schap over onze di gi ta le iden ti teit weer
te rug krij gen, en dat is ui tein de lijk een over heids taak (be scher ming van onze 
in te gri teit) dan is een aan pak op stads ni veau en bin nen de lo ka le me dia
struc tuur de meest zinnige optie.



pak ken en een ei gen en ‘open’ vorm te ont wik ke len voor 
wat de burger kan, mag en moet in de digitale directe
omgeving.

Inter net en so ci a le me dia ne men steeds meer de rol over van de tra di ti o -
ne le mas sa me dia zo als print en om roep. Li ne ai re te le vi sie wordt steeds
min der, men ge bruikt een reeks aan bron nen voor con tent en nieuws,
maar wel al le maal via het in ter net. Zelfs de na ti o na le om roe pen, zo wel
pu blie ke (NPO) als com mer cieel doen steeds meer on li ne, met re hash
ka na len, uit zen ding gemist en websites voor content-toegang.

Het aan bie den van een ‘portal’ voor toe gang tot in for ma tie, nieuws,
con tent kun nen we (zo als fei te lijk ge beurt) over la ten aan ‘globale’ spe -
lers zo als de so ci a le me dia (Fa ce book, Goog le, Instag ram, Twit ter), en
apps like GetYourGui de, Tri pad vi sor, Tri po so, con tent ag gre ga tors zo -
als NetFlix of news si tes zo als CNN, maar daar mee ge ven we ook de
zeg gen schap over zoe kal go rit mes, zoek ge drag en ge bruiks da ta uit han -
den. We zijn dan in fei te af hank elijk van de al les over heer sen de Goog le
Se arch Engi ne markt wer king. Die be paalt wat we zien, kiest voor
ons, se lec teert het nieuws en voor al de com mer ci als die we aang ebo den 
krij gen. De al go rit mes (met ho des) van Goog le Se arch zijn ge richt op
“het recht van de sterk ste qua SEO” (Se arch Engi ne Opti mi za ti on), he -
le maal pas send in de cor po ra te ‘winner ta kes all’ ne o li be ra le be drijfs -
cul tuur van vele gro te be drij ven als Ama zon, Goog le, Fa ce book en Mi -
cro soft. Voor de klei ne on der ne mer geen plek! Zelfs de zogenaamd
sociale media selecteren en filteren, een Facebook bericht bereikt echt
niet alle volgers.

Wie dus niet enorm zijn best doet en zich per fect pro fi leert valt uit de
se arch eng ine boot en dat is na tuur lijk niet echt de mo cra tisch. Fei te lijk
scher pen se arch sys te men van Goog le maat schap pe lij ke uit slui ting aan
door zich uit slui tend te rich ten op de sterk ste mar ke teers. Onze ge ge -
vens wor den door die on der ne ming en (en wie daar maar ach ter zit ten)
ge ma ni pu leerd en com mer cieel ge ëxploiteerd, op ma nie ren die we vaak 
niet eens ken nen, zon der eni ge con tro le door de ge brui ker of zelfs maar 
een over heid. In een tijd perk, waar in een overd aad aan zo ge naam de
vrije maar on be trouw ba re me nings ui ting het recht op vrije en ong ema -
ni pu leer de me nings vor ming aan het verd ring en is, kun nen we daar de
mo ti va tie vin den om ten min ste voor wat be treft lo ka le me dia de zaak
weer in ei gen hand te ne men. Het per spec tief van een ge de mo cra ti -
seer de zoekmachine lonkt!
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Want ook voor meer lo ka le info, zo als qua events, boe king en en toe ris -
ti sche info zijn hier al in ter na ti o na le ini ti a tie ven zo als Ge ty ourGui de
die de markt cor ne ren, en zich ont rek ken aan ‘democratische’ con tro le
of pro ce du res die passen in ons rechtssysteem. 

Als we niet op pas sen, be pa len dus onze Goog le zoek ter men en ge -
bruiks ge schie de nis ook nog wat we te zien krij gen qua lo kaal nieuws en 
po li tie ke informatie.

Daar om is het niet al leen van we ge de toe gang tot lo ka le in for ma tie,
maar ook van we ge de au to no mie van de bron nen en de macht over ge -
bruiks da ta van be lang, dat er een ‘lokale’ por tal met zoek machi ne gaat
ko men, maar ook dat de tech no lo gie daarachter ‘open’ is. 

Nu is het niet zo, dat er he le maal geen lo ka le in ter net-ini ti a tie ven zijn,
die op een goe de ma nier wer ken. Lo ka le ini ti a tie ven zo als Amster -
dam.info, de iAmster dam.com site, de InAmster dam ex pats site,
Amster dam sights.com, hel lo am ster dam, er is al een he le boel. Amster -
dam heeft -als alle gro te ste den- een ong ekend groot maar ver snip perd
on li ne aan bod van in stel ling en en hun dien sten. Ho re ca, zorg over heid,
kunst en cul tuur en en tre pre neurs com mu ni ce ren al le maal op hun ei gen
ma nier on li ne. Een heel groot deel van dit aanbod is kleinschalig.

Zo is de kunst is in Amster dam rij ke lijk ver te gen woor digd, maar be -
staat voor een be lang rijk deel uit klei ne zelf stand i gen die geen mar ke -
teer of spe ci a list in vind baar heid zijn. Kun ste naars zijn in de eer ste
plaats cre a tief maar mar ke ting is niet ieders sterkste punt.

Een bre de cul tu re le (en eco no misch re le van te) por tal met bij voor beeld
cus to mi zing naar voor keur per be zoe ker ont breekt voor als nog. Ove ri -
gens zijn de ge noem de lo ka le si tes en ini ti a tie ven op zich goed in te
pas sen in de pla nen voor uni ver se le lo ka le por tal zo als in dit stuk be -
pleit wor den, al leen le vert de cus to mi zing dan pro ble men op, ie der een
heeft een ver schil len de da ta ba se, que ry aan pak en API’s. En juist cus to -
mi zing (per so na li se ring), de in for ma tie stroom ka na li se ren en aan pas sen 
aan een pro fiel van de be zoe ker, heeft toe komst. Veel van de zo ge -
naam de ‘apps’ gaan al in die rich ting, en met nieu we sen sor en IoT
tech no lo gie wordt dat steeds re le van ter. Het idee van een bre de en toe -
komst ze ke re uni ver se le on li ne toe gang tot Amster dam verd ient dus
aan dacht. In dit stuk wordt ge pleit voor een ini ti a tief in die rich ting. Dat 
klinkt erg am bi tieus, maar ge bruik ma ken van wat er al be schik baar is,
com bi ne ren van de di ver se ini ti a tie ven in een ge co ördineerde aan pak
kan staps ge wijs groei en. Kop pe ling van b.v. Amsterdam.nl aan de
nieuwssites van de lokale omroep en de iAmsterdam.com toeristische
info is op korte termijn haalbaar.
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Als we cul tuur heel breed ne men en er ook ver keer en bij voor beeld
zorg en over heids in ter ac tie bij be trek ken, dan zou een bre de lo ka le por -
tal via toe ge spit ste pro fie len de ge brui ker dat ge ne kun nen aan rei ken
wat re le vant is. Dat is al een bre de trend bij dienst ver le ners, het fe no -
meen ‘mijn’ zie ken huis, ‘mijn’ te le com pro vi der, etc. etc. gaat in die
richting.

Waar hier dus op ge doeld wordt is een bre de por tal, die
niet zo zeer con tent aan biedt, maar links en door ver wij -
zing en naar be staan de si tes. De de tails blij ven bij al die
on der lig gen de si tes, met hun ei gen verd ien mo del len en
fo cus. Alleen de ‘customizing’ en daar mee de ge bruiks -
pro fie len en ge bruiks ge drag (dus zoe kop drach ten b.v.)
op de cen tra le por tal blij ven on der be heer van die
‘centrale’ por tal en dus bin nen de wet te lij ke en privacy
kaders die we hier hanteren.

Die por tal wordt in die vi sie be heerd door een or ga ni sa -
tie, die prak tisch (naar de ge brui ker en naar de po li tiek)
trans pa rant en lo kaal is, aan spreek baar en pas send in
onze vi sie op vrij heid van me nings ui ting, privacy etc.

Naast de al hier voor ge noem de ini ti a tie ven op toe ris tisch, boe king en
dien steng ebied is er qua pu blie ke in vul ling maar re la tief wei nig te
doen. Een aan tal si tes krij gen wat steun, zo als het Engel sta li ge iAmster -
dam.com, maar dit is frag men ta risch en niet ge ba seerd op een breed en
dui de lijk plan om de zeg gen schap over de on li ne ac ti vi tei ten van en in
Amster dam bij de over heid, c.q. de pu blie ke om roep of een
eigensoortige organisatie onder te brengen. 

Wel ke ta ken en mo ge lijk he den pas sen er in zo’n
con cept
Het gaat dus om een bre de por tal met ei gen zoek func tie en cus to mi se -
ring, als de toe gangs poort tot re le van te in for ma tie voor de stad Amster -
dam, maar wat zou daar dan in pas sen? Wat zijn es sen ti ële on derd elen,
en wel ke nieu we ont wik ke ling en kun nen later worden toegevoegd? 
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Inter net is in we zen het me di um dat alle me dia over spant. We kun nen
in ter ne tac ti vi teit en me dia, in dit per spec tief dus als goed deels lo kaal
ge öriënteerd, op de len of classificeren 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;

• 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. Veel
over heids dien sten, denk aan het ka das ter, maar ook me di sche fi les,
en be vol kings ad mi ni stra tie, ten de ren naar het ge bruik van block -
chain en dat maakt ‘overheids’ toe zicht zo niet over bo dig dan toch
‘anders’. 

• Zorg dien sten, toe gang tot zorg, me di sche voor zie ning en, kop pe ling
aan e-he alth, ro bots, ener gie be heer. Ook de toe gang tot fy sie ke mo -
bi li teit, denk aan OV, deel-ver voer, laad dien sten, par ke ren en hand -
ha ving zal ten de ren naar een vou di ge apps en mo del len, denk maar
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aan Yel low brick. De tijd dat ie der voer tuig een chip krijgt is niet ver
meer.

• Vei lig heid en open ba re orde; een on der werp waar Big Brot her
oprukt, maar dat steeds meer ver we ven raakt met in ter net, ook al wil
men de ‘burger’ daar niet al tijd op op merk zaam ma ken. Bet rouw -
baar heid van in for ma tie, af weer en op spo ring van hac kers, mal wa re
terrorisme, etc. 

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).

De si tu a tie nu
Er zijn web si tes van AT5 en SALTO, en ook wel twit ter ac ti vi teit en
een groei en de be lang stel ling voor de on li ne pre sen ce, maar het is nog
be perkt en er zijn ook geen goe de ge bruiks da ta en ana ly ses. Tot dus ver
is he laas de in ter net ac ti vi teit van zo wel SALTO als AT5 nog be perkt
ge ble ven tot het lijs ten van de ei gen ac ti vi tei ten, van de uit ge zon den
items en is er nau we lijks spra ke van in ter ac tie of een fo rum func tie, ter -
wijl de nieuws func tie niet dek kend is. De rol van de AT5 site als on li ne 
nieuws me di um is dan ook be perkt, er is eigenlijk geen content van
buiten de eigen productie.

In de plan nen van zo wel AT5 and van C-Amster dam lijkt het er ook op, 
dat de klein scha li ge nieuws func tie, dat wil zeg gen meer nieuws van uit
de bur gers, de wij ken en buur ten, het hy per lo ka le, geen pri o ri teit krijgt. 
AT5 spreekt over het eli mi ne ren van flut nieuws, C-Amster dam over
kwa li teit, van echt ver bre den van de por tal func tie zo als die ook door
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de Kun straad eer der werd ge noemd, is geen spra ke. C-Amster dam
spreekt wel over een nieuws func tie voor het ra di o ka naal dat ze over
wil len la ten, na het op hef fen van de huidige eigen Salto kanalen. 

Bre der dan nu ge dacht of ge bud get teerd
Deze no ti tie, die be doeld is om het be lang van on li ne pre sen ce, au to -
no mie en vei lig heid als deel van de pu blie ke me dia taak te on der stre -
pen, pleit juist voor een veel bre de re en meer lo kaal en hy per lo kaal ge -
rich te op zet van een web si te bin nen de taak stel ling van de lo ka le om -
roep (en van de lokale overheid als geheel). 

Het zou gaan om een ac ti vi teit, die in speelt op de be hoef tes en ont wik -
ke ling en en ook toe komst ge richt ruim te maakt voor een on li ne dienst,
die de haar va ten van de Amster dam se sa men le ving be reikt zon der de
be per king en van de hui di ge glo ba le so ci a le me dia qua pri va cy,
databeheer en interactie. 

Die ac ti vi teit kan en moet bre de re im pact heb ben dan het rond ba zui nen
van wat AT5/SALTO doet, met moet echt een toe gangs deur (por tal)
vor men. In het be gin mis schien be perkt, maar uit groei end tot een
‘Amsterdams’ al ter na tief voor de we reld wij de da ta brei waar de in te gri -
teit bij na ver lo ren is ge gaan, met ei gen dom van de ge ge vens en ge -
bruiks da ta dicht bij en controleerbaar. 

Dit is geen ge ringe uit da ging, en ook één die voor de hui di ge be zet ting
en taak stel ling (en bud get) van AT5 en SALTO niet meer past. Er kan
een be gin ge maakt wor den, maar het is lo gisch de ken nis, in zich ten en
bud get ten van de ‘smart city’, di gi ta le stad agen da, 5G en an de re in -
no va tie clubs zo als De Waag, Me di a ma tic, het Sti mu le rings fonds voor
de Cre a tie ve Indus trie, etc. hier bij te be trek ken. De bre de in no va tie-ac -
ti vi tei ten val len on der de zelf de wet hou der (Meliani), dus
samenwerking is goed denkbaar. 

De ex per ti se is mo ge lijk bin nen Amster dam en de ex pat com mu ni ty te
vin den, waar met name de ‘open source’ com mu ni ty een bij dra ge kan
le ve ren zo als via pu blic co de.net. Mo ge lijk zal hier voor ook een be roep
op der den ge daan moe ten wor den, sa men wer king met an de re ste den en
or ga ni sa ties die een meer auto noom di gi taal eco sys teem na stre ven,
ligt voor de hand. VURB bij voor beeld is a “Eu ro pe an fra me work for
po li cy and de sign research concerning urban computational systems.” 

Een bre de ori ëntatie is ge wenst. Juist in de be gin fa se moe ten na me lijk
keu zes ge maakt wor den, bij voor beeld over de da ta ba se op zet (zie hier -
voor) en de API struc tu ren, die la ter geen be lem me ring mo gen vor men.
Zo is toe gang voor al ler lei de vi ces, ook mo biel en IoT en al ler lei sys te -
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men zo als aug men ted re a li ty ze ker geen il lu sie meer en van af het begin
te specificeren en te faciliteren.

Hier moet ook ge we zen wor den op de ju ri di sche si tu a tie en hoe bij bij -
voor beeld pu blie ke-pri va te sa men wer king hier een rol kan en moet spe -
len. Wie le vert wat en bin nen wel ke gren zen en ve rant woor de lijk he den.

De func ties van de lo ka le me dia
De vraag of het aan de over heid is om hier te ac te ren is na tuur lijk re le -
vant. Dat geldt voor een aan tal van de eer der ge noem de ta ken. Ooit was 
nieuws voor zie ning geen zaak van de over heid, maar de maat schap pij is
zo ge com pli ceerd ge wor den dat hier wel de ge lijk een taak ligt, ook
van uit het idee dat ie der een toe gang en liefst ge lij ke mo ge lijk he den qua 
me nings vor ming dient te heb ben; om roep werd (deels) een pu blie ke
taak, waar bij in het di gi ta le tijd perk en de op komst van de so ci a le me -
dia ze ker de vei lig heid (mal wa re, iden ti ty theft, cri mi neel ge bruik), de
pri va cy en de betrouwbaarheid van media belangrijker is geworden.

Het mi nis te rie van OCW maakt on der scheid tus sen de drie func ties
van me dia:
• 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.

en ziet daar dus ook een pu blie ke taak. Er is dui de lijk spra ke van een
pu blie ke ruim te op het in ter net, al leen zijn we daar de zeg gen schap al
goed deels over kwijt ge raakt. het is tijd die te rug te claimen.

Lo ka le me dia en po li tiek nieuws
Een bij zon de re rol en taak heb ben lo ka le me dia als het gaat om po li tiek
nieuws. Waar bij voor beeld de ge meen te via si tes als Amster dam.nl wel
fei te lij ke in for ma tie ver strekt, is de ver ta ling van de ont wik ke ling en en
de po li tie ke dui ding nog steeds een af zon der lij ke taak. Die moet ook
niet wor den on der ge bracht bij een af de ling voor lich ting van de ge -
meen te, maar moet on af hank elijk blij ven. Het is aan de ‘pers’ om in die 
ter men te blij ven spre ken om dit in te vul len en aan de de bat hui zen zo -
als De Ba lie en De Zwij ger om hier te fa ci li te ren, maar ook de ‘public
access’ functie van Salto is essentieel.

So ci a le me dia voor al lo kaal re le vant
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 le ka rak ter. In de prak tijk
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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 dui de lij ke 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.

The city is the me di um; de mo cra tie
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 de cen tra le markt voor in -
for ma tie, con tac ten en han del, als een me ta foor voor de plek waar al les
te ge lijk ge beurt. ‘The city is the medium’ is 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 plat form en dus medium ‘an sich’ weergeeft.

Di gi ta le Stad 2.0
Die ge dach te is voor Amster dam op zich niet nieuw, met de Di gi ta le
Stad (1994, Hack-tic en De Ba lie) lie pen we voor op in het ont wik ke len 
en aan bie den van een di gi taal mo del, dat als nieuws fo rum, markt plein
en ont moe tings plaats toen echt ver nieu wend was, maar dit ini ti a tief
zak te in de loop der ja ren weg, men zag het be lang van een ‘eigen’ fo -
rum blijk baar niet ge noeg in. De laat ste ja ren is er wel weer een nieu we 
Di gi ta le Stad in steek van de gemeente, met een eigen agenda.

Amster dam was ooit een di gi ta le pi o nier, en is 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 voor op. Er is, ook niet van uit het be -
drijfs le ven, een ech te Amster dam se nieuws si te. De agenda’s van het
cul tu re le le ven, zijn ver spreid over al ler lei si tes en so ci a le me dia, er
zijn hele leu ke ini ti a tie ven, maar niets op stads bre de schaal. We ver -
wier ven in 1995 bij de ver koop van de ka bel (aan A2000, nu UPC ene
Zig go) 10% ruim te voor pu blie ke en so ci a le ex pe ri men ten, maar daar is 
niets mee ge daan, de po li tiek heeft die ge le gen heid min of meer ge ne -
geerd. Maar er zijn nog steeds kan sen, in de zorg, e-he alth en co he -
sie-pro jec ten, we kun nen hier nog steeds iets be te ke nen, innoveren,
richting geven aan wat digitalisering voor de burger kan en mag
betekenen. 

Dat vraagt de wil (het hele, bre de me di a com plex (dus ver voor bij de
klas sie ke om roep) in te zet ten voor bre de re doe len en ook par ti ci pa tie,
di ver si teits-op ti ma li sa tie en lo ka le be trok ken heid als zo da nig te er ken -
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nen, 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 en so ci a le me dia
Op lo kaal ni veau is de nieu we me di a si tu a tie met de so ci a le me dia als
pri mai re com mu ni ca tie tool voor ve len 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 on der tus sen de ou -
de re me dia-mo del len niet erg re le vant meer zijn. Want mas sa-me dia,
so ci a le me dia en di rect fy siek of (beeld-)te le fo nisch con tact, het loopt
voor al op lo kaal ni veau door el kaar heen. Er is een nieu we ca te go rie
‘groeps-me dia‘ gegroeid zoals Twitter en Facebook, die een beperkte
groep bedienen. 

Met name de mo bie le te le fo nie en 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
profiel hebben bepaald. 

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, Fa ce book, Twit ter en zelfs YouTu be zijn 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 nen 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 wor den. Ie der een is al tijd on li ne, van af ie de re de vi ce, en
kan met ie der een con tact leg gen en be reikt worden. Maar juist dat
laatste levert stress op, als je baas je zo aan het lijntje heeft, werk je
eigenlijk altijd.

Ook de taak ver de ling tus sen ma kers en ge brui kers is op de schop ge -
gaan, ie der een is pers, ma ker, pro du cent, fei te lijk pro su mer en kan
mee doen en zelfs in flu en cer wor den. Me dia-kwa li teit en re pu ta tie krij -
gen een an de re in vul ling, me di am acht con cen treert en te ge lijk frag men -
teert (po la ri seert). Vrij heid van me nings ui ting is in ze ke re zin los ge -
zong en van toe gangs be per king en en bij na cha o tisch ge pro li fe reerd,
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maar de vrij heid van me nings vor ming (op ba sis van be trouw ba re en
bre de in for ma tie) wordt nog niet echt als de mo cra tisch grondrecht
gezien.

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. 

Psychi sche iden ti teits-con flic ten (zo als PTSS) 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 au then tie ke zelf opof fe ren
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, en 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 maar mo ge lijk niet 
al leen po si tief, 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”.

De ‘traditionele’ pers
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
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 wel licht een gro ter bereik hebben, meer vertrouwd 
worden, of de juiste in gangen hebben bij relevante organisaties.

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
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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, Bol.com (AH) of 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 vaak af hank elijk van de ma nier
waar op een ‘globale’ 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 en kla gen 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, 
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: 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.

• De pri va cy van de ge brui ker in fei te wordt ge ëxploiteerd, ge bruiks -
da ta en het au to ma tisch ge ge ne reer de pro fiel (waar op men geen
con tro le kan uit oe fe nen) wordt ver kocht aan ad ver teer ders (en wie
er maar voor wil be ta len, zo als politieke partijen). 

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 -
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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’. Men cre ëert iden ti fi ca tie, bin ding met een merk, groep, be we -
ging, idee. Je blijft je ‘volgers en likers’ be wer ken, er bij hou den, even -
tu eel ge bruik je een app of mijn-pro fiel toe gangs punt, die al het zoe k -
werk 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 volgen, 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 en dat pri va cy voor hen een il lu sie is. 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
in Amster dam nu nog te veel over aan wat de gro te so ci a le me dia si tes
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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 interactie en feedback. 

Daar in loopt Amster dam ach ter. Ster ker nog, bij AT5.nl kan je zelfs
niet eens op de ei gen site re ac ties ach ter la ten, maar al leen via een Fa ce -
book-plug in. Lo ka le me dia-or ga ni sa ties ma ken (nog) 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.
Modereren 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 en 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 men sen wel licht niets meer zegt, maar ooit
was dat echt pionieren (zie bijlage).

Onli ne en off-line com mons
Ze lij ken ver uit el 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.

Steun van de be vol king
De hier voor ge stel de cen tra le por tal kan, mits goed ‘verkocht’ voor de
bur ger een in spi ra tie bron zijn, Onge ken de toe pas sing en kun nen ont -
staan en groei en, als men ent hou si ast wordt over het idee, het als
‘eigen’ gaat zien. Door de dy na miek van de plat forms goed te be grij pen 
kan je er na me lijk nog veel meer mee. Ook in po si tie ve zin, door bij -
voor beeld crowd sour cing, de mas sa er bij be trek ken, hun observaties
waarderen en inpassen. 

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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∴ 2 Wat we ten we over het me -
dia-ge bruik van de bur ger, toe -
rist etc.

In de nota lo ka le me dia (www.sha re-shop.nl/me di a no ta.pdf) is hier
meer over te vin den. 

Een van de ge vol gen van de macht van de ‘global’ com mer ci ële par tij -
en over ons in ter net ge drag is dat de wer ke lijk re le van te en ac tu e le ge -
ge vens niet be schik baar zijn, de Goog les, Fa ce books en Ama zon van
deze we reld heb ben daar de zeg gen schap over en de len die niet echt
met de ge brui ker, maar wel met com mer ci ële par tij en en zelfs schim mi -
ge po li tie ke or ga ni sa ties. In fei te ont trek ken der ge lij ke par tij en zich aan 
ie de re de mo cra ti sche con tro le, zijn ju ri disch moei lijk aan te pak ken, en
pe ne tre ren steeds verd er in de maat schap pij, het zijn ‘geisoleerde’ me -

18

Stimuleringsfond vd Journalistiek met recente gegevens over Amsterdam.



dia-eco sys te men aan het worden, die los zijn gezongen van iedere
invloed van de gebruiker.

Er is wel wat on der zoek ge daan naar wat de di ver se me dia be te ke nen,
en hoe de me dia-eco sys te men in el kaar ste ken, bij voor beeld voor de
po li tie ke me nings vor ming, maar der ge lij ke on der zoe ken zijn of wel vrij
oud en ach ter haald, of wel niet zeer re le vant voor de si tu a tie van de
groot ste stad van Ne der land. 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
gebruik van sociale media in de context van lokale nieuwsvoorziening.

Het Sti mu le rings fonds voor de Jour na lis tiek is wat dit be treft wel een
goe de bron, zo als op ba sis van hun re cen te me di a on der zoek in de gro te
ste den (zie af beel ding). Ook “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 is inzichtelijk.

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 (voor de Jou -
na lis tiek svdj.nl) 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 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 -
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tiek, maar dit ge beurt in 1 op de 10 nieuws be rich ten. Onli ne is de aan -
dacht voor con text (re por ta ges, in ter views) en duiding (achtergronden,

analyse) beperkt, het gaat vaak om headlines en oneliners en de
beschikbaarheid van video-materiaal.

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 -
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.

So ci a le me dia als bron van po li tiek nieuws 

Hoe in for me ren Amster dam mers zich over Amster dam -
se za ken?
Hier is, af ge zien van het SvdJ werk ei gen lijk wei nig over be kend, en
dan nog van vrij lang ge le den. In het on der zoek de Amster dam se Bur -
ger mo ni tor uit 2004 is bij vor beeld ook de een vou di ge vraag ge steld hoe 
men zich over Amster dam se zaken informeert. 
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Uit de ant woor den was des tijds 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.

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.
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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?)

Ini ti a tie ven el ders
De oogst aan goe de ge bruiks da ta, aan inzcht in me di a ge bruik is he laas
vrij be perkt. Mis schien moe ten we verd er kij ken. In een aan tal ste den is 
men ook be zig om een meer au to no me di gi ta le in fra struc tuur op te ze -
teen. Mo ge lijk zijn daar re le van te on der zoe ken te vin den over hoe de
men sen met digitale media anno 2019 omgaat.
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∴ 3 Tech ni sche over we ging en

Een nieu we aan pak voor de toe gang tot lo ka le in for ma tie mag niet ge -
ba seerd zijn op de tech nie ke van gis te ren of van daag. Ini ti ële sys te men
moe ten op ge a van ceer de re func ties voor be reid wor den en as pec te non -
der zoek op nieu we tech no lo gie moet hel der heid breng en over
toekomstige mogelijkheden. 

Per so na li se ring van de toe gang, het aan pas sen van wat ge toond wordt
aan de wen sen en be hoef ten van de ge brui ker, is een dui de lij ke trend.
Daar bij moet een ba lans ge von den wor den tus sen wat men wil zien en
moet zien, zo als be paal de over heids in for ma tie (be las ting en, boe tes,
aan schrij ving en, open ba re orde) of medische informatie. 

We moe ten ook voor uit kij ken, bij voor beeld naar de mo ge lijk he den om 
met AI te zoe ken op beeld en niet meer al leen op ba sis van tekst. Denk
aan beeld-ge ba seer de uit brei ding en op een tekst u eel - con ver sa ti o ne le
zoek machi ne zo als waar aan Ma rio Gi u li a nel li, mo men teel pro mo ve -
rend aan de Uni ver si teit van Amster dam op Kunstmatige Intelligentie,
aan werkt. 

Op het zelf de vlak ligt meer ta li ge pre sen ta tie van zoe kre sul ta ten en ge -
von den con tent. Zelfs een sim pel sys teem als Word press is in lut te le
tijd uit te rus ten met een ver taal sys teem ge ba seerd op cloud ver ta ling en. 
Amster dam is en wil in ter na ti o naal, bouw daar dus direct
mogelijkheden voor in.

De keu ze voor Open Sour ce soft wa re
Open Sour ce soft wa re is es sen tieel om de al les over heer sen de Goog le
Se arch Engi ne markt wer king te gen te gaan. Met Open Sour ce tech no lo -
gie, ook op op Enter pri se ni veau, kun nen ont wik kel kos ten tot een ab so -
luut mi ni mum wor den be perkt. Ge luk kig telt Ne der land een gro te com -
mu ni ty van open sour ce kam pi oe nen op Enter pri se ni veau, die ook in
een col lec tie ve om ge ving als GitHub sa men wer ken. Een goed voor -
beeld is de mo der ne “Graph Da ta ba se” tech no lo gie met Ne o4j in een
voor trek kers func tie. Sa men met an de re open sour ce com po nen ten als
Ubun tu (Li nux), Ran cher (Cloud ma na ge ment), Elas tic Se arch (zoek -
sys teem) en Dru pal (Con tent Ma na ge ment) en an de re com po nen ten is
een een vou di ge  maar nut ti ge zoekmachine, waar de oorspronkelijke
informatieleverancier centraal staat, vrij snel te realiseren.
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Waar Ste ve Ballmer, de vroe ge re baas van Mi cro soft, Open Sour ce en
al les en ie der een wat daar mee sa men hing ooit be schreef in ter men als
“een vies vi rus”, be staan in de Mi cro soft Azu re cloud nu bij na de helft
van de Vir tu al Machi nes (3) uit het open sour ce be stu rings sys teem
Linux servers. 

Ook heeft Mi cro soft Li nux on derd eel ge maakt van haar mis si on cri ti cal 
sys te men als Mi cro soft Sphe re dat de sig na len van tril jar den IoT (Inter -
net of Things) sen sors gaat ver wer ken. Een verstandige keuze.

Com pu ting on De mand
Com pu ting ca pa ci teit on de mand kan mil joe nen sche len aan har dwa re
in ves te ring en.Met open sour ce cloud be heers tech no lo gie als “Ku ber ne -
tes” zijn on de mand com pu ting sys te men ook prak tisch han teer baar ge -
wor den in de cloud. De bot tom line is dat or ga ni sa ties en  be drij ven
mil jar den aan in ac tie ve ka pi taal sin ves te ring en kun nen be spa ren. Ku ber -
ne tes en ver ge lijk ba re sys te men kun nen de ba sis vor men van om ge -
ving en waar bij com pu ter ca pa ci teit on-de mand kan wor den op ge roe pen
al dan niet ge com bi neerd met ei gen ser vers (on-pre mi se). De prak tijk is 
nu dat bij voor beeld voor gro te aan tal len be zoe kers op een web si te veel
ei gen har dwa re ge reed moet staan. Dat kan oplo pen tot 95 % van de ka -
pi taals- en on der houds-in ves te ring van zo’n om ge ving die een groot
deel van de tijd loopt te wachten op een piekbelasting.  Computing on
demand in de cloud lost dat en een aantal andere problemen op.

De de mo cra ti se ring van zoek machi nes
Mo der ne zoek tech no lo gie kan de le ve ran ciers (ei ge na ren) van in for -
ma tie ech ter ook bij staan in hun be staan. Sim pe le al go rit mes in com bi -
na tie met slim me “Spi ders” die in for ma tie op zoe ken kun nen zo bij voor -
beeld ge au to ma ti seerd tips af ge ven om een in ter net pre sen ce te ver be te -
ren. Ten slot te loopt een ca te go ra le zoek machi ne vele si tes af en wat een 
op ti ma le con struc tie ople vert van een web si te is in SEO (Se arch Engi ne 
Opti mi za ti on) goed ge do cu men teerd. Zo is vind baar heid ge au to ma ti -
seerd te ana ly se ren en neer te leg gen in gra tis ad vie zen. De chat bots en
De ci si on Tree Lo gic Machi ne Le ar ning sys te men die hier voor no dig -
zijn kunnen op verbazingwekkend snelle wijze gebouwd worden in
cloud systemen als Azure van Microsoft.

Meer de mo cra ti sche sys te men kun nen zich zo rich ten op het ver ster ken, 
“ena blen”, het wa pe nen van de zwak ker ge po si ti o neer de in de markt,
zo dat deze zich be ter kun nen hand ha ven. In de con text van dit voor -
beeld is dat dus ge re la teerd aan be te re po si ti o ne ring en vind baar heid
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van ge bo den za ken op lo kaal ni veau. Niet di rect ver wij zen naar Ama -
zon of Alibaba, maar naar lokale leveranciers.

So ci al Me dia Mar ke ting
Een nieu we tech no lo gie die niet mag ont bre ken in dit Amster dam Lo -
kaal per spec tief is So ci al Me dia Mar ke ting. De len van ge bo de ne moet
drem pel loos op ge zet zijn. Dat wil zeg gen een aan bod cre ëren van han -
teer ba re So ci al Me dia Mar ke ting dien sten bie den met de na druk op ont -
wik ke ling en on der wijs naast be taal ba re en gra tis dien sten op dit ge -
bied. Sa men wer ken staat dan ook ook aan de ba sis van de mo der ne  IT,
en de op komst van so ci a le me dia is door communities van
ontwikkelaars enthousiast opgepakt. . 

De func ti o na li teit in het kort

Mem bers hips
Aan de ba sis van be trok ken heid met een sys teem zo als voor lo ka le ac -
cess is vrij wil lig lid maat schap. Le ve ran ciers van in for ma tie krij gen
daar voor sta tis te ken te rug die in de mar ke ting es sen tieel zijn. Te vens
kan zo ge le ver de informatie worden geverifieerd.

Di rec to ry
Een door zoek ba re di rec to ry op bou wen van ge von den in for ma tie en ge -
re gis treer den is met mo der ne tech no lo gie een ge au to ma ti seer baar ge -
heel en is een belangrijk onderdeel.

Scra ping
Los van de pure web  scra ping func ties van in for ma tie ver za me len de
spi ders  is dit een ba sis func tie die in la te re fa ses kan wor den ge bruikt
om ana ly ses los te la ten op het geïndexeerde.

Pri va cy & GDPR
Een van de al ler be lang rijk ste on derd elen van Amster dam lo kaal is pri -
va cy. Wat dit aang aat is het een groot voord eel om een sys teem van de
grond af op te bou wen. Als uit gangs punt wordt GDPR by de sign ge -
han teerd. Dit im pli ceert dat ie de re soft wa re con struc tie die wordt ont -
wor pen ge toetst moet wor den aan basisprincipes van GDPR. 
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∴ 4 De Di gi ta le Stad 1.0 his to rie

Hoe wel er ge re geld met eni ge trots ge re fe reerd wordt aan de Di gi ta le
Stad (DDS) en de his to ri sche be te ke nis er van in het ka der van de di gi -
ta le be wust wor ding ze ker ge noemd mag wor den, heeft dit ini ti a tief niet
echt de be lof tes waar ge maakt. Het ba si si dee leeft nog wel, er is nog een 
ac tie ve DEDS.nl groep, maar in ini ti a tie ven als de Agen da Di gi ta le
Stad van de ge meen te zien we wei nig vi sie voor bij de im ple men ta tie
van steeds meer ‘smart’ tech no lo gie, met voor bij gaan aan ‘smart
people’. Wel mooie woor den zo als ‘grip te blij ven hou den op ons be -
staan in een di gi ta le stad en we zet ten ons in voor een vrije, in clu sie ve
di gi ta le stad, maar dat blij ven voor al ‘smart city’ op zet jes zo als 5G,
se
n -
s
or 
re 
gi
s -
tr
a -
ti
e
(
D
I1
0
2
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,
een in ter net por tal ‘Mijn Amsterdam’ en de be trok ken heid van de bur -
ger is hoog stens die van dien sten-ge brui ker. Het is een top-down be na -
de ring, ter wijl het oor spronk elij ke idee juist bot tom-up was. Ook de ge -
meen te lij ke web si te ‘Amsterdam.nl’ is niet echt in ter ac tief, wel
informatief, maar niet opgezet als participatie-portal, en datzelfde geldt
voor de SALTO en AT5 websites.

De po li tiek heeft lange tijd het be lang van bur ger par ti ci pa tie in de di gi -
ta le ont wik ke ling ge mist. Het on der werp Lo ka le Me dia bleef be perkt
tot om roep. Waar bij de ver koop van de ka bel aan A2000 in 1995 wel
de ge lijk ruim te was on der han deld voor di gi ta le ex pe ri men ten (als ge -
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volg van Luc Sala’s re fe ren dum-ini ti a tief dat door Eber hard van der
Laan han dig werd ge bruikt om 10% ka bel ca pa ci teit van A2000 (en op -
vol gers nu Zig go) te clai men) is daar nooit iets mee ge daan. Opeen vol -
gen de wet hou ders Lo ka le Me dia pro beer den voor al het dos sier uit
beeld te hou den, te be spa ren op AT5 maar dat wel als roep toe ter voor
het be leid aan zich te blij ven bin den, met ui tein de lijk een krom me co -
öperatie met RTVNH (NH me dia). Een hel de re vi sie op het belang en
de kansen van een ‘eigen’ digitale ruggengraat is er nooit geweest. 

De Di gi ta le Stad (DDS) was een Ne der lands Free net, een soort uit ge -
breid bul le tin board sy stem uit de pre-WWW ja ren, dat op 15 ja nu a -
ri 1994 van start ging in de ge meen te Amster dam, in aan we zig heid van
wet hou der Frank de Gra ve. DDS werd ge vormd naar het voor beeld
van re gi o na le di gi ta le ge meen schap pen als The Well (in N. Ca li for nië)
als me de naar Amerikaanse en Canadese Freenets. 

Het idee ont stond op een hac ker-fes ti val (Hac king at the End of the
Uni ver se in de Fle vo pol der 1993) en was een ini ti a tief van cul tu reel
cen trum de Ba lie in Amster dam en het com pu ter blad Hack-Tic (waar uit 
door een wat du bieu ze om zet ting van le den tot abonnee’s op 1 mei de
in ter net pro vi der XS4All is ont staan, la ter in 1998 goed (120 mil joen
gul den, 2000 per abon nee) ver kocht door de zich ooit tech no-anar chist
noe men de lei ding). Ini ni ti a tief ne mers van de DDS wa ren Rop Gong -
grijp, Fe li pe Ro dri gu ez, Mar leen Stik ker pro fi leer de zich als de bur ge -
mees ter van de DDS. Bij de oprich ting wa ren er ong eveer drie hon derd
par ti cu lie ren in Ne der land die thuis toe gang tot in ter net had den. Inter -
net was toen echt nog voor be hou den aan ‘net-aristocraten’ waar bij be -
heer sing van net-eti quet te een voor waar de was om te kun nen par ti ci pe -
ren. Na de start groei de DDS snel uit, het was echt een rage,
tienduizenden wilden mee doen, in een tijd dat de computer als hobby
op z’n hoogtepunt was.

Inter fa ce ont wik ke ling
Het was nog geen vi su e le in ter fa ce zo als la ter door HTM code ge -
meeng oed werd (in de DDS 3.0 ver sie van oc to ber 1994), maar tekst u -
eel, met de c-prompt uit Unix; men ge bruik te voor eerst in bel len via een 
mo del en ter mi nal soft wa re om be rich ten uit te wis se len. Inspi ra tie
kwam van Ho ward Rheing old met het boek ‘The Vir tu al Community’,
maar ook John Per ry Bar low (mede-oprich ter EFF en au teur van de Cy -
ber spa ce in de pen den ce de cla ra ti on) was in ge re geld con tact met de
Amster dam se di ge ra tie-sce ne. De Di gi ta le Stad han teer de de me ta foor
van een stad, met ‘bewoners’ en ‘pleinen’, om zo laag drem pe lig mo ge -
lijk te zijn. Ge brui kers kon den chat ten via irc, mai len met el kaar en dis -
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cus si ëren op fora, DDS deed ook dienst als in for ma tie plat form, maar
werd al snel een ma nier om laag drem pe lig in ter net- toe gang voor ie der -
een te bieden. In Amsterdam waren er ook publieke terminals waarmee
iedereen het net op kon.

De Di gi ta le Stad was aan vank elijk be doeld als ex pe ri ment voor tien
we ken. De ge meen te raads ver kie zing en van maart 1994 vorm den de
aan lei ding en de po li tiek steun de het ini ti a tief. Het ex pe ri ment was on -
der meer ge richt op het ver klei nen van de kloof tus sen bur gers en po li -
ti ci, maar dit werd geen suc ces, daar de po li ti ci weg ble ven, de struc tuur 
niet echt democratisch was en de steun opdroogde.

Mar leen Stik ker, de vir tu e le bur ge mees ter van DDS be schreef de rol
van een di gi ta le stad in het Hand boek Di gi ta le Steden (1995):

“In een di gi ta le stad is het ‘publiek domein’ het lei den de beginsel’.
Free-nets en di gi ta le ste den zijn sys te men die de bur ge rij, maat schap -
pe lij ke or ga ni sa ties en het mid den- en klein be drijf een stoel op de eer -
ste rij ver schaf fen. Een di gi ta le stad is laag drem pe lig en geeft een mo -
ge lijk heid om te ex pe ri men te ren en zon der veel in ves te ring en er va ring
op te doen met nieu we tech no lo gie. Niet al leen kun nen bur gers op deze
wij ze wor den voor zien van een toe gang tot de in for ma tie-in fra struc -
tuur, ook kun nen er nieu we mark ten worden verkend en ontwikkeld”.

Het was al leen jam mer dat de in vloed van de bur gers, ook bin nen de
DDS, maar ge ring was. Men ex pe ri men teer de leuk verd er, zo was er De 
Di gi ta le Met ro; een vir tu e le we reld waar in je kunt o.a. kunt rond wan de -
len, bou wen en pra ten met an de re men sen. De ho me pa ge van de me tro
was was verd eeld in zes sec ties: Naar de Met ro, Voor be gin ners, Pro -
gram me ren, Infra struc tuur, So ci aal en Links. De Met ro en la ter een vir -
tu e le on roe rend goed lo ca tie sloot aan bij het idee van een vir tu e le we -
reld waar men zich kon ma ni fes te ren en in ves te ren in di gi ta le
‘presence’, zoals in Second Life (2003) wereldwijd kortstondig een hit
was. 

De hele op zet stond, zo als zo vaak wan neer ge heng eld wordt naar sub -
si dies, bol van de mooie woor den en in spi re ren de kre ten. Met enig suc -
ces, de Waag or ga ni seer de van al les, maar een ech te door braak kwam
er niet meer. 

Zeg gen schap en in ter ne de mo cra tie
De zeg gen schap van de DDS was te dui de lijk in han den van een paar
men sen, de roep om een de mo cra tisch be stuur werd ech ter min of meer
ge ne geerd. Daar kwam bij, dat de ver koop van XS4ALL in 1998 door
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een be perk te groep aan deel hou ders voor toen nog een ge heim maar
zeer aan zien lijk be drag (120 mil joen bleek la ter) kwaad bloed zette. 

In 1999 werd DDS via een ma na ge ment buy-out ver zelf stan digd. De
toen ma li ge di rec teur van de Stich ting De Di gi ta le Stad, Joost
Flint kocht sa men met me de wer ker Chris Göbel de DDS op, die daar na
ge lei de lijk in stukken is verkocht.

Na de on der gang van de oude DDS is De ech te Di gi ta le Stad (DeDS)
https://deds.nl/info op ge richt met de be doe ling de ta ken en doel stel ling -
en van de oude DDS voort te zet ten. DeDS be gon in au gus tus
2001,werkt vol le dig op ba sis van vrij wil li gers werk en ver strekt net als
de oude DDS gra tis e-mail en we bruim te voor per soon lijk ge bruik.
Anno 2018 be staat DeDS nog steeds met duizenden gebruikers. 

ref:  Rein deR.Rus te ma, The Rise and Fall of DDS - eva lu a ting the am -
bi ti ons of Amsterdam’s Di gi tal City, 2001.  rein der@rus te ma.nl Ve re -
ni ging Open Do mein
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