
Hinke Hamer

Het karakter van de stadsrand
laat zich maar moeilijk dui-
den. Misschien is de stads-

rand nog het beste te vergelijken
met een grillige puber. Steeds in
ontwikkeling, onvolwassen, beïn-
vloedbaar. Onzeker ook, en wispel-
turig. Toch is medelijden niet nodig,
de stadsrand is namelijk ook aan-
trekkelijk, dynamisch en eigenge-
reid. De stadsrand is het rebelse
broertje van de stad: het puber-

broertje van de uitgedachte, opge-
ruimde, degelijke stad.
Op zoek naar de stadsrand maak-

ten fotografen Marieke Kijk in de
Vegte (1982) en Sabina Theijs (1978)
drie jaar geleden kennis met zijn
grillige karakter. Hadden ze een
braakliggend terrein gefotografeerd
op de grens van stad en land, kwa-
men ze maanden later terug, was er
op het terrein een nieuwbouwwijk
verrezen en was de stadsrand opge-
schoven. Soms was de oude rand
zelfs onherkenbaar verdwenen.
De Groningse fotografen realiseer-

den zich voor het eerst dat ze met
de stadsrand een mooi onderwerp
te pakken hadden, toen zij drie jon-
gens vastlegden die een fikkie
stookten op een stuk kale grond. Op
de voorgrond drie jongens, een
kampvuur en een hut, achter hen
het casco van een nieuwbouwhuis.

Dynamischer dan hier, op de grens
van Groningen en Drenthe, kon de
scheiding tussen weiland en bebou-
wing niet zijn.
Aanvankelijk keken de fotografen

met een planologisch oog naar de
stadsrand. Op de kaart zochten ze
op waar de bebouwing ophield en
het land begon. Ze fietsten erheen –
grootbeeldcamera in de fietskar –
en legden de scheidslijn vast. Maar
toen ze hun beelden eens naast el-
kaar legden, ontdekten ze dat ze
vooral portretten hadden gefotogra-
feerd. Ze hadden niet de stadsrand
zelf, maar de ‘randverschijningen’
vastgelegd: de stadsrandbewoners
in hun omgeving. Hun planologi-
sche invalshoek werd een sociologi-
sche.
Even lastig te omschrijven als het

karakter van de stadsrand, bleek
ook het duiden van de bewoners.

Goed, twee soorten mensen wonen
er niet: glamoureuze types en stu-
denten – op die ene verdwaalde na,
die geen kamer kan vinden en daar-
om tijdelijk in een tot camper om-
gebouwde groente- en fruitkar op
het woonerf van zijn zus verblijft.
Wie er wel woont, onderscheid-

den de fotografen in vier groepen.
Er zijn de Ommelanders, die altijd
dachten buiten de stad te wonen en
er ineens, tegen wil en dank, deel
van uitmaken. Plotseling zien ze
hun boerderij omringd door nieuw-
bouw, haast ongemerkt is hun plek
door de stad ingehaald. Er zijn de
nieuwkomers: ze willen noch bui-
ten, noch in de stad wonen en ko-
pen daarom een huis op de grens.
Theijs en Kijk in de Vegte troffen

zelfs een enkele nieuwkomer die zó
verlangde naar een huis op de stads-
rand, dat hij zijn nieuwbouwhuis

verruilde voor een nóg nieuwer
exemplaar, op de nieuwe stadsrand.
Er zijn de gedoogden: vrije vogels
die wonen op het Gideonterrein, op
het Betonbos of aan de Bruilweering
– soms knijpt de gemeente een oog-
je toe. Wie wil, woont in een volks-
tuinhuisje of wacht op klandizie, in
de tippelzone aan de Bornholm-
straat. Op een industrieterrein is
een bedrijfspand uitgebrand, met in
de achtertuin een vervallen prieeltje
en een zwembad, tot de nok gevuld
met regenwater. De meest tijdelijke
gebruikers van de stadsrand tenslot-
te, zijn de recreanten. Ze komen
naar de stadsrand om te mountain-
biken, te kamperen of paard te rij-
den.
Het zijn de bewoners van de stads-

rand die de plek zijn veelzijdigheid
geven. Allemaal zijn ze op zoek naar
een thuis, of dat een woonboot is,
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De Groningse fotografen
Marieke Kijk in de Vegte en
Sabina Theijs legden drie jaar
lang de rand van hun stad
vast. De stadsrand is grillig,
ontdekten zij.

De stadsrand is rebels



een nieuwbouwhuis omringd door
een pergola, of, zoals in het geval
van één van de geportretteerden,
een iglo, gebouwd met een via inter-
net besteld doe-het-zelf-pakket.
Soms is het een verloederd tuinhuis
met een overwoekerde tuin, soms
een gemanicuurd gazonnetje, maar
het is thuis.
Drie jaar lang volgden Sabina

Theijs en Marieke Kijk in de Vegte
de stadsrand in al zijn beweeglijk-
heid. Hun serie is een tijdsdocu-
ment: een tijdelijke weergave van
het puberbroertje van Groningen,
anno nu. Door de bouwcrisis breidt
de stad nu minder snel uit dan voor-
heen. Het kan zomaar zijn dat de
stadsrand even tot rust komt, de
huidige rand houdt het vast een tijd-
je uit. Je zou zelfs kunnen denken
dat de stadsrand volwassen wordt,
maar vergis je niet. Tegen de tijd dat

déze stadsrand volwassen is, maakt
hij al onderdeel uit van de stad. Zijn
puberbroertje, de stadsrand, ligt
dan alweer een stuk verderop.
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De stadsrand, de
scheiding tussen
weiland en bebou-
wing, is dyna-
misch, aantrekke-
lijk en eigenge-
reid.

FOTO’S MARIEKE KIJK
IN DE VEGTE EN
SABINA THEIJS

‘Randverschijningen’

Het boek ‘Randverschijningen’ van
Sabina Theijs en Marieke Kijk in de
Vegte bevat 56 foto’s, een reisver-
haal en twee essays: één over de
groei van de stad Groningen en
één over de eigenschappen van de
stadsrand in het algemeen. Het
boek kost 19,95 euro en is vanaf
december verkrijgbaar in de boek-
handel. Het is nu al te bestellen via
www.stadsrandinbeeld.nl. In het
voorjaar van 2013 verschijnt een
fietsroute langs de Groninger
stadsrand.

Kristel van Teeffelen

Journalisten kunnen niet tegen
kritiek. Die kritiek hoor je vaak.
Iemand die klaagt over bericht-
geving of werkwijze van media,

stuit nog wel eens op lange tenen.
De Raad voor de Journalistiek

(RvdJ) kan het weten. De organisatie,
waar mensen terecht kunnen met
klachten over media, zit al jaren in
het verdomhoekje. De Raad is te
streng, zelfs strenger dan de rechter,
vindt De Telegraaf, die sinds 2008 wei-
gert te verschijnen bij zittingen. Kla-
gers zien de uitspraken van de RvdJ
vooral als een opstapje naar de recht-
bank, stelt Het Parool, dat sinds april
het instituut niet langer erkent.
De RvdJ is de kritiek zat. Om beter

aan te sluiten bij ‘de wensen die bin-
nen de journalistiek leven’, wil hij
volgend jaar de ‘werkwijze en proce-
dure’ veranderen. Zo wordt de Raad
niet langer voorgezeten door een ju-
rist, maar door een journalist. En
wordt een klacht over een medium
dat de Raad niet erkent, niet langer
behandeld. Naast De Telegraaf en Het
Parool, betekent dat onder meer RTL,
Elsevier en de Tros (de programma’s
‘Opgelicht’ en ‘Radar’) niet meer op
het beklaagdenbankje zitten.
De aanpassingen in het beleid zijn

een handreiking naar die afvalligen,
denkt Arendo Joustra, hoofdredac-
teur van Elsevier. Toe nu toe echter
zonder succes, want Joustra is niet
van plan de RvdJ nu wel te erkennen.
Pijnlijk genoeg werd het lijstje afval-
ligen door het nieuwe beleid juist
langer. De kranten van HDC Media –
onder meer het Noordhollands Dag-
blad, Haarlems Dagblad en Leidsch Dag-
blad – erkennen het instituut niet
meer.
Hoe moet het nu verder met de or-

ganisatie die de journalistieke ethiek
moet waarborgen? Die dreigt haar
draagvlak in de maatschappij te ver-
liezen, zegt Tim Klein, directeur van
HDC Media, die vanwege de nieuwe
plannen als lid van de Raad is opge-
stapt. “De Raad legt de verbinding
tussen de maatschappij en media.
Danmoet je elke schijn van partijdig-
heid voorkomen. Een onafhankelijke
voorzitter vervangen door een jour-
nalist helpt niet. Het wordt dan toch
een beetje de slager die zijn eigen
vlees keurt.”
Dat klachten van burgers over

media die de Raad niet erkennen
straks niet meer behandeld worden,
zal het draagvlak van de RvdJ in
de maatschappij ook niet vergroten,
stelt Klein. Bovendien is er het risico
dat media sneller opstappen
als een uitspraak van de RvdJ niet be-
valt.
Klein is niet de enige die zich zor-

gen maakt. Als de RvdJ zich straks
niet langer met een deel van de sec-

tor bemoeit, dreigt de kwaliteits-
waarborg van de media weg te val-
len, denkt Hugo Arlman, journalist
en voorzitter van het Hans Melchers-
fonds, die gedupeerden van bericht-
geving financieel bijstaat. “De RvdJ is
de manier om de kwaliteit van de
journalistiek te beschermen. Ieder-
een mag zich journalist noemen,
zonder zo’n kwaliteitswaarborg kan
de professionele media er net zo
goed mee ophouden en alles overla-
ten aan burgerjournalistiek.”
De RvdJ, opgericht in de jaren zes-

tig, behandelt gemiddeld zo’n zestig

klachten per jaar. De Raadskamer
doet alleen uitspraken en kan geen
dwingende sancties opleggen. De
meeste klachten gaan over een ge-
brek aan hoor- en wederhoor en on-
juiste of tendentieuze berichtgeving.
Ook privacykwesties komen aan bod,
vaak gaat het over het publiceren
van een naam of foto van verdachten
van een misdrijf.
Dit jaar was tot nu toe zo’n twintig

procent van de klachten voor reke-
ning van media die het instituut niet
erkennen. Dat de RvdJ zich daar toch
over uitspreekt, is vooral inefficiënt,
vindt Harmen Groenhart, die aan de
Fontys Hogeschool onderzoek doet
naar zelfregulering binnen de jour-
nalistiek. “Iemand die een klacht
heeft, kan zijn zegje doen bij de
Raad, maar als daar vervolgens niets

mee wordt gedaan, is het conflict
ook niet opgelost. Als het aanhoren
van leed een belangrijke functie van
de RvdJ is, dan zijn de klagers de du-
pe. Maar weegt dat op tegen het be-
oordelen van klachten tegen beter
weten in?”
Hoe moet het nu verder met de

journalistieke ethiek? Het wordt tijd
voor een nieuw instrument, denkt
Jan van Groesen van Stichting Media-
ombudsman, die zich inzet voor
handhaving van de journalistieke
ethiek. “We zijn nog met de stichting
aan het filosoferen hoe dat instru-
ment eruit moet zien, maar het be-
langrijkste is dat het voor de journa-
listiek een manier moet zijn om ver-
antwoording aan de samenleving af
te leggen. Die taak is breder dan het
alleen maar neerleggen van een
klacht, media moeten vaker gaan uit-
leggen waarom ze iets doen.”
De RvdJ is volgens Van Groesen

daarvoor niet meer het juiste insti-
tuut. “De Raad heeft sinds de oprich-
ting in de jaren zestig alleen maar
aan gezag ingeboet. Uitspraken wor-
den lang niet meer als vanzelfspre-
kend gepubliceerd door media. Ik zie
niet hoe het op deze wijze nog toe-
komst heeft.”
Joustra ziet helemaal het nut niet

in van de zelfregulering. “De journa-
listiek is nou eenmaal een onfatsoen-
lijk beroep. Je stelt vragen die soms
onfatsoenlijk zijn en publiceert ver-
halen over onaangename dingen. Je
kunt nooit iedereen tevreden hou-
den.”
En voor gevallen die echt over de

schreef gaan, kunnen mensen te-
recht bij de hoofdredactie van de ver-
schillende media. Joustra: “Ik heb er
geen baat bij als mensen ongelukkig
zijn over onze berichtgeving. Maar
het is aan de hoofdredacteur om die
grenzen te stellen, niet aan een Raad
die zich vasthoudt aan journalistieke
normen van jaren geleden.” Als
hoofdredacteur en klager er niet
uit komen, is er altijd nog de rechter
die een oordeel kan vellen, stelt Jous-
tra.
En de burger? Die vindt het volgens

onderzoeker Groenhart vooral be-
langrijk dat de kwaliteit van de Ne-
derlandse journalistiek goed is. “En
ze vinden dat de journalistiek dat
vooral zelf moet regelen. Via een
Raad, via een ander instituut, dat
maakt voor hen geen verschil.”
Maar of de beroepsgroep daar zelf

uit komt, is de vraag. De poging van
de RvdJ om aan de kritiek van jour-
nalisten tegemoet te komen, heeft
tot nu toe vooral averechts gewerkt.
Afgelopen week werd er intern daar-
om nog eens een ‘goed gesprek’ ge-
voerd, zegt Folkert Jensma, bestuurs-
lid van de RvdJ. “Ik kan nu niet zeg-
gen wat de uitkomst zal zijn. Maar
we ploeteren vrolijk verder.”

De Raad voor de Journalistiek gaat zaken anders
aanpakken. Zo wordt niet elke klacht van burgers
meer behandeld. Het begin van het einde van een
instituut dat al langer wordt bekritiseerd?

Aan gezag
ingeboet

‘De journalistiek
is nou eenmaal
een onfatsoenlijk
beroep’

Arendo Joustra, hoofdredacteur
van weekblad Elsevier
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