
OPEN BRIEF AAN DE HOOFDREDACTIE VAN L1 
 
 
Ondergetekenden zijn teleurgesteld en verontrust over de ingrepen waar het interview- en 
discussieprogramma De Stemming van L1-radio onder te lijden heeft. Sinds jaar en dag 
kennen wij De Stemming als een hoogwaardig journalistiek programma dat zich met gemak 
kan meten met de beste vergelijkbare programma’s op de landelijke zenders. De 
presentatoren zijn neutraal, kritisch, veelzijdig en altijd goed voorbereid; zij volgen de 
ontwikkelingen in de provinciale politieke en culturele wereld op de voet en bieden ruimte 
aan betrokken gasten om de luisteraars bij te praten, tekst en uitleg te geven en onderling te 
discussiëren. En dat alles in de vriendelijke, informele sfeer van een voor iedereen 
toegankelijk Maastrichts café en opgeluisterd door telkens een ander, vaak jeugdig 
gezelschap muzikanten van uiteenlopende snit. Als zodanig is De Stemming een oase van 
geïnformeerde en belangwekkende radiojournalistiek in een alsmaar verder verdorrend 
medialandschap.   
   Daarom treft het ons pijnlijk dat het programma sinds dit seizoen regelmatig gehalveerd 
wordt in tijd, zodat van de gebruikelijke twee uur nog maar één uur overblijft. En dat niet 
omdat de kerncentrale in Tihange zojuist is ontploft of omdat er op het Vrijthof een aanslag 
heeft plaatsgevonden, maar omdat er ergens in het land een Limburgse voetbalclub aan de 
slag gaat. Al eerder werd De Stemming bruusk onderbroken voor ‘nieuwsflitsen’ van voetbal- 
of wielerwedstrijden, ongeacht wat er in café Forum ter tafel kwam. Dat was storend maar 
ook tekenend voor de vraag waar de prioriteiten van de programmaleiding liggen: sport 
werd kennelijk belangrijker gevonden dan de openbare nieuwsvoorziening en 
opinievorming, een bedenkelijk teken aan de wand.  
   Nu is de volgende stap gezet: voortaan moet De Stemming het regelmatig met één 
schamel uurtje doen. Er zullen vast redenen zijn voor die ingreep, sterker: we kunnen ze 
zonder moeite raden. Er zijn nu eenmaal meer mensen geïnteresseerd in sport dan in 
politiek en cultuur, en bovendien, we weten het allemaal, er moet nu eenmaal fors 
bezuinigd worden. Maar daar staat tegenover dat publieksinstellingen die hun 
verantwoordelijkheden kennen niet zouden moeten buigen voor ontwikkelingen die ‘nu 
eenmaal’ gaande zijn; daar is nooit iets goeds uit voortgekomen. Temeer daar het in dit 
geval gaat om een maatschappelijk relevant programma van een ernstig bedreigde soort, 
waarvan de zendtijd wordt geschonken aan een sector die over belangstelling toch 
waarachtig niet te klagen heeft en die, ernstiger, in toenemende mate wordt gemotiveerd 
door commerciële en zelfs criminele belangen – zie onder veel meer het recente 
grootschalige schandaal in de Belgische voetbalwereld. 
   Wij beschouwen dit als een onwenselijke ontwikkeling en dringen er daarom bij de 
verantwoordelijke instanties op aan het beleid ten aanzien van De Stemming te 
heroverwegen. 
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