
EMERCE
MRT 2012 25

Column

 E
r is nog nooit één papieren krant verdwenen door de 
komst van het internet, zo predikte de Vlaamse poli-
ticus Guy Verhofstadt onlangs voor eigen parochie in 
de Volkskrant. Hij vergeet hierbij gemakshalve even 
de veertien grote krantentitels die wel om die reden 

in de afgelopen vijf jaar in de VS ter ziele zijn gegaan. 
In ons land hebben bijna alle kranten het moeilijk. Teruglo-

pende advertentie-inkomsten, een vergrijzend lezersbestand 
en hevige concurrentie van de gratis dagbladen zijn daarvan 
de belangrijkste oorzaken. De digitale lezer, de e-klant, zou 
soelaas kunnen bieden, maar hij wordt geheel niet serieus ge-
nomen.

Neem de digitale versie van NRC Handelsblad – ‘de kwali-
teitskrant van Nederland’. Die is om te huilen. Men is er nog 
nooit (!) in geslaagd om een bugvrije editie uit te brengen. Het 
gevolg: een klaagzang op zowel de NRC-site als in de reviews in 
de App Store. Dat is NRC onwaardig en onnodig. 

Ondertussen werken de verantwoordelijken nog steeds 
voor de krant en lijkt print in het Rotterdamse hoofdkantoor 
heiliger dan ooit. Gezien de minimale inkomsten uit de iPad-
versie is dat op zich niet zo vreemd. En als de app niet beter 
gaat functioneren, zal dat ook nog lang zo blijven. Ik vraag me 
soms zelfs af of ze al die crashes niet met opzet veroorzaken.

Bij de Volkskrant heeft men het iets beter op orde. Die app 
crasht tenminste niet, maar daar is ook alles mee gezegd. De 
digitale uitgave is namelijk een regelrechte rip-off van de pa-
pieren editie. En voor updates moet je naar de sectie ‘laatste 
nieuws’ elders in de app... Wat is er mis met een actuele krant? 

Met inmiddels zo’n 250.000 digitale abonnees bewijst de 
Financial Times dat het ook anders kan. Meer dan dertig pro-
cent van hun omzet, ongeveer honderd miljoen dollar, komt uit 
de digitale editie. En ook de New York Times lijkt steeds meer 
omzet te realiseren met een actuele digitale - door een soft 
paywall beschermde - krant. Het kan dus wel.

Veel lezers, ook in Nederland, zijn vandaag de dag best 
bereid om de e-krant te omarmen, maar dan moeten de 
 makers zelf ook die stap willen zetten. Daar zit de echte bot-
tleneck. Tot die tijd wordt de klant niet serieus genomen. En 
ziet  dezelfde lezer de digitale variant niet als een volwaardig 
alter natief. Dat gaat een aantal landelijke kranten zeker de 
kop kosten.
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