
Boekmancahier #43 10/18 Mondiale en nationale culturele industrie

De culturele 
industrie in het 
tijdperk van de 

netwerkeconomie

industrie dan nog van bijvoorbeeld de meubel-, 
kleding- of de automobielindustrie? Wat maakt 
dat de productie en distributie van bijvoorbeeld 
De Drie Tenoren of de Looney Tunes (beide uit 
de stal van AOL-Time Warner) wel tot de 
culturele industrie zouden mogen worden 
gerekend, zoals Paul Rutten doet, en de 
productie en distributie van de Alessi-lijn van 
Philips dan wel de Smart-lijn van Mercedes/
Swatch of het porselein van Arabia niet? Waar 
houdt de culturele industrie op en begint de 
overige industrie? En wat betekent dit voor 
cultureel beleid?

Mondiaal entertainment
De indruk bestaat dat de verbeeldingsmachine 
van de media- en/of cultuurindustrie meer en 
meer opgaat in een groter geheel van 
economische activiteiten, door Rutten 
aangeduid als een geïntegreerde content-
industrie. De toenemende behoefte aan content 
is daarbij zeker een belangrijke drijvende 
kracht. Nieuws, film, sport, muziek, 
entertainment, voor de desbetreffende 
ondernemers vertegenwoordigen ze 
gelijkwaardige potentiële inhouden voor de 
vulling van hun mediakanalen. In dit verband 
valt bijvoorbeeld te denken aan het 
economische belang van het filmarchief van 
Kirch2, aan de vervlechtingen tussen de media 
en de wereld van de topsport of aan de recente 
overname door Time Warner van EMI. Rupert 
Murdoch wilde Manchester United kopen - zelf 
ook al een bedrijf, compleet met eigen 
televisiekanaal en een detailhandelsketen tot 
ver in Azië. Dat was niet omdat hij het spelletje 
zo leuk vond, maar omdat het team van 
Manchester hem belangrijke content zou 
leveren voor de exploitatie van tal van 
mediakanalen (betaaltelevisie, folio, video).

Ik zou de stelling willen verdedigen dat de 
ontwikkelingen nog verder gaan. ‘Voorheen de 
media’ gaan, samen met een veelheid van 

verschillende onderdelen van de culturele 
productie zoals tussen kunst, cultuur, 
informatie, amusement, entertainment en 
communicatie zijn minder eenduidig geworden, 
het aantal cross-overs neemt hand over hand 
toe. De onvermijdelijke onzekerheden die 
daarvan het gevolg zijn, maken de situatie van 
de culturele industrie onbestemd. De 
implicaties ervan worden echter zelden 
onderzocht. Al te snel gaan auteurs de 
veelvormige werkelijkheid te lijf met 
concepten die zich daarvoor eigenlijk niet meer 
zo goed lenen. Mijns inziens ontkomt ook Paul 
Rutten daar niet helemaal aan. Wat wordt 
gepresenteerd als een verhaal over de culturele 
industrie in de eenentwintigste eeuw is goed 
beschouwd veeleer een verhaal over de recente 
lotgevallen van een weliswaar belangrijk, maar 
niettemin beperkt onderdeel daarvan, namelijk 
de mondiale media-industrie.

Er zijn verschillende redenen te bedenken om de 
term media-industrie in te wisselen voor andere 
termen. Media-industrie dekt niet meer 
vanzelfsprekend de hele lading, althans niet als 
media worden opgevat in de conventionele 
betekenis. Het is echter onjuist de term in te 
wisselen voor culturele industrie, zonder 
daaruit consequenties te trekken voor de 
reikwijdte van de analyse. Een herdefiniëren 
zonder meer ontneemt het zicht op andere 
onderdelen van en ontwikkelingen binnen het 
domein van de culturele bedrijvigheid. 

Vervolgens dringt zich de vraag op wat binnen 
die veelheid van hoogst beweeglijke activiteiten 
en allianties nog zinvol is samen te vatten onder 
de eenheidsterm culturele industrie. Wat wordt 
er precies mee bedoeld? Als de toegevoegde 
waarde van onze omgeving steeds meer in de 
symbolische betekenis daarvan moet worden 
gezocht, zoals veel cultuurwetenschappers 
betogen, wat onderscheidt de culturele 

een goede doordenking van de 
ontwikkelingsdynamiek die zich momenteel 
voordoet. Minstens drie aanvullingen zijn van 
belang. Die betreffen in de eerste plaats de 
toenemende vervlechting tussen de media- en/
of de culturele industrie enerzijds en andere 
takken van wat ik later zal typeren als een 
belevenisindustrie anderzijds. In de tweede 
plaats is het van belang te erkennen dat de 
culturele industrie ook onderdelen omvat die 
zich niet bezighouden met vluchtige, 
immateriële producten, maar met blijvende, 
materiële zoals (interieur)design, 
schilderkunst, mode, beeldhouwwerk, 
architectuur en landschapsontwerp. Ten slotte 
is het van belang te benadrukken dat het 
overgrote deel van de culturele bedrijvigheid, 
uitgedrukt in mensjaren, zich 
hoogstwaarschijnlijk niet afspeelt binnen de 
mondiale mediaconglomeraten, maar in het 
heterogene culturele midden- en kleinbedrijf.

Het gevaar van conceptueel  
reductionisme

In de oratie van Paul Rutten overheerst een 
typering in termen van de culturele industrie; 
daarnaast figureren verzamelbegrippen als 
informatie- en amusementsindustrie en 
informatie- en communicatie-industrie. Die 
variatie in omschrijvingen is niet het resultaat 
van slordig woordgebruik; ze weerspiegelt een 
feitelijke meerduidigheid. De grenzen tussen de 

Paul Rutten heeft in zijn oratie een indringend 
beeld geschetst van een aantal toonaangevende 
ontwikkelingen in de hedendaagse media- en 
cultuurindustrie. Er is sprake van een 
voortschrijdende mondiale expansie en 
verdichting die ook in toenemende mate de 
structuur en ontwikkeling van de Nederlandse 
mediasector bepaalt. Veel van de veranderingen 
zijn nog ongewis. Binnen de media- en 
cultuurindustrie is in belangrijke mate sprake 
van een trial and error-strategie, van een 
houding van ‘nooit geschoten is altijd mis’. Het 
is in ieder geval duidelijk dat er definitief een 
einde is gekomen aan het tijdperk van een 
culturele sector die zijn voortbestaan dankt 
aan een welhaast vanzelfsprekende nationale 
thuismarkt. In de context van een verhevigde 
mondiale concurrentie om de 
cultuurconsument resteert de eigen 
cultuursector niet veel anders dan zich te 
specialiseren op onderdelen (niches) van een 
expanderende markt. Het ontbreekt de eigen 
sector eenvoudigweg aan 
investeringsmogelijkheden (zowel financieel 
als organisatorisch) om te kunnen concurreren 
met de mondiale conglomeraten (Rutten 2000).

De kanttekeningen die ik wil plaatsen bij de 
oratie van Rutten zijn eerder uitwerkingen en 
verdiepingen dan punten van kritiek.1 In de 
oratie is mijns inziens een aantal aspecten 
onderbelicht gebleven, die van belang zijn voor 

Hans Mommaas  Culturele industrie omvat 
veel meer dan alleen de veelbesproken 
mondiale media-industrie. Kleinschalige 
culturele bedrijvigheid behoort er ook toe. 
Juist daar liggen de kansen voor nationaal 
en lokaal cultuurbeleid.
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Time Warner Inc.

Time Inc. Publishing

Books Time Life Inc. (Hearts in Atlantis, Stephen King); 
Book-of-the-Month Club; Time Warner Trade Publishing; Little, 
Brown and Company; Warner Books (Saving Faith, David 
Baldacci); Oxmoor House; Leisure Arts; Sunset Books; Media 
Networks Inc.; Time Inc. Custom Publishing; Targeted Media 
Inc.; Time Inc. Interactive; Time Distribution Services; Warner 
Publisher Services; First Moments

Magazines Time, People, Sports Illustrated, Fortune, Life, 
Money, Parenting, In Style, Entertainment Weekly, Cooking 
Light, Baby Talk, Bébé, Coastal Living, Fortune Small Business, 
Health, People en Español, Progressive Farmer, Southern 
Accents, Southern Living, Sports Illustrated For Kids; Sports 
Illustrated For Women, Sunset, Teen People, This Old House, 
Time Digital, Time for Kids, Weight Watchers, Mutual Funds, 
Asiaweek, Dancyu, President, Wallpaper, Who Weekly, Family 
Life, Real Simple (March 2000)

Filmed  Entertainment

Warner Bros. Warner Bros. Pictures; Warner Bros. Feature 
Animation; Warner Bros. Television; Warner Bros. Television 
Animation (Looney Tunes; Hanna  Barbera); Castle Rock 
Entertainment; Telepictures Productions; The WB Television 
Network; Kids’ WB!; Warner Bros. International Television 
Distribution (WBITD); Warner Home Video (WHV); Warner 
Bros. Consumer Products (WBCP); Warner Bros. Studio 
Stores; Warner Bros. International Theatres (incl. UK, Spain, 
Portugal, Italy); Warner Bros. Online; DC Comics; MAD 
Magazine

Analyze This; Deep Blue Sea; Eyes Wide Shut; The Iron Giant; 
Pokémon: The First Movie; ER; La Femme Nikita; Batman 
Beyond; The Bugs and Daffy Show; Bugs Bunny and Tweety 
Show; Detention; Looney Tunes; New Batman/Superman 
Adventures; Pokémon.

New Line Cinema New Line Cinema; Fine Line Features; New 
Line Home Video; New Line International; New Line New Media; 
New Line Television; New Line Cinema Studio Storre

Time Warner Networks

TBS Entertainment TBS Superstation; Turner Network 
Television; Cartoon Network; Turner Classic Movies; Turner 
South; TNT Europe; Cartoon Network Europe; TNT Latin 
America; TNT & Cartoon Network/Asia; Pacific Atlanta Braves; 
Atlanta Hawks; Atlanta Thrashers;  World Championship 
Wrestling; The Goodwill Games; Boomerang (Spring 2000) 
Joint Ventures: Cartoon Network Japan; Court TV (TWE-
owned)

CNN Newsgroup CNN/U.S.; CNN Headline News; SNN 
International; SNNfn; CNN/Sports Illustrated; CNN en Español; 
CNN Airport Network; CNNRadio; CNNRadio Noticias; CNN 
Interactive; CNN Newsource; CNN+; CNN Turk

Home Box Office HBO; HBO Plus; HBO Signature; HBO 
Family; HBO Comedy; HBO Zone; Cinemax; MoreMAX; 
ActionMAX; ThrillerMAX; HBO en Español Joint Ventures: 
Comedy Central; HBQ Ole and Brasil; HBO Asia; HBO Central 
Europe

Warner Music Group 

The Atlantic Group; Elektra Entertainment Group; Rhino 
Entertainment; Sire Records Group; Warner Bros. Records; 
Warner Music International; Warner/Chappell Music; Warner 
Bros. Publications; WEA Inc. WEA Corp.; WEA Manufacturing; 
IYY Hill Corp.); Warner Special Products; Alternative 
Distribution Alliance; Giant Merchandising. Joint Ventures: 
Colombia House; 143 Records; Maverick; Tommy Boy Misic; 
Qwest

Phil Collins; Sinead O’Connor; The Three Tenors; AC/DC; Björk; 
Jackson Browne; Tracy Chapman; Natalie Cole; Matallica; Cher; 
Eric Clapton; Fleetwood Mac; Madonna; Alanis Morissette; 
R.E.M.; Neil Young; Laura Pausini; Simple Red; Mariya Rakeuchi; 
Vangelis; Westernhagen

Time Warner Cable System

21.3 million homes passed;
over 3 million customers;
34 cable clusters;
1000,000+subscribers

Joint Ventures: Road Runner (Online service); Time Warner 
Telecom Inc. NY1 News

Road Runner is provided by ServiceCo LLC, a joint venture 
among affiliates of Time Warner Inc., MediaOne Group Inc. 
Microsoft Corp., Compaq Corp., and Advance/Newhouse

Television
 
Paramount Television
Programs for broadcast and syndication

Spelling Television
Television’s pop-culture hits for over four decades

MTV: Music Television
Music and more, a complete TV niche for 12- to 34-year-olds

MTV2
An innovative, free-form mix of music video’s 24 hours a day

Nickelodeon 
Animation, adventure, comedy, and live action shows for kids

Nick at Nite
Classic TC for an expanding audience

Nick at Nite’s TV Land
Cable’s 24-hour classic TV network inspired by Nick at Nite

Noggin
Thinking network for kids

VH1
The music network for 25- to 40-year-olds

Comedy Central 
(Jointly Owned) comedy network

Showtime
Movies and more – a major player in premium cable

The Movie Channel
The popular source for movie enthusiasts

Flix
Classic movies, commercial-free

Sundance Channel
(Jointly Owned) Independent film

Paramount Stations Group
The 6th largest family of TV stations in the U.S.

United Paramount Network (UPN)
(Jointly Owned) 189 affiliates serving 96 % of U.S. television 
households

Retail and entertainment

Blockbuster
Entertainment retailing

Paramount Parks
Five regional theme parks (13 million visitors annually)

Theaters
Famous Players and United Cinemas International chains (over 
1,000 screens) 

Miscell.

Viacom Consumer Products
Licensing toys, t-shirts and games galore for Paramount 
Pictures and Television

Hamilton Projects
Licensing Spelling’s hot properties

Famous Music
Music publishers with a catalog of over 100,000 copyrights

Viacom Interactive Services
Working with Viacom’s companies to maximize their opportuni-
ties in emerging media areas

Motion Pictures

Paramount Pictures
Feature film production and distribution

Paramount Home Video
Distribution of prerecorded video’s

Publishing 

Simon & Schuster
Fiction and non-fiction for all ages

Viacom
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vakantie-resorts en themaparken. Daarmee 
intensiveerde en verlengde Disney in 
aanzienlijke mate het contact dat mensen met 
die droomwereld hebben, en nam ook de kans 
toe dat consumenten zich met de bijbehorende 
producten blijven identificeren. Daarin ging en 
gaat het bedrijf heel ver. Al in de tweede helft 
van de jaren zestig lanceerde Disney het idee 
van de ontwikkeling van een prototypische 
woonwijk. Celebration (het is niet anders) werd 
uiteindelijk pas gebouwd in 1991 in Orlando en 
geldt nu in Amerika als een toonaangevend 
voorbeeld van new urbanism. Kenmerkend is de 
hang naar de kleinschalige overzichtelijkheid 
van small town America. Celebration 
representeert Disneys mix van nostalgische 
romantiek en modern-technologisch vernuft; 
front porches en rocking chairs gaan samen met 
glasvezelkabel voor on line communicatie 
(Fodglesong 1999, 102).

Disney opende onlangs een thematisch 
geprogrammeerde World of Disney Megastore 
in de Disney Village Market in Orlando met een 
oppervlakte van 15.000 m2. Detailhandel vormt 
immers de nieuwste loot aan de stam van de 
vrijetijdsindustrie. Die detailhandel is voor een 
deel gesitueerd in binnensteden, met het oog op 
de merchandising, een ander deel is de 
grootschalige handel op of nabij de 
themaparken, met het doel de aantrekkings-
kracht van de attracties te versterken en vast 
te houden. In Jackson Township New Jersey 
wordt vlak bij een themapark van Six Flags een 
omvangrijke factory outlet gebouwd, met een 
vloeroppervlakte van 88.000 m2, Six Flags Outlet 
Center genaamd. Met een shuttle bus worden de 
mensen ‘gratis’ vervoerd van park naar outlet en 
vice versa (Hannigan 1998, 88).

Disney oefende bovendien veel invloed uit op de 
herinrichting van Times Square op de hoek van 
Broadway en 42nd Street in hartje Manhattan, 

alleenrecht op het gebruik binnen al zijn parken 
in de Verenigde Staten en Canada - naast Six 
Flags nog zes andere - van de software van Time 
Warner (Mommaas 2000).

De deal tussen Time Warner en Premier Parks 
heeft inmiddels ook invloed in Nederland. Zo 
heeft Premier Parks sinds kort ook de Walibi-
keten opgekocht. Walibi Flevoland ondergaat 
een metamorfose, zodat het park in de zomer 
van 2000 open kan gaan in een nieuwe gedaante, 
met vier roller coasters (een ervan compleet van 
hout, een rage in de wereld van de achtbanen) én 
de stripfiguren van Time Warner. Zo komt er, 
althans in economisch-organisatorisch opzicht, 
een verbinding tot stand tussen de uitzendingen 
van CNN, reportages in Time en Life, het 
speelgoed van de Looney Tunes, Pokémon en 
Batman, de boeken van Baldacci, de muziek van 
Björk en De Drie Tenoren, Movie World in 
Bottrop en Walibi Flevoland. Time Warner en 
Premier Parks, ontwikkelen bovendien plannen 
voor een groots equivalent van het Franse Euro 
Disney in de buurt van Madrid (Mommaas 2000). 

Disneys droomwereld
Dat al weer de naam Disney valt, is niet 
toevallig. Als er één concern is dat model staat 
voor de vervlechting van de verbeeldings-
machine van de media en de fysieke omgeving 
waarin de vrije tijd wordt doorgebracht, dan is 
het wel Disney. Het Magical Kingdom is dan ook 
vanaf het begin consequent bedacht vanuit de 
belevingswereld van Amerika’s witte suburbane 
middenklasse en veel minder vanuit een 
voorgegeven waardekolom. Disney stoorde zich 
niet bijzonder aan de bestaande organisatie van 
een afzonderlijke media-, theater- en 
pretparken industrie. Op basis van dat 
perspectief is Disney er al vroeg toe overgegaan 
zijn droomwereld naast een virtueel ook een 
materieel bestaan te geven, in de vorm van 
theatershows, speelgoed, strips, complete 

In de concurrentie om de aandacht van de 
consument begeeft de media-industrie zich in 
toenemende mate op het pad van de 
vrijetijdsindustrie en de detailhandel. Zo 
exploiteert Time Warner sinds een aantal jaren 
in binnensteden in onder meer Duitsland, 
Engeland, Spanje, Portugal en Italië niet alleen 
zijn eigen bioscopen (Warner Bross Theaters), 
maar ook winkels (Warner Bross Studio Stores) 
waarin allerhande producten (speelgoed, 
kleding, gebruiksvoorwerpen) worden verkocht, 
gelieerd aan de Time Warner-software. Tot die 
software behoren niet alleen de Looney Tunes, 
Bugs Bunny, Batman en Pokémon, maar ook ER, 
Alanis Morissette, Björk en De Drie Tenoren.

Themaparken
Interessant is de alliantie die Time Warner is 
aangegaan met de themaparken. In Bottrop, net 
over de grens met Duitsland, staat Warner Bross 
Movie World, een themapark waarin 
consumenten in fysiek contact kunnen komen 
met figuren uit de stal van Time Warner. Kort 
geleden is Movie World overgegaan in de handen 
van Premier Parks, een van oorsprong 
Amerikaans bedrijf, tot voor kort een redelijk 
onbeduidende speler op de markt van de 
themaparken, maar nu dankzij de hulp van 
beurskapitaal na Disney de grootste beheerder 
van themaparken ter wereld. Eerder al had 
Premier Parks de parkenketen Six Flags over 
America in de Verenigde Staten van Time 
Warner overgenomen. Time Warner had in die 
parkenketen al een aantal jaren een aanzienlijk 
belang. De intentie was duidelijk: concurreren 
met Disney, dat het naoorlogse succes immers 
in belangrijke mate te danken had aan de 
kruisbestuiving tussen de symbolische wereld 
van film, televisie en muziek en de fysieke 
droomwereld van de pretparken. De deal tussen 
Premier Parks en Time Warner verenigde een 
aantal kernactiviteiten. Premier Parks, goed in 
themaparken, kreeg van Time Warner het 

andere bedrijfstakken en sectoren, steeds meer 
op in een gedeelde belevenisindustrie, met tal 
van vervlechtingen tussen voorheen redelijk 
gescheiden waardeonderdelen en -kolommen. 
Niet alleen zijn er verticale vervlechtingen 
tussen de onderdelen van de productie, de 
verpakking, de distributie en de consumptie 
(waardeonderdelen), er doen zich ook 
horizontale vervlechtingen voor, zoals tussen de 
uitgeverij, de omroep, de muziekindustrie, de 
theaterindustrie, de sport, de speelgoed-
industrie, de detailhandel, de horeca en de 
pretparkenindustrie (waardekolommen). De 
nieuwe economische verbanden beperken zich 
dus steeds minder tot de conventionele wereld 
van de media, tot de wereld van papier, scherm 
of luidspreker. ‘Voorheen de media’ komen de 
consument ook in fysieke zin steeds dichter op 
de huid te zitten. Twee toonaan gevende voor-
beelden uit de wereld van de dreamsociety ter 
illustratie: Time Warner en Disney (Jensen 1999).

Megaconcerns
Al voor de recente fusie met America Online 
was Time Warner met een jaarlijkse omzet van 
rond de 130 miljard gulden het grootste media- 
en entertainmentconcern ter wereld.3 Time 
Warner verenigde toen al alle waardeonderdelen 
en -kolommen van de conventionele media 
industrie in één overkoepelend organisatorisch 
kader, van productie en verpakking (in de vorm 
van boek, tijdschriftartikel, bioscoopfilm, 
televisieprogramma, videofilm, compact disc of 
radioprogramma) tot aan distributie en 
verkoop (onder meer via eigen uitgeverijen, 
kabelmaatschappijen en televisiestations) en 
van folio (boeken en tijdschriften), film en video 
(Warner Bross) en internet (Time Warner had al 
voor de fusie met America Online een eigen 
internetportaal, inclusief zoekmachine en 
speciality sites) tot aan televisie en radio (onder 
andere CNN, TNT) en muziek.  
(zie schema’s op  p.11)
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halen het entertainment in huis en de 
entertainmentsector laat zich in met de wereld 
van de podiumkunsten. Bovendien is op al deze 
gebieden de horeca en de detailhandel alom 
tegenwoordig.

Attentie-economie
Men hoeft niet per se de theorie van de nieuwe 
economie aan te hangen om te onderkennen dat 
hier sprake is van een verscherpte concurrentie 
om de toegang tot consumenten. De structuur 
van markten en de inrichting van productie-
verbanden richt zich in verscherpte mate naar 
de dynamiek van de vraag. Dat houdt direct 
verband met veranderende concurrentie-
verhoudingen. Carl Shapiro en Hal Varian (1999) 
spreken in verband met de informatie-industrie 
over het ontstaan van een economics of attention. 
Er is sprake van een overdaad aan informatie en 
een schaarste aan aandacht. Aandacht wordt 
zelfs handelswaar; internetproviders weten 
daar alles van. Per aangesloten gebruiker geldt 
een beurswaarde van rond de 2500 gulden 
(Hansen Löve 2000). Niet zozeer geld alswel tijd 
lijkt de belangrijkste schaarse factor te 
worden, zo ook de vrije tijd. Tegenover een 
aanzienlijke stijging van het vrij besteedbare 
inkomen (in Nederland voor een belangrijk deel 
het gevolg van de stille revolutie binnen 
huishoudens) staat een stagnatie of zelfs 
afname van de hoeveelheid vrije tijd onder 
toonaangevende groepen (Sociaal en Cultureel 
Planbureau 1998). De ontwikkeling van de 
hoeveelheid vrije tijd heeft dus bij lange na geen 
gelijke tred gehouden met de toename van 
mogelijkheden voor de besteding daarvan. Het 
aanbod van producten en diensten op de 
verschillende deelmarkten neemt alleen maar 
toe (theatervoorstellingen, musea, boeken, 
tijdschriften, films, televisiekanalen, internet, 
tentoonstellingen, restaurants, winkels, et 
cetera) de omloopsnelheid daarvan eveneens. In 
die situatie resteert voor producenten op zoek 

communicatie (boeken, internet, toeristische 
informatie, publieksvoorlichting). Musea 
bewegen zich op de markt van de horeca, design, 
e-commerce, feesten en evenementen. Mojo heeft 
kort geleden tachtig procent van zijn aandelen 
verkocht aan het Amerikaanse all round live 
entertainment bedrijf SFX, een combinatie van 
een evenementenorganisatie (promotie, 
productie én presentatie) en accommodatie-
beheer (met een portefeuille van zo’n 110 
concertzalen, theaters en entertainment-
centra). SFX organiseert klassieke en 
popconcerten, toneel en theatershows, 
familieamusement, festivals, evenementen en 
sport (onder andere motorraces). 

In een in 1998 in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken uitgebrachte ‘operationele 
afbakening van toerisme en recreatie’, 
gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (SBI-
1993) worden naast de horeca, de logiesver-
strekking en het vervoer ook bijvoorbeeld 
musea, kunstgalerieën en expositieruimten, 
theaters, schouwburgen en concertgebouwen 
tot de toeristische bedrijfstak gerekend. Dat is 
geen louter rekenkundige truc. Culturele 
instellingen weten steeds beter de toeristische 
waardekolom te vinden om hun activiteiten 
mee te verbinden. Gemeenten en instellingen 
clusteren museale of andere culturele 
activiteiten in gebieden die ook anderszins 
doelbewust zijn ingericht en vormgegeven voor 
het culturele toerisme (in combinatie met 
cafés, galeries, restaurants, monumentale 
omgevingen, artistieke werkplaatsen). 

Musea nemen hun toevlucht tot nieuwe, aan 
de wereld van de themaparken ontleende, 
representatie- en communicatievormen, 
pretparken gaan doen aan educatie. Het 
cultuurhistorisch erfgoed wordt verbonden met 
toeristische routes en het toerisme verbindt 
zich met de cultuur. Schouwburgen en theaters 

en de materiële wereld van kleding en 
speelgoed, theaters, restaurants, themaparken, 
shopping malls en sportstadions. Toegegeven, 
niet alle bedrijven gaan zo ver als Disney-ABC, 
AOL-Time Warner of, een ander voorbeeld, 
Viacom-Paramount-CBS in het combineren en 
exploiteren van zoveel verschillende 
belevingsvormen en -contexten onder één 
organisatorisch dak. Toch is van belang dat wat 
hier gebeurt, langzamerhand model is gaan 
staan voor een manier van denken en handelen 
van veel bedrijven. In toenemende mate 
verlaten bedrijven op de markt van media, 
cultuur, sport, recreatie en vrije tijd hun 
oorspronkelijke waardekolom om zich in te 
laten met activiteiten die eerder tot andere 
waardekolommen gerekend werden. 
Vervlechting van activiteiten kan op 
verschillende manieren, van het regelrecht 
overnemen van bedrijven of het simpelweg 
kopiëren van formats tot aan het in één 
ruimtelijke context samenbrengen van 
activiteiten. Enkele willekeurige voorbeelden 
uit de culturele sector dichter bij huis kunnen 
dat verduidelijken.

In Middelburg is op De markt De Drukkerij 
gevestigd. In een voormalige drukkerij zijn 
onder één dak een boekhandel, grand café, 
leeszaal, mechanische drukkerij, internetcafé, 
speelgoedzaak en muziekpodium 
ondergebracht. Er worden bovendien meubels 
getoond en verkocht. Op het terrein van de 
Westergasfabriek in Amsterdam zijn 
activiteiten geclusterd in de sfeer van horeca, 
entertainment, theater, bioscoop, filmproductie 
en beeldende kunst. De uitstraling van de 
gebouwen vormt een nadrukkelijk onderdeel 
van het culturele imago van de plek. Ook 
bibliotheken, die al enige tijd worstelen met 
hun formule, laten de gedachten steeds meer 
gaan in de richting van het combineren van 
allerlei functies in de sfeer van informatie en 

New York. Op zoek naar een plek voor zijn 
theatershows gaf Disney in 1994 te kennen in de 
markt te zijn voor de renovatie van het New 
Amsterdam Theatre op 42nd Street. Voorwaarde 
was wel dat het gehele gebied zou worden 
gevrijwaard van seksshops en -theaters. 
Bovendien moest de gemeente andere 
entertainmentbedrijven interesseren zich daar 
te vestigen en het hele gebied voorzien van een 
meer spraakmakende aankleding. Na veel 
onderhandelen toonde Forest City Ratner, een 
ontwikkelingsbedrijf gespecialiseerd in 
binnenstedelijke vernieuwing, zich bereid te 
investeren in een entertainmentcomplex voor 
twee bedrijven: American Multiplex Cinemas 
Entertainment en de Madam Tussaud Groep. 
Centraal in het plan stond de restauratie van de 
puien van een drietal theaters en de vormgeving 
van een groot detailhandelscomplex, bioscopen 
en een thematisch restaurant. In het restaurant 
kan het publiek de maaltijd nuttigen in het 
bijzijn van bekende wasfiguren van Madam 
Tussaud (Sassen and Root 1999, 153). Een andere 
investeerder in het gebied was uiteindelijk 
Livent, een Canadese firma, bekend van de 
productie van grote musicals zoals Show Boat en 
Kiss of the Spider Woman. De hoek van Time 
Square en 42nd Street is ondertussen getrans-
formeerd tot een integraal vormgegeven 
theater- en entertainmentcomplex, achter met 
spectaculaire lichtreclames bedekte gevels. Het 
in principe publieke gebied wordt beheerd aan 
de hand van gedetailleerde regels en met behulp 
van een particuliere bewakingsdienst (Sassen 
and Root 1999, 153).

Branchevermenging
Deze voorbeelden maken duidelijk dat hier geen 
sprake (meer) is van mediaconcerns in de 
conventionele betekenis van het woord. Disney 
representeert het ontstaan van een complete 
belevenisindustrie met hechte verbindingen 
tussen de virtuele media (schrift, beeld, geluid) 
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de productie daarachter. Van belang is de 
audiovisuele plot. De beoordeling van de 
culturele omgeving wordt meerlagig en 
daardoor kritischer. 

In de tweede plaats heeft de toegenomen fysieke 
mobiliteit op zichzelf een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de verhoogde concurrentie om de 
aandacht van consumenten (Mommaas 2000). 
Voor de Randstedeling neemt Maastricht een 
evenredige plaats in als mogelijke bestemming 
voor een dagje uit, als Groningen. Het 
Bonnefantenmuseum en het Groninger Museum 
bevinden zich dankzij de toegenomen 
automobiliteit in elkaars catchment area en dat 
bij uitstek op het strategisch wellicht 
belangrijkste deel van de markt, namelijk dat 
van de hoger opgeleide cultuurtoerist. De 
komst van de hogesnelheidstrein zal dadelijk 
alleen maar een verdere oprekking en 
verdichting impliceren van die culturele markt 
(Düsseldorf-Keulen; Brussel-Parijs). 
Aanbieders uit alle hoeken en gaten van de 
belevenisindustrie (museumdirecteuren, 
detailhandelondernemers, restauranthouders, 
binnenstadbeheerders, festivalorganisatoren, 
landschapsbeheerders) zijn zich bewust van die 
toenemende oprekking van de markt en 
stemmen hun strategie daarop af.

De netwerkeconomie
Twee strategieën overheersen in de 
geradicaliseerde concurrentie om de aandacht. 
Een eerste strategie betreft de verdergaande 
spectacularisering van het aanbod. Hierover wil 
ik kort zijn.4 Spectacularisering doet zich voor 
in de dubbele betekenis van het woord. 
Enerzijds spelen visuele en andere zintuiglijke 
indrukken een steeds grotere rol bij de 
presentatie van producten en diensten, 
anderzijds neemt het effectbejag toe. 
Afhankelijk van het beoogde marktsegment 
kan die spectacularisering een veelheid van 

digitalisering van meer en meer onderdelen van 
de culturele omgeving heeft een grotere 
mobiliteit en manipuleerbaarheid teweeg-
gebracht van beelden en ervaringen, met als 
gevolg een toename van belevingsmogelijk-
heden, een verhoogde concurrentie om de 
aandacht, vernuftiger en efficiëntere manieren 
om daar sneller op in te spelen en verwende, 
veeleisende consumenten. 

Mobiliteit
Maar om de ontwikkelingsdynamiek van de 
attentie-economie volledig in kaart te brengen, 
moet ook de toegenomen fysieke mobiliteit in 
de analyse worden betrokken. Naast de 
digitalisering heeft ook de snelle democratisering 
gedurende de laatste decennia van de auto en 
het vliegtuig bijgedragen aan de verdichting 
van de markt van belevenissen. Cultuur-
participanten zijn cultuurtoeristen geworden, 
permanent op zoek naar de laatste interessante 
culturele ervaring binnen een veel ruimere 
actieradius: seen it, done it. Op de eerste plaats 
heeft dat, samen met het verhoogde 
opleidingsniveau, geleid tot een esthetische 
‘protoprofessionalisering’ (De Swaan et al. 
1979). In de wereld van de marketing wordt 
gesproken over skilled consumers. Enerzijds 
hebben we steeds meer vergelijkingsmateriaal 
ter beschikking om esthetische kwaliteit aan 
af te meten, anderzijds raken we meer en meer 
vertrouwd met en geïnteresseerd in het 
productieproces achter de vormgeving van 
culturele omgevingen (binnensteden, reclame, 
teksten, theatervoorstellingen, gebruiks-
voorwerpen, beeldende kunst). De Britse 
socioloog John Urry (1990) introduceerde 
hiervoor de typering van de post tourist. De post 
tourist weet dat wat hij of zij ziet wellicht niet 
authentiek is, maar vindt dat ook niet zo van 
belang. Belangrijker dan de authenticiteit van 
het beeld of de tekst is de geraffineerdheid, 
oorspronkelijkheid of creatieve kwaliteit van 

leefwereld wordt omgezet in nullen en enen om 
vervolgens op een snellere en goedkopere 
manier te worden getransporteerd en 
gemanipuleerd. 

Die ontwikkeling beperkt zich alweer niet tot 
de conventionele media, maar strekt zich uit 
tot de fysieke omgeving. De computer heeft ook 
in het design en de architectuur een revolutie 
teweeggebracht in de verspreiding, verbeelding 
en manipulatie van vormen. De fysieke 
omgeving van producten, landschappen, 
gebouwen en binnensteden voegt zich radicaler 
dan ooit tevoren naar onze verbeelding daarvan. 
En die verbeelding wordt in toenemende mate 
bemiddeld door de mondiale media-industrie. 
Disney zette ooit ook hier de toon. Maar 
inmiddels is de achterliggende imaginair-
reflexieve omgang met de omgeving niet meer 
weg te denken uit onze cultuur. De Franse 
filosoof Baudrillard (1993) introduceerde 
hiervoor de term hyperreal. Onze verbeelding 
van de werkelijkheid is werkelijker geworden 
- in de zin van indringender, puurder, 
fascinerender - dan de werkelijkheid zelf. In zijn 
meest radicale vorm leidt dat proces tot een 
omkering van de realiteit: dankzij de 
toegenomen manipuleerbaarheid is de 
gecreëerde omgeving radicaler dan ooit een 
functie geworden van de verbeelding. In een 
simplistische cultuurpessimistische zin leidt 
die waarneming tot Barbers notie van McWorld: 
‘an entertainment shopping experience that 
brings together malls, multiplex movie 
theaters, theme parks, spectator sports arenas, 
fast food chains (...) and television (...) into a 
single vast enterprise that, on the way to 
maximise its profits, transforms human beings’ 
(Barber 1995, 97). In werkelijkheid is de 
hyperreële wereld van de belevenisindustrie 
meervoudiger en ambivalenter dan hier wordt 
voorgesteld. Desalniettemin is de 
achterliggende dynamiek duidelijk: de 

naar een publiek niet veel anders dan zich op 
een steeds geraffineerdere manier toegang te 
verschaffen tot consumenten om vervolgens te 
pogen hun aandacht zo lang mogelijk vast te 
houden. 

Het gevolg is dat tal van ordeningen rondom de 
wereld van de vrije tijd (sport, recreatie, 
cultuur, media, detailhandel) onder druk 
komen te staan. Die ordeningen zijn in 
belangrijke mate nog het resultaat van 
aanbodfactoren zoals de nationale organisatie 
van beleidssectoren en subsidiesystemen, de 
nationale indeling van disciplines, curricula en 
professies, de publieke organisatie van 
bedrijfstakken. In plaats daarvan wordt de 
dynamiek van de vraag van toenemend belang 
in de structurering van waardeketens. Dat geldt 
des te sterker daar waar publieke instituties 
worden gedereguleerd, markten geliberaliseerd, 
aandeelhouders vragen om versneld verhoogde 
winstmarges en semi-publieke voorzieningen 
worden gestimuleerd om een groeiend deel van 
hun exploitatie te realiseren via de markt.

Digitalisering en manipulatie
De toenemende vervlechting van disciplines, 
sectoren en bedrijfstakken in de context van 
een versterkte oriëntatie op de vraag is 
natuurlijk in de hand gewerkt door 
technologische ontwikkelingen op het gebied 
van de communicatieve mobiliteit. Ruttens 
invalshoek  beperkt zich tot het directe mediale 
effect van de digitalisering. De implicaties van 
de toenemende digitalisering reiken echter 
verder dan de integratie in één gedeelde 
technische ruimte (internet) van allerlei 
voorheen gescheiden communicatieformats 
(nieuws, kunst, amusement; tekst, beeld, 
geluid). Digitalisering maakt een veel snellere 
transformatie en verspreiding mogelijk van 
steeds grotere delen van onze culturele 
omgeving. Meer en meer van onze culturele 
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en fysieke mobiliteit. Daarnaast ontstaat voor 
belangrijke groepen een groeiende 
tegenstelling tussen het stijgende aanbod van 
bezigheden en een gelijkblijvende of zelfs 
afnemende hoeveelheid vrije tijd. Dat leidt op 
zichzelf al tot een vervluchtiging van gedrag; 
het ontbreekt mensen eenvoudig aan de tijd om 
te komen tot een verdieping van de aandacht, 
want altijd dringen alternatieven zich op (Van 
den Broek, Knulst en Breedveld 1999). In de 
nieuwe multimediale cultuur staan bovendien 
snelheid, directheid, flexibiliteit en 
veelvormigheid hoger aangeschreven dan 
traagheid, afstandelijkheid, stabiliteit en 
eenvormigheid. Verdieping in een disciplinair 
omschreven canon is van minder belang dan de 
flexibiliteit om je te bewegen in een veelheid 
van artistieke milieus. In relatie daarmee is 
ook de sociale ordening van de smaak 
veranderd. Culturele goederen worden niet 
langer verbonden met waarden van eer en 
respect. Waren ooit bepaalde producten een 
middel om je in rang en stand te onderscheiden 
van anderen, nu gaat het om de onderlinge 
status van producten en diensten binnen het 
domein van de markt en binnen het concrete 
netwerk van soortgenoten. Levensstijl is 
lifestyle geworden, Weber is ingeruild voor 
Simmel (Mommaas 1993). Het gevolg daarvan is 
een verbreding van het potentiële culturele 
repertoire van mensen. Was het vroeger not 
done voor hoger opgeleiden om zich al te 
uitbundig in te laten met populaire vormen van 
vermaak als sport of cafébezoek, vandaag de 
dag lijkt dat minder een probleem (Van den 
Broek, Knulst en Breedveld 1999). De sociale 
schotten tussen de verschillende 
activiteitendomeinen zijn diffuser geworden, 
publieksgroepen mengen zich, althans op 
onderdelen. Ook dat draagt bij tot een 
toenemende integratie en vervlechting van 
deelmarkten.

zaak consumenten clusters of netwerken van 
activiteiten aan te bieden. Dat is in meer dan 
één opzicht gunstig: het houdt de aandacht 
langer vast, brengt mensen op nieuwe ideeën 
(belang impulsinkopen), geeft een meer 
indringende uitstraling aan een plek, maakt 
het mogelijk infrastructuur te delen, verhoogt 
de flexibiliteit van de inrichting en vermeerdert 
investeringskapitaal. Vrijetijdscomplexen 
worden ingericht als gezinsbestemming met 
een ‘voor elk wat wils’-programma; in de 
toeristische sector wordt dit ketenbenadering 
genoemd. De opzet van dergelijke projecten is 
om producten en diensten zo nauw mogelijk te 
laten aansluiten bij de tijd-ruimtelijke 
gedragsketen van mensen. Dezelfde ratio is 
werkzaam achter de strategie om culturele 
accommodaties (musea, theaters, maar ook 
boekhandels en culturele productiemilieus) 
zowel onderling te verbinden als aan andere 
voorzieningen zoals cafés en restaurants, 
detailhandel, hotels, en die culturele clusters 
vervolgens ook uit te zetten in andere markten 
zoals die van bedrijfsevenementen, 
familiefeesten en bedrijfsincentives.

Sommige producten (beeld, geluid, tekst) 
hebben een virtueel bestaan. Het potentiële 
bereik daarvan is groot en de omliggende 
netwerkdynamiek omvangrijk. Andere 
producten, zoals culturele accommodaties, zijn 
tijd-ruimtelijk gebonden. Daarbij past een 
strategie van tijd-ruimtelijke en 
programmatische clustering, afgestemd op te 
onderscheiden deelmarkten.

De belevenismarkt 
De aanbieders beseffen dat ze in toenemende 
mate actief zijn op een gemeenschappelijke 
markt die steeds moeilijker bij voorbaat valt in 
te delen in eenduidig af te bakenen culturele, 
sociale of tijd-ruimtelijke segmenten. Dat 
heeft voor een deel te maken met de 
toegenomen koopkracht en de communicatieve 

Europa), vervolgens wordt er een film van 
gemaakt (eerst weer aangekondigd in Life: the 
making of...), die eerst wordt vertoond in 
Amerika en daarna in Europa. Vervolgens gaat 
de film achter de decoder van het betaalkanaal, 
daarna verschijnt hij als video (vergeet de 
filmmuziek niet op de cd te zetten!), wie weet 
kan er speelgoed van worden gemaakt, of een 
speciale kledinglijn en uiteindelijk belandt het 
product in de themaparken. Duidelijk is het 
synergetische effect: de deelmarkten 
versterken elkaar doordat mensen in meer 
contexten met hetzelfde product in aanraking 
komen. Vandaar ook de strategie van de 
conglomeraten om eigen winkels te beginnen in 
grotere binnensteden en shopping malls en om 
aanwezig te zijn op de markt van de thema-
parken; het is zaak om op zoveel mogelijke 
manieren toegang te krijgen tot consumenten. 
Van de exposurewinkels van Nike Town in de 
centra van een aantal wereldsteden is bekend 
dat ze een geringe omzet maken. Maar daar gaat 
het ook niet om. Zaak is dat consumenten later 
nog eens aan de dynamische wereld van Nike 
herinnerd worden als ze bij de schoenenzaak om 
de hoek voor het rek met sportschoenen staan.

Op eenzelfde manier zet deze netwerklogica zich 
voort in andere onderdelen van en ontwik-
kelingen binnen de belevenisindustrie. Hoe kan 
ik mijn product op zoveel mogelijk markten 
uitzetten, of andersom, welke combinatie van 
producten levert mij een zo groot mogelijke 
exposure op? Inmiddels raakt Nederland bekend 
met het fenomeen van de leisure parks en de 
entertainment centers. Er bestaan plannen voor 
en voorbeelden van vrijetijdsclusters in allerlei 
soorten en gedaanten in onder meer 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, 
Ede, Enschede, Almere, Groningen, Breda, 
Tilburg, Den Bosch. De combinaties verschillen, 
zowel in programmatisch als in tijd-ruimtelijk 
opzicht, maar de boodschap is dezelfde; het is 

gedaanten aannemen, van de uitbundige 
toevoeging van goud en glitter, zoals in de 
wereld van de shopping malls, tot aan een meer 
geraffineerde esthetische programmering, zoals 
in de wereld van de musea. In alle gevallen gaat 
het om een doelbewust inzet van symbolische 
en andere middelen omwille van de aandacht of 
de fascinatie.

In de tweede plaats is er, onder meer dankzij de 
beschikbaarheid van informatietechnologie, 
sprake van een slimmere en meer indringende 
toepassing van allerlei vormen van 
netwerklogica (Castells 1996). En dat zowel in 
een inhoudelijk-programmatische, 
economisch-organisatorische als tijd-
ruimtelijke zin. 

Een kernactiviteit van de grote informatie- en 
entertainmentconcerns is de verhandeling van 
copyright. Rutten vermelde het al: het is zaak 
dat zoveel mogelijk consumenten zo vaak 
mogelijk en in zoveel mogelijk gedaanten in 
aanraking komen met de producten. Hoe vaker 
hoe beter; dat versterkt de onderlinge synergie. 
De kosten zitten vooral in de oorspronkelijke 
productie. De reproductiekosten zijn in 
verhouding daarmee verwaarloosbaar. Eisner, 
topman van Disney, weet in zijn biografie te 
melden dat Walt Disney zich al vroeg bewust 
was van het feit dat een theatershow natuurlijk 
veel meer geld kon opleveren als daarvan een 
film werd gemaakt die voor een breder publiek 
vertoond kon worden (Eisner and Schwartz 
1999). Die logica is verder uit te breiden. 
Eenzelfde product is zonder al te veel ingrepen 
in verschillende gedaanten op verschillende 
deelmarkten uit te zetten om zo meer mensen 
vaker met dat product in aanraking te laten 
komen. Baldacci’s nieuwste krimi verschijnt 
eerst in Life (the making of...), vervolgens als 
hardback (voor de echte liefhebbers), daarna als 
softback (eerst in Amerika, pas daarna in 
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natuurlijk zo vloeibaar als water als die 
concreet wordt toegepast binnen het 
veelvormige veld van de belevenisindustrie. 

Twee constateringen daarbij: Paul Rutten 
gaat nog te veel uit van ongedeelde, coherent 
geïntegreerde waardeketens. Maar wat vandaag 
de dag aan het begin van de keten geproduceerd 
wordt vanuit een cultureel motief (de 
vormgeving van een museumtentoonstelling, 
de inrichting van een galerie, de vormgeving 
van een publiek beeldhouwwerk, het behoud van 
het culturele erfgoed) en dus kan worden 
beschouwd als onderdeel van een culturele 
productieketen, kan aan het einde daarvan net 
zo goed worden geconsumeerd als onderdeel van 
een toeristische bedrijfstak. Bovendien, en dat 
geeft Paul Rutten zelf ook al aan, wordt het in 
algemene zin steeds moeilijker om het 
culturele motief of de specifieke culturele 
betekenis te onderscheiden van andere 
motieven en betekenissen. Naarmate meer en 
meer van onze gecreëerde omgeving overladen 
wordt met symbolische betekenissen, van de 
Alessi-mixer in de keuken tot het Smart-
wagentje voor de deur, waar blijven we dan met 
dat culturele motief? Als de werelden van Time 
Warner (Bugs Bunny, Looney Tunes) en Disney 
(Mickey Mouse, Sneeuwwitje) in hun geheel tot 
de aldus afgebakende culturele industrie te 
rekenen zijn, dan het Dolfinarium in 
Harderwijk of de keukenafdeling van De 
Bijenkorf toch zeker ook?

De lokale culturele industrie
Toegegeven: dit is een bijzonder gemakzuchtig 
en flauw spelletje dat in hoge mate onrecht doet 
aan de inzet van de analyse. Maar juist het 
gemak waarmee dit soort afbakeningsspelletjes 
zich laten spelen, geeft al aan dat er iets aan de 
hand is. Er is een andere insteek nodig, een die 
begint bij de erkenning dat de term culturele 
industrie een grote hoeveelheid economische en 
culturele ambivalenties in zich draagt die het 

productieverbanden en waardeketens. Paul 
Rutten wijst in dat verband zelf op de 
problemen die hij heeft met de positionering 
van de publieke omroepen. Zijn die onderdeel 
van de media-industrie of niet? Maar denk ook 
aan de wereld van de popmuziek of de film en 
hoe daarbinnen zelfstandige en gesubsidieerde 
functies permanent in elkaar grijpen. Zijn 
gesubsidieerde podia voor de popmuziek nu een 
onderdeel van de muziekindustrie of niet?

Ook het argument als zou binnen de kunsten-
wereld nog sprake zijn van ongedeelde productie 
en binnen de culturele industrie niet, is 
onbruikbaar. Dat houdt eerder verband met de 
schaal van productie-eenheden dan met het 
onderscheid tussen een kunstenwereld en 
cultuurindustrie als zodanig. Er zijn veel 
middelgrote gesubsidieerde theater-
gezelschappen waarin de rollen van schrijver, 
regisseur en acteur op veel manieren zijn 
opgesplitst. Daartegenover staat een heel leger 
van kleinschalige culturele industrieën, vaak 
eenmans- of eenvrouwsbedrijfjes, waarin helaas 
nog in belangrijke mate sprake is van 
ongedeelde productie. 

Daarnaast spoort een dergelijk onderscheid 
tussen kunstenwereld en cultuurindustrie ook 
niet goed met de eerder door Paul Rutten zelf 
gegeven algemene omschrijving van de 
culturele industrie. De culturele industrie 
onderscheidt zich van andere sectoren, zo stelt 
hij, doordat het daarbinnen primair gaat om 
‘symbolisch materiaal dat een specifieke 
culturele betekenis heeft en krijgt wanneer het 
circuleert in de samenleving’ (Rutten 2000). 
Enerzijds zou ik de kunstenwereld wel degelijk 
tot dat domein willen rekenen. Daarbinnen gaat 
het immers ook primair om symbolisch 
materiaal dat omwille van een cultureel motief 
wordt geproduceerd en geconsumeerd. 
Anderzijds wordt een dergelijke omschrijving 

industrie inmiddels zo gangbaar is in het 
internationale taalverkeer, lijken pogingen tot 
taalzuiverheid hopeloos achterhaald. 

Er resteren echter nog voldoende andere 
problemen. Spreken over industrie of 
onderneming dan wel bedrijfstak roept al snel 
associaties op met marktactiviteiten. Maar wat 
doen we dan met de grote hoeveelheid publieke 
activiteiten in de sfeer van kunst en cultuur? 
Vallen die buiten de culturele industrie? Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (1993) 
betrekt die publieke activiteiten wel in de 
ordening van bedrijfstakken in zijn Standaard 
Bedrijfsindeling. En ook in een recent 
onderzoek naar economische dimensies van de 
culturele industrie, uitgevoerd door het 
Instituut voor Onderzoek van Overheids-
uitgaven in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen zelfstandige 
en gesubsidieerde bezigheden en de daaruit 
voortkomende producten en diensten (Van 
Dijken en Molenaar 1999).

Paul Rutten lijkt wel het onderscheid te willen 
handhaven tussen een publieke kunstenwereld 
en een zelfstandige culturele industrie. Hij 
voert als argument aan dat de marktcontext 
van de culturele industrie fundamenteel 
verschilt van het subsidiesysteem waarin het 
grootste deel van de kunsten gedijt. Een 
dergelijke typering van zaken lijkt me om 
verschillende redenen steeds minder houdbaar. 
Natuurlijk verschilt de subsidielogica 
fundamenteel van de marktlogica. De wereld 
van de kunsten overstijgt echter al sinds jaar en 
dag in allerlei vormen en gedaanten de 
gesubsidieerde sector en doet dat in 
toenemende mate. Uit de voorgaande analyse 
blijkt bovendien dat de scheiding tussen 
zelfstandige en gesubsidieerde bezigheden 
steeds minder zegt over de ordening van 

Er ontstaat op deze manier een geïntegreerde 
markt van belevenissen met een daarop 
afgestemde integraal opererende 
belevenisindustrie. Deze benaming is ontleend 
aan het werk van de Duitse socioloog Schulze. 
In zijn boek Die Erlebnisgesellschaft rekent 
Schulze tot de markt van belevenissen: ‘jedes 
(...) Produkt, dessen Nutzen überwiegend in 
erlebnisbezogen Begriffen definiert wird (schön, 
spannend, stilvoll, interessant, usw.)’ (Schulze 
1993). Sportbeoefening, natuurbeleving, 
cultuurparticipatie, uitgaan, winkelen, al deze 
activiteiten worden meer en meer potentiële 
equivalenten op een markt van belevenissen, die 
zowel sociaal-cultureel als tijd-ruimtelijk meer 
verdicht raakt. Niet alleen is er steeds meer 
concurrentie binnen het breed geschakeerde 
culturele aanbod, maar dat culturele aanbod 
moet bovendien in toenemende mate 
concurreren met de televisie, de sport, de 
natuur, het uitgaan en het winkelen.

Culturele industrie en kunstenwereld
Wat is binnen dit grotere geheel van de 
belevenisindustrie nu nog aan te duiden als 
culturele industrie? En welke zin of functie 
heeft een dergelijke aanduiding dan? De 
antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig 
te geven. Dat heeft verschillende oorzaken.

Om te beginnen speelt - alweer - de term 
industrie ons parten. Die term heeft in het 
Angelsaksische taalgebied een veel bredere 
connotatie dan in het Nederlandse. Waar de 
Nederlandse term al snel associaties oproept 
met een wereld van stoom, steenkool en staal, 
staat de Angelsaksische omschrijving ook voor 
het meer algemene bedrijfstak of onderneming. 
De term industrie in benamingen als 
vrijetijdsindustrie of culturele industrie is dan 
ook een anglicisme. Eigenlijk zouden we 
moeten spreken over culturele bedrijvigheid, 
culturele ondernemingen of de culturele 
bedrijfstak. Maar omdat de term culturele 
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in de sector van de culturele industrie. Nu staat 
die suggestie enigszins op zichzelf. Ongetwijfeld 
heeft het ministerie van OCenW hier een kans 
laten liggen. Er zijn immers tal van 
overlappingen tussen de technologische wereld 
van de ICT en de culturele wereld van de 
multimedia. Het twinningprincipe zou idealiter 
een onderdeel kunnen vormen van een bredere 
strategie gericht op de ondersteuning van 
lokaal cultureel ondernemerschap. In dit 
verband valt ook te denken aan het project 
Kunst in Zaken en andere zich ontwikkelende 
plaatselijke strategieën om de gemeentelijke 
culturele bedrijvigheid te stimuleren. Maar 
daarnaast lijkt een herstructurering van het 
lokale cultuurbeleid wenselijk.

Anderzijds blijft het van belang om beide 
verschijningsvormen van de culturele industrie 
in hun onderlinge spanning en samenhang te 
bestuderen. Meer nog dan entertainment-
industrie of belevenisindustrie is de 
omschrijving culturele industrie een hybride. 
Anders dan de term suggereert, is er geen 
sprake van een duidelijk af te bakenen 
economische sector die met die term kan 
worden getooid. Er is eerder sprake van een 
stelsel van culturele bezigheden met tal van 
onderlinge vertakkingen, georganiseerd rond 
een veelheid van disciplinaire, functionele of 
ruimtelijke kernen met een sterk wisselende 
culturele status. Culturele producenten, 
verpakkers, distributeurs en verkopers kunnen 
zich op tal van manieren door dit stelsel heen 
bewegen. Een voorbeeld vormt de musicus die de 
ene dag optreedt in het kader van een 
schoolproject, de volgende dag feesten en 
partijen opluistert, vervolgens in de studio 
staat om zijn nieuwste cd op te nemen en op een 
ander moment met een gesubsidieerd orkest 
optreedt tijdens een muziekfestival. Juist dit 
diverse en hybride karakter van de culturele 
industrie zou inzet moeten zijn van samen-
hangend beleid. Dat beleid zou enerzijds 

Kamers van Koophandel hebben er doorgaans 
geen aandacht voor, cultuur is immers een zaak 
voor de gesubsidieerde sector. Cultuur kost 
eerder geld dan dat het geld oplevert, zo luidt 
daar nog steeds de volstrekt achterhaalde 
opvatting. Bij de lokale overheid ontbreekt 
aandacht vanwege de fixatie binnen het 
cultuurbeleid op de gesubsidieerde kunsten-
sector. Met cultuur geld verdienen, klinkt voor 
veel lokale cultuurambtenaren nog steeds als 
vloeken in de kerk. Bovendien ontbreekt niet 
zelden de competentie om de beginnende 
culturele bedrijfjes een zinvolle plek te geven in 
het lokale economische beleid.

Implicaties voor cultuurbeleid
Meer nog dan de mondiale media- en 
entertainmentconglomeraten verdient deze 
kleinschalige culturele bedrijvigheid het te 
worden betrokken in een analyse van de 
hedendaagse culturele industrie. Vaak is er 
immers nauwelijks sprake van een binding 
tussen de mondiale belevenisindustrie en de 
lokale culturele infrastructuur van 
opleidingen, instellingen en voorzieningen. De 
versterking van de plaatselijke culturele 
bedrijvigheid kan daarentegen dienen als een 
belangrijk tegenwicht tegen de homogeni-
serende en zuigende werking die er van veel 
conglomeraten uitgaat. Een brede en veelzijdige 
culturele bedrijvigheid vormt bovendien een 
basisvoorwaarde voor een sterk lokaal 
productiemilieu dat kan dienen als een schakel 
tussen culturele opleidingen en de arbeids-
markt en kan zorgen voor doorstroming in de 
gesubsidieerde sector. In ieder geval geeft het 
steden en regio’s de mogelijkheid op een 
offensieve of proactieve manier met de 
mondiale entertainmentindustrie om te gaan.

Een dergelijk vertrekpunt had Paul Rutten een 
sterkere basis geleverd voor zijn terechte 
pleidooi om het twinningprincipe toe te passen 

veelal lokaal gewortelde kleinschalige 
culturele bedrijven. Het gaat om het geheel van 
bedrijven en bedrijfjes in de sfeer van de mode, 
architectuur, webdesign, multimedia, 
popmuziek, beeldende kunst, fotografie, 
grafische vormgeving, uitgeverij, monumenten-
zorg, decorontwerp, et cetera. Het is die meer 
kleinschalige culturele industrie die centraal 
staat in een groot deel van het Europese beleid 
dat gericht is op lokale en regionale 
economische en sociale ontwikkeling 
(Directoraat-Generaal V). Het is ook die 
culturele industrie die centraal staat in 
pogingen van een toenemend aantal lokale 
overheden enig tegenwicht te bieden aan de 
festivallisering van de stad, aan de reductie van 
binnensteden tot louter consumptiedomeinen. 
In Engeland wordt in dat verband gesproken 
over de creative industries (Department of 
Culture, Media and Sport 1998). Economische en 
technologische politiek gericht op de 
stimulering van de lokale creatieve industrie 
wordt geacht ten goede te komen aan de 
versterking van het plaatselijke culturele 
productiemilieu. Dat wordt niet alleen van 
belang geacht voor de lokale culturele 
infrastructuur, bovendien is het van belang voor 
de handhaving van de culturele diversiteit in de 
context van de mondiale 
entertainmentindustrie, voor de lokale sociale 
en economische ontwikkeling en voor de 
verbetering van het vestigingsklimaat voor 
hoogwaardige dienstverlenende bedrijven.

Er is bijzonder weinig bekend over dit geheel 
van culturele bedrijven en bedrijfjes. De indruk 
is dat de economische en culturele status ervan 
sterk wisselt. Van fatsoenlijke opleidingen 
gericht op de ondersteuning van de 
bedrijvigheid is veelal nauwelijks sprake. De 
bedrijfjes vallen tussen de wal van de 
gesubsidieerde sector en het schip van het 
geïnstitutionaliseerde midden- en kleinbedrijf. 

moeilijk maken om de term te objectiveren of 
te operationaliseren. Die ambivalenties moeten 
echter niet louter worden opgevat als een 
definiëringsprobleem. Ze vertegenwoordigen in 
eerste instantie een verandering in de 
organisatie en beoordeling van de culturele 
wereld zelf. Er is sprake van een verschuiving in 
de status van culturele goederen. De wereld van 
de cultuur wordt meer en meer economisch en 
de wereld van de economie meer en meer 
cultureel. Het is om zowel empirische als 
cultuurpolitieke redenen vruchtbaarder die 
verschuiving en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheden in het brandpunt van de analyse 
te plaatsen, in plaats van die bij voorbaat uit 
het zicht te doen verdwijnen op basis van de een 
of andere conceptuele schijnzekerheid.

Cultuurkritische betekenissen zoals ooit 
gehanteerd door Adorno en Horkheimer zijn in 
dat verband momenteel niet aan de orde, 
integendeel. De omschrijving culturele 
industrie vormt paradoxaal genoeg juist 
onderdeel van pogingen van de kant van 
culturele ondernemers en overheids-
functionarissen om de aandacht te vestigen op 
het bestaan van een grote hoeveelheid culturele 
en kunstzinnige bezigheden buiten de wereld 
van de gesubsidieerde kunsten. De term 
impliceert aldus eerder een poging tot 
verbreding van de cultuurpolitieke bril dan een 
versmalling. Er wordt aandacht gevraagd voor 
het belang en de betekenis van niet-
gesubsidieerde culturele activiteiten. 
Anderzijds vormt de term een onderdeel van 
pogingen de economische betekenis van kunst 
en cultuur aan te geven om zo steun te 
verwerven voor economische en technologische 
stimuleringsmaatregelen.

Hierbij zijn echter niet de mondiale media- 
en amusementsconglomeraten het 
uitgangspunt, maar het veelvormige veld van 
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Noten
1. De kanttekeningen zijn grotendeels ontleend aan een 

studie die ik recentelijk heb afgerond voor de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid naar 
de opkomst en dynamiek van de vrijetijdsindustrie. In 
die studie ging het vooral om de ruimtelijke 
component van de ontwikkelingen (Mommaas 2000).

2. Deze Duitse mediagigant is groot geworden door het 
opkopen van filmrechten van klassieke films.

3. Ter vergelijking: recentelijk is becijferd dat alle 
Nederlandse privéhuishoudens samen in 1998 zo’n 76 
miljard gulden hebben uitgegeven aan hun 
vrijetijdsbesteding (Mommaas 2000).

4. Zie voor een uitgebreide klassieker: G. Debord (1967) La 
société du spectacle.
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grootschaligheid moeten reguleren en 
anderzijds kleinschaligheid stimuleren. Zowel 
economisch mededingingsbeleid als 
economisch-technologisch ontwikkelingsbeleid 
zouden een plek moeten krijgen in een, op 
cultuurpolitieke doelstellingen geënte, 
cultureel-industriële politiek. Dat lijkt de 
beste garantie voor het behoud van een 
culturele industrie die zich niet alleen beperkt 
tot de exploitatie van consumptieve behoeften, 
om vervolgens de culturele en economische 
opbrengst daarvan weg te voeren naar elders, 
maar die daarnaast een bijdrage levert aan de 
stimulering van het lokale culturele 
productieklimaat.  
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