
Boekmancahier #43 1/18 Mondiale en nationale culturele industrie

Paul Rutten  De culturele industrie is in 
een stroomversnelling geraakt. De 
vorming van megaconcerns op 
wereldschaal, de opkomst van internet 
en de strijd om de aandacht van de 
consument hebben ook voor Nederland 
verstrekkende gevolgen. Concrete 
voorbeelden verhelderen de turbulente 
ontwikkelingen. 

Mondiale en nationale 
culturele industrie

De culturele industrie speelt al decennialang 
een belangrijke rol in de hedendaagse 
samenleving. Muziekindustrie, televisie en 
radio, filmindustrie en uitgeverij zijn 
vormgevers van de cultuur en een economische 
factor van betekenis. Het produceren en 
distribueren van cultuuruitingen is een 
activiteit die tegenwoordig voor een belangrijk 
deel toevalt aan bedrijven die opereren op een 
markt van vraag en aanbod: de culturele 
industrie. Creativiteit is niet langer 
voorbehouden aan ambachtslieden en 
kunstenaars. 

De producten van de culturele industrie, 
variërend van muziek op cd tot 
televisieprogramma’s, worden door mensen 
verworven en geconsumeerd vanwege de 
betekenissen die ze bij hen oproepen. Dat 
onderscheidt de culturele industrie van andere 
sectoren van economische bedrijvigheid. De 
culturele industrie verschilt ook, in meerdere 

opzichten, van de traditionele kunstensector. 
In de culturele industrie wordt in de meeste 
gevallen primair voor de markt geproduceerd. 

Daarnaast kenmerkt de sector zich door zijn 
ver doorgevoerde rationalisering van productie, 
distributie en marketing, uitmondend in 
arbeidsdeling. Bepaalde rollen vallen echter toe 
aan specifiek geschoolde professionals, zoals 
regisseur of scriptwriter in de filmindustrie, 
muziekproducer in de muziekindustrie of 
fondsbeheerder bij een uitgeverij. De 
arbeidsdeling is het verst doorgevoerd in de 
sectoren waarin sprake is van relatief complexe 
productieprocessen, bijvoorbeeld in de 
televisie- en filmindustrie. In weerwil van de 
neiging om in de culturele industrie, net als in 
de kunsten, creatieve producten aan één maker 
toe te schrijven, is het kenmerkend voor deze 
tak van cultuurproductie dat er sprake is van 
een collectieve prestatie.

Voorts speelt technologie in de meeste 

Ineke van Hamersveld Wie de krant 
openslaat, kan er niet omheen: berichten over 
mediamagnaten die via overnames, joint ventures 
en andere acties hun imperium trachten uit te 
breiden. Volgens Paul Rutten, kersvers 
hoogleraar Culturele Industrie, is dat een van de 
ontwikkelingen die bepalend zijn voor de 
toekomst van de culturele industrie. Minstens 
zo belangrijk vindt hij de weg die de concernvor-
ming inslaat. Bedrijven die sterk zijn in 
distributie, zoals AOL, verbinden zich met 
leveranciers van inhoud, zoals Time Warner: een 
huwelijk tussen internet en culturele industrie. 
Bij dat ene voorbeeld blijft het niet. 
Internetbedrijven, telecommunicatie- en 
kabelmaat schappijen, en computer software-
industrieën fuseren onderling en met bedrijven 
uit de wereld van cultuurproductie. De 
scheidslijn tussen distributie en inhoud 
verdwijnt daardoor, voorheen gescheiden 
markten worden samenge voegd. De culturele 
industrie en andere sectoren zullen steeds meer 
in elkaar opgaan. Dit fenomeen heet 
convergentie.

Alle spelers op het terrein van internet, 
telecom en kabel streven naar één doel: 
marktdo mi nantie. Ze willen netwerken beheer-
sen, toegangsportalen bewaken en diensten 
aanbieden aan de potentiële klant, het liefst 
exclusief. Alleen zo kan de moordende 
concurrentie worden uitgescha keld. Maar hoe 
bereikt men die potentiële klant? Volgens 
Rutten door mass customization: consumenten 
worden, in de toekomst, op maat bediend. 

Een derde ontwikkeling die volgens Rutten 
bepalend is voor de toekomst van de culturele 
industrie, is het gegeven dat succes op de 
consumentenmarkt steeds vaker wordt bepaald 
door de mate waarin bedrijven zich weten te 
bedienen van entertainmentformules. De 
betekenis die van oudsher is gehecht aan 
cultuurproducten, wordt nu in de marketing 
gebruikt van om het even welke industrie. 

Culturele industrie wordt aldus ̀ een 
vooruitgeschoven post in de attention economy’, 
aldus Rutten.

Hans Mommaas signaleert dezelfde 
ontwikkelingen maar interpreteert ze anders. 
Hij ziet vooral een enorme verschuiving in de 
richting van de belevenisindustrie. Niet voor 
niets omvatten de nieuwe concerns ook theater, 
sport, speelgoed, detailhandel, horeca en 
pretpar ken. Aldus ontstaat een breed vertakte 
en geïntegreerde vrijetijdsin dustrie.

Het is de vraag wat de consequenties van 
genoemde ontwikkelingen zijn voor de nationale 
culturele industrie. De opmars van concerns 
gaat niet ten koste van kleine, lokale bedrijven, 
stellen Rutten en Mommaas. Deze verdienen 
derhalve beleidsmatige ondersteuning. Dat biedt 
tegelijkertijd perspectieven, onder meer voor de 
publieke omroep en uitgeverijen, maar ook voor 
nieuwe initiatieven. 
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opererende conglomeraten zijn AOL-Time 
Warner, Disney-ABC, News Corporation, 
Viacom-CBS, Sony en Bertelsmann. Opvallend 
is dat deze concerns geleid worden door één 
topman - vrouwen in dergelijke functies zijn 
nog niet aangetroffen - die persoonlijk 
verantwoordelijk is voor vergaande 
beslissingen over fusies en overnames. Een 
dergelijke centrale leiding zou nodig zijn om 
tijdig en slagvaardig in te kunnen spelen op 
actuele ontwikkelingen (Wolff 1999, 117-154; 
Eisner 1998). In sommige gevallen worden deze 
mediamoguls, zoals Michael Eisner van Disney, 
Rupert Murdoch van News Corporation, Ted 
Turner van CNN (onderdeel van Time Warner) 
en Thomas Middelhoff van Bertelsmann zelf 
mediapersoonlijkheden. Inmiddels is AOL-
topman Steve Case ook tot deze categorie 
toegetreden. De media presenteren de strijd 
binnen de culturele industrie niet zelden als een 
titanenstrijd van topmannen onder elkaar. 

Vlak voor en kort na de millenniumwisseling 
vonden twee spraakmakende overnames plaats, 
beide van Amerikaanse firma’s. 

Viacom koopt CBS
De overname van CBS, een van de drie grote 
Amerikaanse televisienetworks, door 
mediabedrijf Viacom eind 1999 is in de media 
vooral gepresenteerd als een compromis tussen 
de roergangers van beide concerns, respectie-
velijk Mel Karmanzin en Sumner Redstone. 
Redstone van Viacom werd de eerste man en 
Karmanzin zijn gedoodverfde opvolger. 

Resultaat van de overname is een 
onderneming die qua omzet vergelijkbaar is 
met het tot dan toe grootste entertainment-
concern ter wereld: Walt Disney. De 
gecombineerde marktwaarde van beide 
bedrijven bedraagt 142 miljard gulden, hun 
gezamenlijke omzet in 1998 was ruim 45 miljard 
gulden. Het nieuwe bedrijf verenigt een hele 
reeks media- en entertainmentbedrijven onder 

industrie zo belangrijke technologie, als 
resultaat van de zogenaamde digitalisering, 
revolutionair veranderd, en zal naar verwachting 
uitmonden in een sleutelrol voor internet in de 
komende decennia. Internet heeft de potentie 
om de traditionele structuur van de culturele 
industrie grondig te veranderen.  

Doel van dit artikel is een verkenning, 
inventarisatie en interpretatie van de meest in 
het oog springende ontwikkelingen die cruciaal 
zijn voor de toekomst van de culturele industrie 
in de eenentwintigste eeuw. Daarbij geldt als 
belangrijkste invalshoek de mogelijke 
consequenties van de gesignaleerde ontwikke-
lingen voor de toegankelijkheid van producten 
van de culturele industrie. In hoeverre 
intensifiëren de actuele ontwikkelingen de 
relaties tussen de producten die door deze 
industrie op de markt worden gebracht en de 
Nederlandse cultuur, of ontstaat er juist meer 
afstand? Onderdeel van die vraag is in hoeverre 
Nederlands creatieve en journalistieke talent 
de kans krijgt om zich via de infrastructuur van 
de culturele industrie tot publiek te richten. 
Zijn er binnen deze sector kansen voor specifiek 
Nederlandse en in de Nederlandse economische 
structuur gewortelde ondernemingen? In de 
conclusie van dit artikel worden de 
gepresenteerde bevindingen in dat licht 
geëvalueerd. 

Megaconcerns 
De eerste ontwikkeling die een belangrijke 
invloed heeft op de toekomst van de culturele 
industrie, is de vorming van megaconcerns.

Door fusies en overnames binnen de culturele 
industrie is in het afgelopen decennium een 
aantal grote, internationaal opererende 
conglomeraten ontstaan. Zij verenigen 
bedrijven uit vrijwel alle sectoren van de 
culturele industrie onder één dak en staan voor 
een groot deel onder Amerikaanse regie. De 
belangrijkste van deze op wereldschaal 

Hij definieert het als volgt: ‘Een massacultuur, 
dat wil zeggen een cultuur, geproduceerd 
volgens de normen der industriële productie, 
verbreid door massale verbreidingstechnieken. 
Deze massacultuur richt zich tot een geweldig 
agglomeraat van individuen dat samengesteld 
is buiten alle interne maatschappelijke 
structuur van klassen, gezindten e.d. om. (...) Ze 
is kosmopolitisch van aard en planetair door 
haar verbreiding. Ze stelt ons voor de problemen 
van de eerste universele cultuur in de 
geschiedenis van de mensheid’ (Morin 1965, 
10-12). Morin lokaliseert het ontstaan van de 
culturele industrie, en daarmee ook van de 
massacultuur, in de Verenigde Staten. Ze heeft 
zich als het ware, meegereisd als een 
verstekeling op de Holland-Amerikalijn, 
toegang verschaft tot het oude continent. Daar 
heeft ze zich, om met Wim Wenders te spreken, 
in het onderbewustzijn van de Europese cultuur 
genesteld. Zowel de industriële wijze van 
cultuurproductie als de massacultuur zijn 
volgens Morin geacclimatiseerd in West-Europa 
en verder over de wereld verspreid. 

De Amerikaanse 
communicatiewetenschapper George Gerbner 
(1967) werkt met dezelfde noties als hij enkele 
jaren na Morin de opkomst en ontwikkeling van 
de moderne massamedia en de televisie in het 
bijzonder typeert als een industriële revolutie 
in het domein van de cultuur. De toepassing van 
distributietechnologie, waardoor talloze 
mensen met dezelfde cultuurproducten in 
aanraking kunnen komen, is zijns inziens de 
sine qua non van de moderne culturele industrie.  

Stroomversnelling
In de loop van het afgelopen decennium is de 
culturele industrie in meerdere opzichten in 
een stroomversnelling geraakt. De schaal 
waarop de verschillende bedrijven opereren is 
sinds het eind van de jaren tachtig in snel tempo 
vergroot. Tegelijkertijd is de voor de culturele 

takken van culturele industrie een centrale rol 
in productie en distributie. Productieprocessen 
in de audiovisuele en de muziekindustrie zijn 
zonder technologie ondenkbaar. Verschillende 
reproductie- en distributietechnologieën 
zorgen voor een in principe ongelimiteerd 
bereik van de producten van uitgeverijen, 
muziekindustrie, video- en filmindustrie en 
omroepen.

De industrialisering van cultuur
De Duitse filosofen Theodor Adorno en Max 
Horkheimer hebben het begrip culturele 
industrie in 1947 geïntroduceerd en 
tegelijkertijd de invloed van het fenomeen op 
cultuur en samenleving diepgaand bekritiseerd 
(Adorno en Horkheimer 1987). Indien cultuur 
wordt voortgebracht in de context van een 
gerationaliseerd productiesysteem dat voor de 
markt werkt, gaan zij er bij voorbaat van uit dat 
authentieke uitingen worden gecorrumpeerd en 
ondergeschikt gemaakt aan de kapitalistische 
ideologie. In de loop van de ontwikkeling van de 
culturele industrie is deze normatieve 
opvatting onhoudbaar gebleken. Creatieve 
vernieuwing vindt dan ook veelvuldig plaats in 
het domein van de culturele industrie. 
Bovendien hebben producten van de culturele 
industrie in verschillende historische perioden 
bijgedragen aan sociale en culturele 
veranderingsprocessen. De rol van de 
rockmuziek in de tegencultuur van de jaren 
zestig is daar een treffend voorbeeld van.

De Franse antropoloog Edgar Morin 
publiceerde in 1962 een studie onder de titel 
L’esprit du temps die in 1965 in Nederlandse 
vertaling verscheen: De culturele industrie. 
Morin noemt de massacultuur het 
belangrijkste product van de culturele 
industrie. De negatieve vooringenomenheid die 
veel beschouwingen over dit fenomeen uit die 
tijd uitwasemen, ontbreekt bij hem volledig. 
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Warner Brothers-filmstudio en het mondiaal 
opererende vierentwintiguursnieuwsstation 
CNN. 

Synergie als strategie
Het achterliggende idee bij deze fusie- en 
overnamebewegingen is het op een slimme wijze 
combineren van activiteiten van verschillende 
bedrijfsonderdelen om op elkaar afgestemde 
productie en marketing van de informatie- en 
amusementsproducten mogelijk te maken. 
Daarbij moet succes op de ene markt dienen als 
aanjager van succes op de andere. Zo moet 
succes op de filmmarkt vergelijkbaar succes op 
de videomarkt realiseren, waarna de uitgave 
van de soundtrack van de film op cd moet zorgen 
voor additionele revenuen op de muziekmarkt. 
Als een onderneming een dergelijke synergie 
kan realiseren, wordt maximaal rendement 
voor de aandeelhouders gerealiseerd. Dit wordt 
gezien als de kernactiviteit van elke 
internationale culturele industrie op dit 
moment. 

Het succesvol realiseren van een strategie 
van synergie is echter niet eenvoudig (Sirower 
1997). Zo duurde het tot 1999 voordat Time 
Warner positieve winstcijfers kon laten zien, 
tien jaar nadat het concern was ontstaan uit 
een samengaan van Time Magazine en Warner 
Entertainment. Niettemin heerst in grote 
delen van de culturele industrie de overtuiging 
dat ondernemingen via combinatie en 
integratie van marktkracht en expertise meer 
aandeelhouderswaarde kunnen creëren dan 
wanneer ze zich beperken tot activiteiten in één 
veld van de culturele industrie. De Walt Disney 
Company is sinds een aantal jaren meester in 
deze strategie (zie onder meer Eisner 1998). Toch 
blijkt dat directeur Eisner met de aankoop van 
het fameuze Amerikaanse televisienetwork ABC 
zijn hand enigszins overspeeld heeft: de 
winstpositie is verslechterd en het aandeel 
staat onder druk. 

De opkomst van internet voegt een nieuwe 
dimensie toe aan de synergiestrategie van 
cultuurindustriële ondernemingen. Internet 
wordt allerwegen gezien als het distributie- en 
marketingmedium van de toekomst. De 
miljoenen internetklanten van AOL in de 
Verenigde Staten en Europa betekenen een 
belangrijke meerwaarde van het AOL-Time 
Warnerconcern, zeker in combinatie met de 
permanente stroom van topuitgaven en 
exploitatierechten op talloze producties. Zij 
bieden een uitgelezen netwerk voor de afzet van 
cultuurproducten. De fenomenale 
ontwikkeling van de beurswaarde van 
internetbedrijven ten opzichte van traditionele 
mediabedrijven kan spectaculaire gevolgen 
hebben. Zo is de waarde van de internetfirma 
Yahoo! inmiddels die van Disney gepasseerd. 
Dit maakt Disney tot een mogelijk 
overnamedoel.

De ontwikkeling van megaconcerns op 
wereldschaal heeft ook de Nederlandse 
culturele industrie niet onberoerd gelaten. De 
uitwerking verschilt per bedrijfstak, soms zelf 
per bedrijf. Dit kan het beste worden 
gedemonstreerd aan de hand van enkele 
voorbeelden. Twee van oorsprong Nederlandse 
concerns - Polygram en Mojo Concerts - zijn 
overgenomen door Noord-Amerikaanse 
entertainmentconglomeraten. Een derde 
concern, Wegener NV, recent nog opererend 
onder de naam Wegener Arcade, vertilde zich 
aan de op Amerikaanse leest geschoeide 
synergiestrategie. Endemol Entertainment ten 
slotte zet binnen Europa een unieke eigen 
strategie uit.  

Polygram in Canadese handen
In de eerste maanden van 1999 is het 
entertainmentbedrijf Polygram, tot die datum 
eigendom van Philips, verkocht aan het 
Canadese Seagram. Dit conglomeraat, van 

inmiddels heeft vertaald in de US Telecom-
muni cations Act van 1996 (Alger 1998, 97-113).

In Europa is in zekere zin sprake van een 
vergelijkbaar proces. Door de liberalisering van 
het omroepwezen en deregulering van de 
telecommunicatiesector, onder regie van de 
Europese Commissie, zijn de activiteiten van 
Europese informatie- en amusementsconcerns 
zoals het Duitse Bertelsmann en het 
Luxemburgse CLT sterk toegenomen. 
Daarnaast zijn er nieuwe concerns ontstaan, 
zoals Canal Plus en SBS SA. Tot slot heeft 
Europa ook grote investeerders aangetrokken, 
zoals het Amerikaans/Australische concern 
News Corporation en UnitedGlobalCom, de 
moedermaatschappij van kabelmaatschappij 
UPC. 

Overname Time Warner door AOL betekent 
nieuwe dimensie

Begin 2000 heeft de ‘megalisering’ binnen de 
culturele industrie een nieuwe dimensie 
gekregen door de overname van het 
‘ouderwetse’ Amerikaanse mediaconglomeraat 
Time Warner door de belangrijkste speler in de 
nieuwe media-economie: America On Line. Het 
bedrag dat AOL (in aandelen) voor Time Warner 
neerlegt is 357 miljard gulden, bijna vijfmaal 
het bedrag dat Viacom voor CBS neertelde. De 
totale waarde van de fusieonderneming beloopt 
ruim 500 miljard gulden, de gezamenlijke omzet 
bedraagt 65 miljard gulden, de winst ruim 2 
miljard. Tijdens de fusieonderhandelingen met 
AOL heeft Time Warner een joint venture 
gesloten met het Engelse muziekbedrijf EMI, 
waardoor de grootste muziekproducent ter 
wereld ontstaat. Dit is een van de sterke punten 
van de nieuwe combinatie. Andere belangrijke 
assets die in de toekomstige internetstrategie 
van het bedrijf kunnen worden ingezet zijn het 
tijdschrift Time, verschillende televisiekanalen 
zoals het pay-tv-kanaal Home Box Office (HBO), 
de filmcatalogus en productiefaciliteiten van de 

één dak: CBS, het wereldwijde muziektelevise-
netwerk MTV, zes televisieproductiemaat-
schappijen, een groot aantal wereldwijd 
opererende kabelstations (waaronder diverse 
muziekstations), de filmstudio Paramount 
Pictures, het radiobedrijf Infinity Broadcasting, 
de uitgeverij Simon and Schuster, de videover-
huurketen Blockbuster, vijf thema parken, 
enkele tientallen televisiestations in de 
Verenigde Staten en verschillende internet-
activiteiten waarmee het nieuwe Viacom haar 
merken op het World Wide Web zal gaan 
exploiteren. Internet wordt door Viacom  
gezien als een belangrijke groeimarkt.

Viacom betaalde 75 miljard gulden voor CBS. 
Een vergelijking met de kosten van andere 
overnames illustreert de omvang van deze 
transactie. Het overnamebedrag is ongeveer 
vijftig maal het bedrag dat Wegener voor de 
regionale dagbladen van VNU op tafel wil 
leggen. Het is drie en een half maal het bedrag 
dat het Canadese Seagram moest overmaken 
aan Philips voor de aankoop van het 
Nederlandse Polygram. Het is duidelijk: 
Viacom behoort tot de major league.

Deregulering en liberalisering stimuleren 
megaconcerns

De overname van CBS door Viacom is het 
directe gevolg van de versoepeling van media 
cross ownership-regels die de Amerikaanse 
Federal Communication Commission (FCC) in 
de afgelopen tijd heeft doorgevoerd. Sinds kort 
staat de FCC toe dat één bedrijf meerdere 
televisiestations bezit op één regionale markt. 
Achtergrond van dit dereguleringsbeleid is het 
machtsverlies van de grote Amerikaanse 
networks aan de kabelstations. Daardoor komt 
de grondslag onder een deel van de cross 
ownership-regels te vervallen. In meer algemene 
zin passen deze maatregelen binnen een 
dereguleringsbeleid voor de media dat onder het 
bewind van Ronald Reagan is ingezet en zich 
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Wegener op de regionale thuismarkt
In 1996 fuseerde de uitgeverij Wegener met het 
mediabedrijf Arcade dat door entrepreneur 
Herman Heinsbroek was opgebouwd rond de 
platenfirma met dezelfde naam. Daaruit 
ontstond het bedrijf Wegener Arcade met een 
uitgebreide portfolio aan activiteiten, 
variërend van regionale dagbladen, 
tijdschriften en boeken tot geluidsdragers, 
video- en filmexploitatie en -distributie en 
commerciële omroepactiviteiten (Radio 10, 
Concertradio, TV10 en The Music Factory). Ook 
heeft het concern een positie opgebouwd op het 
terrein van zakelijke informatie en direct 
marketing.  

Aangestoken door het synergievirus 
verklaarden de roergangers van de nieuwe 
holding aspiraties te koesteren om uit te 
groeien tot de ‘Time Warner van de lage landen’. 
Het uiteindelijke gebrek aan daadwerkelijke 
synergie, de terugval van de markt voor 
verzamel-cd’s (het belangrijkste werkterrein 
van Arcade) en de bescheiden resultaten op de 
omroepmarkt leidden tot een vergaande 
sanering en afstoting van vele van de voor-
malige Arcade-onderdelen. Bovendien bleek een 
speler van het kaliber Wegener Arcade te klein 
om op de Europese media- en entertainment-
markt een serieuze partij mee te blazen. 

Een dergelijke conclusie had branchegenoot 
VNU al eerder getrokken toen deze zijn 
aandelen in de Holland Media Groep 
(moederbedrijf van RTL4, RTL5, Veronica TV 
en Veronica FM) aan medeaandeelhouder CLT/
UFA overdeed. Voor Wegener Arcade 
culmineerden de ontwikkelingen begin 2000 in 
het schrappen van Arcade uit de naam van het 
concern, dat sindsdien weer Wegener NV heet.  

De strategische consequentie die Wegener uit 
deze ervaring heeft getrokken, is dat acquisities 
die dicht bij de oorspronkelijke kern-
activiteiten van het concern liggen de voorkeur 

bedrijfsonderdeel is de behartiging van 
belangen van buitenlandse bands die een 
tournee maken langs de Nederlandse podia. 
Daarnaast is Mojo eigenaar van vrijwel alle 
belangrijke populaire muziekfestivals [in 
Nederland], waaronder Lowlands en het North 
Sea Jazz Festival. Mojo heeft bovendien een 
sterke programmatische inbreng in het 
jaarlijkse Pinkpop Festival. 

Mojo Concerts en haar dochterfima’s hebben 
zich op de Nederlandse muziekmarkt als 
bijzonder innovatieve spelers ontpopt. 
Investeringen zonder zicht op onmiddellijke 
return on investment zijn niet geschuwd. Het 
moet nog blijken of deze manier van werken te 
verenigen valt met de strategie van het 
beursgenoteerde SFX.  

SFX is opgebouwd met kapitaal dat is 
verdiend in de Amerikaanse radio-industrie. 
SFX heeft in korte tijd een vooraanstaande 
positie verworven op de Amerikaanse 
concertmarkt door overname van de 
belangrijkste Amerikaanse concertpromotor. 
Het concern heeft inmiddels ook de 
belangrijkste concertzalen en -stadions in 
handen in meer dan 35 van de 50 belangrijkste 
steden in de Verenigde Staten en verzorgt de 
sponsoring van eigen evenementen. Daarnaast 
heeft SFX veel belangen in de Amerikaanse 
sportwereld. Inmiddels heeft SFX ook 
accommodaties in het Verenigd Koninkrijk in 
bezit, evenals belangen in concertpromotie in 
datzelfde land, in Scandinavië en Nederland.  

Mojo-directeur Leon Ramakers verklaarde 
onlangs dat hij tijdens een bijeenkomst van 
Europese promotors over een alternatief voor 
de SFX-strategie tot de conclusie was gekomen 
dat geen van zijn Europese collega’s kandidaat 
kan staan voor het leiderschap van een 
Europees consortium. Niet een kan het in zijn 
ogen opnemen tegen het entrepreneurship en de 
grootschalige, zakelijke aanpak van SFX. 

exploitanten van cultuurproducten enerzijds en 
ondernemingen die zich willen profileren op het 
terrein van toegepaste digitale technologie en 
internet anderzijds. Producten die daaruit 
voortvloeien, zoals de cd recordable, lijken, 
zeker in de beginfase van hun ontwikkeling, de 
belangen van eigenaren en exploitanten van 
cultuurproducten te schaden, omdat ze niet 
zelden de positie van intellectueel eigendom 
aantasten. Zo maakt de cd recordable het 
kopiëren van muziek gemakkelijker en 
aantrekkelijker waardoor rechteneigenaren 
mogelijkerwijs inkomsten mislopen. Dat geldt 
mutatis mutandis ook voor nieuwe toepassingen 
op het internet zoals de MP3software voor het 
downloaden van muziek. Het streven van 
Philips naar een voorhoedepositie in de 
ontwikkeling en marketing van digitale 
producten kan door aanzienlijke belangen in de 
exploitatie van media- en cultuurproducten 
worden geremd. Daarom is verkoop van 
Polygram door Philips een logische stap. 

In dit verband is het niet verwonderlijk dat 
vele ogen op Sony zijn gericht. Dit concern 
vervult niet alleen een voorhoedefunctie in de 
ontwikkeling van digitale technologie, het 
heeft ook een van de toonaangevende 
entertainmentbedrijven onder zijn hoede: 
Columbia Pictures en Columbia Music (Wall 
Street Journal Europe 1999, 4). 

Mojo Concerts naar SFX
Een andere, in economisch opzicht minder 
spectaculaire maar in culturele zin mogelijk 
even belangrijke overname is de aankoop van 
een aandeel van 80 procent in het Nederlandse 
Mojo Concerts door de Amerikaanse firma SFX. 
Mojo Concerts heeft in Nederland een bijna-
monopolie op het terrein van concertpromotie 
en ontplooit daarnaast activiteiten op andere 
gebieden in de populaire muziekwereld. 
Onderdeel van Mojo is bijvoorbeeld Double You 
Concerts. Hoofdactiviteit van dit 

oudsher actief op de markt voor frisdranken en 
gedestilleerd, wordt in toenemende mate een 
entertainmentconcern. Seagram betaalde ruim 
20 miljard gulden voor het Nederlandse bedrijf. 
Edgar Bronfman jr., hoofd van Seagram - en 
best betaalde manager buiten de Verenigde 
Staten - wil met de overname van Polygram de 
positie van het Universalconcern op de 
mondiale muziekmarkt versterken. Universal 
is het amusementsbedrijf van Seagram en 
verenigt verschillende cultuurindustriële 
ondernemingen onder zijn koepel: Universal 
Pictures (een van de oudste Hollywoodstudio’s), 
Universal Music (de mondiaal opererende 
platenmaatschappij) en enkele themaparken. 
Seagram heeft voorts belangen in kabeltele-
visie stations en de uitgeverijsector. Het 
concern volgt een centralistische strategie 
waarbij films en muziek via een stelsel van 
lokale maatschappijen worden geëxploiteerd. 
Daarbij gaat het doorgaans om dure producties 
die hun rendement op de wereldmarkt moeten 
opbrengen.

Polygrams uitgebreide rechten op 
muziekopnames, de lopende contracten met een 
keur van internationale artiesten en het 
uitgebreide netwerk van lokale maatschappijen 
vormen voor Seagram een interessante 
aanwinst. De investeringen in lokale 
activiteiten die de verschillende Polygram-
vestigingen zich onder het oude management 
mochten veroorloven, lijken minder aan te 
sluiten bij de centralistische filosofie van de 
Noord-Amerikaanse entertainmentindustrie. 
De toekomst moet uitwijzen of Universal Music 
zich zal ontpoppen als investeerder in lokale 
populaire muziek, of dat het concern de 
vestigingen vooral zal gebruiken als lokale 
marketing- en verkoopkantoren voor 
internationaal te exploiteren megaproducties. 

De beweegredenen van Philips om Polygram 
te verkopen vinden hun oorsprong in de 
tegenstelling tussen eigenaren van rechten en 
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wendingen een geliberaliseerde televisiemarkt 
in petto kan hebben. De introductie van 
marktwerking in dat segment van de culturele 
industrie heeft geleid tot een kwantitatieve 
toename van het televisieaanbod. Uitbreiding 
van variatie in inhoudelijke keuzes laat 
voorlopig nog op zich wachten. Van deze 
ontwikkeling zijn niet de televisie-exploitanten 
de winnaars; de beste resultaten worden 
geboekt door de toeleverancier van 
programma’s die door zijn dominante positie in 
Nederland zijn verschillende afnemers tegen 
elkaar kan uitspelen. Zo tart Endemol de 
Holland Media Groep met de oprichting van een 
joint venture, gericht op de ontwikkeling van 
interactieve televisietoepassingen via het 
internet, opnieuw samen met HMG’s 
aartsconcurrent SBS6 BV. Zodra de 
verspreiding van televisieprogramma’s via 
internet met een aanvaardbare kwaliteit 
mogelijk is heeft Endemol zijn nieuwe 
afzetkanaal voor de eigen producties gereed...

Culturele industrie en de convergerende 
informatie- en communicatie-industrie

De tweede ontwikkeling die, naast de vorming 
van megaconcerns, een vergaande invloed heeft 
op de toekomst van de culturele industrie zijn 
de digitalisering en de opkomst van internet. 
De invloed van dit proces is tweeledig.

In de eerste plaats zorgt digitalisering voor 
een grondige verandering van de praktijk van 
productie, distributie en marketing in de 
culturele industrie. Tot op heden kende iedere 
sector zijn eigen distributievorm, horend bij 
specifieke productcategorieën. Zo is de 
compactdisc het distributie- en exploitatie-
medium voor muziek. De bioscoop, de 
videocassette en in zekere mate de televisie 
vervullen die rol voor film. Inmiddels is de dvd 
op de markt geïntroduceerd als digitale drager 
voor muziek, video en computersoftware. Deze 
integratie van functies in één drager vormt 
slechts een tussenstap naar een volledige 

Endemol neemt een uitzonderingspositie in 
de Nederlandse televisiewereld in, een positie 
die het concern geen windeieren legt. Het 
bedrijf kan de Nederlandse commerciële 
televisiezenders gebruiken als laboratorium 
voor het uittesten van programmaformules die 
het vervolgens op allerlei andere Europese 
nationale markten uitbaat. Dat gebeurt via 
lokale productiemaatschappijen die geheel of 
gedeeltelijk in handen zijn van Endemol. 
Tegelijkertijd weet de firma Endemol zich 
verzekerd van een constante afname van op de 
Nederlandse markt opererende stations. 
Daaronder zijn drie van de zes commerciële 
netten die Nederland rijk is: de zenders van de 
Holland Media Groep (HMG). De gegarandeerde 
afname van de HMG-zenders is het uitvloeisel 
van een afnamecontract dat het bedrijf in 1996 
met Endemol afsloot. Tot 2006 is HMG verplicht 
om jaarlijks minimaal voor 150 miljoen gulden 
programma’s bij Endemol af te nemen. Dat 
contract is inmiddels een blok aan het been voor 
het concern en heeft directeur Pieter Porsius 
uiteindelijk de kop gekost. 

Een van de recente successen van de firma 
Endemol is het programma Big Brother. Het 
succes van het programma, uitgezonden via 
HMG-zender Veronica, is de beurskoers van het 
aandeel Endemol inmiddels al ten goede 
gekomen. HMG op zijn beurt profiteert van de 
extra advertentie-inkomsten die een tijdelijk 
toegenomen marktaandeel oplevert. In het 
najaar van 1999 bleek dat Endemol de Big 
Brother-formule aan de moedermaatschappij 
van de grootste concurrent van HMG en zijn 
grootaandeelhouder CLT/UFA heeft verkocht: 
de Scandinavische omroepmaatschappij SBS. 
Lokale stations die eigendom zijn van SBS gaan 
het programma in Scandinavië, België, 
Zwitserland en mogelijk Hongarije op de buis 
brengen.

De discussie over de kwaliteit van de 
Nederlandse commerciële televisie en de positie 
van Endemol daarin laat zien welke verrassende 

databases te kunnen exploiteren. VNU richt 
zich, naast zijn activiteiten op de publieks-
bladenmarkt, eveneens op de exploitatie van 
bedrijfs- en marketing informatie. Dat levert 
naar verhouding hoge winstmarges op en is 
inmiddels goed voor 40 procent van de totale 
winst van VNU. Wegener heeft ook belangen in 
bedrijfs- en marketinginformatie, maar maakt 
andere strategische keuzes dan VNU, getuige de 
overname van de regionale kranten. Door de 
concentratie van activiteiten in verschillende 
regio’s kan het concern aanzienlijke kosten-
besparingen realiseren.

Het Wegenerconcern ziet af van een strategie 
gericht op integratie van verschillende 
onderdelen van de culturele industrie onder een 
bedrijfsmatige koepel, omdat het daarvoor de 
internationale schaalgrootte mist. Daarom 
opteert het bedrijf voor een strategie van 
verdieping en verbreding op de thuismarkt in 
een sector waar het zich thuis voelt: de 
regionale dagbladen. In die strategie dreigt de 
Nederlandse Mededingings Autoriteit het 
concern de voet dwars te zetten.  

De uitgelezen strategie van Endemol 
Entertainment

De Volkskrant opende op 8 september 1999 met 
een aantal opmerkelijke uitspraken van een van 
de mediamoguls van de lage landen: Joop van 
den Ende. Hij is, samen met zijn zakenpartner 
John de Mol, roerganger van het concern 
Endemol, de grootste programmaproducent 
voor de Nederlandse commerciële en publieke 
omroep. Van den Ende zocht in die dagen de 
publiciteit om zijn verontrusting te uiten over 
het feit dat de commerciële televisie zich te veel 
beperkt tot het amusement en grofheden in 
haar programma’s. Deze bezorgdheid is op zijn 
minst vreemd te noemen omdat Endemol door 
zijn dominante positie op de producentenmarkt 
een aanzienlijke invloed heeft op de programma’s 
die op de Nederlandse televisieschermen 
verschijnen.

verdienen. Toen VNU besloot om in de loop van 
1999 haar regionale dagbladen af te stoten, 
bleek Wegener de voor de hand liggende koper. 
Met de overname van de vijf dagbladen, ruim 
zeventig huis-aan-huisbladen en enkele 
belangen in regionale omroep is 1,8 miljard 
gulden gemoeid. Het dagblad de Limburger wordt 
voor 400 miljoen doorverkocht aan het 
Telegraafconcern, voor 20 procent eigenaar van 
Wegener. De Nederlandse regionale dagblad-
pers, die tot voor kort voornamelijk in handen 
was van drie uitgevers, komt daarmee 
grotendeels in handen van twee bedrijven. 
Wegener bezet 53 procent van de markt en het 
Telegraafconcern 23 procent. De Noordelijke 
Dagbladcombinatie en Perscombinatie hebben 
respectievelijk 12 en 11 procent in handen. De 
code die de uitgevers met elkaar hebben 
afgesproken, dat geen uitgeefhuis meer dan een 
derde van de totale oplagemarkt (landelijke en 
regionale dagbladpers samen) in handen mag 
krijgen, wordt door die overname niet 
geschonden. De macht van Wegener wordt in 
sommige regio’s echter aanzienlijk uitgebreid. 
Het Telegraafconcern wordt een dominante 
partij in de provincie Limburg. 

Herfst 1999 meldt de Nederlandse 
Mededingings Autoriteit (NMA) ernstige 
bedenkingen te koesteren tegen de overname. 
De NMA wenst regio’s als aparte markten te 
beschouwen, terwijl de uitgevers angstvallig de 
grens van een derde marktaandeel op de 
landelijke markt in de gaten hebben gehouden. 

De steeds verder doorgevoerde specialisatie 
door uitgevers heeft geleid tot de concentratie 
van regionale dagbladbelangen in handen van 
enkele ondernemingen. Uitgeefhuizen die 
letterlijk op alle markten thuis zijn, behoren in 
Nederland tot het verleden. Die tendens is 
ingezet door de Brits-Nederlandse combinatie 
Reed Elsevier, die zijn kranten en publieks-
bladen vrijwel allemaal heeft verkocht om 
hoogwaardige informatie in elektronische 
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moet, als gevolg van Europese regelgeving, al 
zijn kabelnetten verkopen. 

UPC heeft een aandeel van ten minste 13 
procent in SBS SA en heeft aangegeven dat 
aandeel te willen uitbreiden tot 18 procent. SBS 
SA is voor 70 procent aandeelhouder in het 
Nederlandse SBS6 BV. Het resterende aandeel 
van 30 procent is in handen van het 
Telegraafconcern. 

De activiteiten van UPC in Nederland en 
andere Europese landen bestaan uit het 
faciliteren, exploiteren en produceren van 
digitale diensten via het breedband 
kabelnetwerk met een ruggengraat van 
glasvezel. Chello Broadband opereert binnen 
deze constellatie als breedband internet service 
provider en aanbieder van internetdiensten. 
Onder de merknaam Priority biedt UPC 
daarnaast telecommunicatiediensten aan. Het 
derde element in de bedrijfsstrategie van UPC is 
de productie en exploitatie van televisiekanalen 
die onder meer via het eigen kabeldistributie-
netwerk, maar mogelijkerwijs ook via andere 
netwerken, worden gedistribueerd. Deze 
activiteiten zijn gebundeld in de koepel UPC-tv. 
In oktober 1999 lanceerde UPC-tv zeven kanalen 
die internationaal via het eigen netwerk worden 
geëxploiteerd maar ook aan andere kabel-
maatschappijen worden aangeboden. UPC-tv is 
verder in gesprek met NV Eredivisie en 
mogelijk individuele verenigingen over de 
uitzendrechten van voetbal. Een combinatie 
van voetbaluitzen dingen op een van de zenders 
van strategische partner SBS (SBS6 of Net5) en 
uitgebreider aanbod op pay per view-basis ligt 
voor de hand. De Amerikaanse SBS-topman 
Harry Sloan heeft al een hint in die richting 
gegeven. UPC heeft zich al eerder 
gecommitteerd aan het Nederlandse voetbal 
door de shirtsponsoring van voetbalclub 
Heerenveen. Het bedrijf is ook geïnteresseerd in 
de overname van het sponsorschap van KPN van 
’s lands hoogste voetbaldivisie.

van informatie en amusement via deze 
infrastructuren ontwikkelen zich allengs tot 
één geïntegreerde sector. Verschillende 
bedrijven uit de culturele industrie, de 
telecommunicatiesector en de computer-
software-industrie raken met elkaar 
vervlochten door overnames, aandelen-
participaties en joint ventures. Digitale 
netwerken worden uiteraard niet alleen gebruikt 
om informatieproducten te verspreiden, maar 
ook om diensten als telefonie en e-mail aan te 
bieden. De toekomst van de culturele industrie 
lijkt te liggen in een brede convergerende 
informatie- en communicatie-industrie. De 
ontwikkeling van UPC vormt hiervan een 
voorbeeld.

UPC verovert Nederland
Een van de ondernemingen die momenteel 
zwaar inzetten op de toekomstige revenuen van 
de breedbanddistributie-infrastructuur is het 
bedrijf UPC. Het concern staat op de 
Amsterdamse beurs genoteerd, maar is 
grotendeels in handen van het Amerikaanse 
UnitedGlobalCom. Dit bedrijf bezit 60 procent 
van de aandelen. UPC is door een reeks van 
overnames de grootste kabelmaatschappij in 
Nederland. Het concern bezit kabelnetten in 
grote delen van Gelderland, Noord-Brabant en 
Friesland en is eigenaar van het voormalige 
A2000, een kabelnetmaatschappij die opereert 
in Amsterdam en Hilversum. Onlangs verwierf 
UPC het kabelnet Haarlem. Het concern is een 
belangrijke kandidaat voor de overname van 
het kabelbedrijf van Eneco in Zuid-Holland. Na 
Deutsche Telekom is UPC de grootste 
kabelexploitant van Europa. Het bedrijf is 
actief in twaalf Europese landen en in Israël en 
bereikt ongeveer zes miljoen huishoudens. Tot 
die twaalf Europese landen behoort niet 
Duitsland; om die reden is UPC uitermate 
geïnteresseerd in de overname van de 
kabelbelangen van Deutsche Telekom. Deze 

informatie, maar ook met commerciële 
uitingen als reclameboodschappen en 
advertorials. 

Content-producenten zijn in de nieuwe 
industriestructuur toeleverancier van 
producten aan digitale uitbaters van informatie 
wier belangrijkste bron van inkomsten bestaat 
uit het exploiteren van de toegang tot 
consumenten. Daarbij kunnen we denken aan 
internet service providers of exploitanten van 
zogenaamde internetportalen. Internet-
portalen zijn verzamelpunten van allerlei on 
line-diensten op het web die onder één 
merknaam aan consumenten worden 
aangeboden. Door het aanbod van specifieke 
informatie-amusementsdiensten wordt 
getracht een doelgroep te creëren die vervolgens 
een specifieke selectie van producten en 
diensten aangeboden krijgt. Beheerders van 
internetportalen exploiteren de toegang tot de 
internetgebruikers door de verkoop van ruimte 
in het portaal of door zelf producten en diensten 
aan bezoekers te verkopen. Een combinatie van 
beide behoort ook tot de mogelijkheden. 

Indicatie van de huidige waarde van 
consumententoegang geven de bedragen die bij 
overnames van kabelmaatschappijen betaald 
worden. Die liggen momenteel tussen de twee- 
en drieduizend gulden per aansluiting. De 
waarde van de kabelnetten ligt vooral in het 
aantal aangesloten en geabonneerde 
huishoudens, minder in de fysieke 
infrastructuur. 

De partijen die inzetten op de toekomst van 
deze ontwikkeling zijn niet alleen de 
ondernemingen uit de traditionele culturele 
industrie. Naast omroepen, uitgeverijen, film- 
en muziekmaatschappijen zijn dat ook 
kabelmaatschappijen, 
telecommunicatiebedrijven en bedrijven uit de 
wereld van de computersoftware. Het uitbaten 
van digitale infrastructuur en het exploiteren 

integratie van de distributie van informatie in 
één distributiemedium: internet. 

Verschillende bestaande infrastructuren, 
zoals de televisiekabel van Casema of UPC of 
het vaste telecommunicatienet van KPN, 
worden momenteel voor digitaal, interactief 
breedbandverkeer geschikt gemaakt. Deze actie 
maakt de zogenaamde on line on demand-
distributie via internet mogelijk. Op basis 
hiervan ontwikkelt de culturele industrie 
geheel nieuwe marketingconcepten. 
Consumenten zijn, als gevolg van deze 
ontwikkelingen, meer dan ooit in staat om zelf 
te bepalen op welk tijdstip en op welke plaats ze 
welk soort informatie en amusement tot zich 
willen nemen. Bovendien wordt het 
gemakkelijker aanbod en prijs van 
verschillende aanbieders met elkaar te 
vergelijken. Om de aldus ongrijpbaar wordende 
digitale consument niet te verliezen grijpen 
marketeers naar het instrument van mass 
customization ofwel massa-individualisering. 
Consumenten worden, op basis van een op 
uitgekiende wijze opgebouwd klantenprofiel, 
door de industrie op maat bediend uit een breed 
samengestelde catalogus van producten en 
diensten en kunnen zelfs door producenten 
maatwerk geleverd krijgen.  

 
In de tweede plaats zijn, als gevolg van 
digitalisering, veranderingen te verwachten in 
de structuur van de culturele industrie en haar 
relatie tot andere relevante partijen in de 
informatie- en communicatiesector. De 
culturele industrie wordt onderdeel van een 
geïntegreerde content industry. In de zich 
ontwikkelende digi-taal worden de traditionele 
productvormen van de culturele industrie als 
film, muziek, romans, televisieprogramma’s en 
wat dies meer zij, samengevat onder de 
aanduiding content. Onder dat verzamelbegrip 
worden ze samengevoegd met bijvoorbeeld 
digitaal archiefmateriaal en overheids-
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meer en meer onderkend dat ook andere 
producten dan die van de culturele industrie 
een sterke betekeniscomponent in zich dragen. 
Producten variërend van kleding tot auto’s en 
van woninginrichting tot voedsel kennen een 
zeer sterke levensstijlcomponent. Design en 
productidentiteit zijn sleutelelementen in een 
hedendaagse marketingbenadering. Het is een 
bekend gegeven dat succesvolle ondernemingen 
hun concurrentievoordeel in veel gevallen 
boeken via zaken als imago en productdesign. 
Dat geldt met name voor sectoren waarin de 
functionele gebruikseigenschappen van de 
producten in sterke mate zijn uitontwikkeld. 
De successen in de consumentenelektronica 
van een firma als Sony zijn voor groot deel aan 
sterkte op dit terrein toe te schrijven. De 
Nederlandse econoom en NRC-columnist Dany 
Jacobs spreekt in dit verband zelfs, enigszins 
ironisch, over gebakken lucht. 

De ontwikkeling van het vermogen om lucht 
te bakken ziet Jacobs als een cruciaal onderdeel 
van een concurrentiestrategie waarin 
producten en diensten betekenissen krijgen die 
niet noodzakelijkerwijs gerelateerd zijn aan de 
primaire eigenschappen van de producten en 
diensten zelf. Dergelijke strategieën 
demonstreren het belang van immateriële 
elementen in de (kennis)economie (Jacobs 1999, 
32-35). Voor de constructie en vormgeving van 
betekenis wordt een beroep gedaan op de 
expertise die aanwezig is in de culturele 
industrie. Sterker nog, in veel gevallen worden 
entertainmentproducten gebruikt om andere 
producten van een specifiek imago te voorzien 
en in de markt te positioneren. De gezamenlijke 
acties van Disney en McDonald’s zijn hiervan 
een treffend voorbeeld. Om producten een 
identiteit en karakter te geven en ze boven de 
rest uit te tillen in de zoektocht naar imago en 
de strijd om aandacht van consumenten zal het 
aantal kongsies tussen ondernemingen uit de 
culturele industrie en andere sectoren van de 

met UPC biedt het concern de kans om deze 
kanalen ook in Europa te exploiteren.

Microsoft, de derde partner in de joint 
venture, is uit op een sleutelpositie in de 
kabelindustrie. Het bedrijf streeft ernaar zijn 
Windows CE-software te leveren voor de settop-
boxen in de kabelindustrie gebruikt worden. Om 
dat doel te bereiken koopt Microsoft aandelen 
in grote kabelmaatschappijen. Zo kocht het 
bedrijf in mei 1999 op zijn beurt voor 10 miljard 
gulden aandelen in AT&T. Onderdeel van de 
overeenkomst is dat Microsoft de software 
levert voor de settop-boxen van de 
kabelabonnees van de AT&T-firma’s. Met de 
participatie van 8 procent in UPC heeft 
Microsoft zich inmiddels verzekerd van een 
bevoorrechte positie als softwareleverancier 
voor de settop-boxen voor de kabelabonnees van 
UPC.

Om zijn uitbreidingsambities te realiseren 
schroomt UPC niet om diep in de rode cijfers te 
duiken. In de eerste helft van 1999 maakte het 
concern een verlies van 301 miljoen gulden op 
een omzet van 332 miljoen! De uitbreidingen 
zijn door UPC gefinancierd door een beursgang 
in februari van datzelfde jaar, die 2,5 miljard 
gulden opleverde en door een obligatielening 
van 3 miljard vier maanden later. In weerwil van 
de schuldenlast die UPC opbouwt is het bedrijf 
in trek bij beleggers. Na aankondiging van de 
joint venture met Liberty Media en Microsoft 
steeg de koers van het aan het Damrak 
genoteerde concern met maar liefst 9 procent, 
zo berichtte Het Financieele Dagblad op 8 
september 1999. De Amsterdamse AEX heeft 
onlangs aangekondigd AT&T toe te laten tot 
haar Top 100-index, de eredivisie van de 
Amsterdamse aandelenbeurs.

De activiteiten van UPC in Europa en het 
netwerk van ondernemingen dat direct of 
indirect hierbij betrokken is, illustreren op 

In een verder uitgewerkt scenario had SBS6 
BV de programma’s van de commerciële VARA 
kunnen combineren met een selectie van de 
eventueel verworven voetbalbeelden en 
kwalitatief hoogwaardige speelfilms (waarvan 
SBS6 wel de rechten bezit, maar die niet passen 
op SBS6 als kanaal) op een nieuw ingericht 
Net5. In een dergelijke constructie had de 
Telegraaf de VARA-gids kunnen uitgeven.

In zijn uitbreidingsstrategie gaat UPC talloze 
kongsies aan met de meest uiteenlopende 
partijen in het informatie- en 
communicatiesector. Naast SBS zijn dat 
bijvoorbeeld Liberty Media en de Amerikaanse 
softwaregigant Microsoft, waarmee UPC in 
september 1999 een joint venture oprichtte. De 
samenwerking is gerealiseerd door aankoop van 
aandelen ter waarde van bijna een half miljard 
dollar door Microsoft en Liberty Media in het 
moederbedrijf van UPC: UnitedGlobalCom. 
Beide ondernemingen krijgen daarmee 
gezamenlijk een aandeel van 50 procent in de 
onderneming. De andere 50 procent komt in 
handen van UPC. De joint venture brengt, via een 
ingewikkeld samenspel van allianties, een 
aantal grote spelers uit de wereld van media, 
telecommunicatie en software bij elkaar. 

Liberty Media bijvoorbeeld, de tweede 
partner in de joint venture, is volledig eigendom 
van de Amerikaanse telecommunicatiegigant 
AT&T. Dit concern was eerder onderdeel van 
TCI, de grootste kabelmaatschappij van 
Amerika, in 1998 overgenomen door AT&T. TCI 
gaat nu door het leven als AT&T Broadband and 
Internet Services. Het derde kabelbedrijf van 
de Verenigde Staten, Media One, is inmiddels 
ook in handen van AT&T. Behalve de grootste 
telecommunicatiemaatschappij is AT&T 
inmiddels ook de grootste kabelmaatschappij 
van de Verenigde Staten. Liberty Media 
exploiteert kabeltelevisiestations in de 
Verenigde Staten. Het samenwerkingsverband 

treffende wijze een aantal ontwikkelingen. De 
integratie van mediabedrijven, telecommuni-
catie-industrie en computersoftware-industrie 
krijgt in Nederland en Europa definitief haar 
beslag. Het zijn voornamelijk Amerikaanse 
bedrijven en door Amerikaanse managers 
gerunde Europese bedrijven die deze integratie 
als eerste voortvarend realiseren. Daarbij 
genieten ze blijkbaar het vertrouwen van de 
kapitaalmarkt gezien de astronomische 
investeringen en de vooralsnog gigantische 
verliezen die zij zich in deze ontwikkelingsfase 
kunnen en moeten permitteren. Investeerders 
in de digitale breedband nemen een fors krediet 
op de toekomst. 

Culturele industrie als vooruitgeschoven 
post in de attention economy

De derde gesignaleerde ontwikkeling leidt al 
evenmin tot een helder en uitgekristalliseerd 
beeld van structuur en toekomst van de 
culturele industrie. 

Het belangrijkste principiële onderscheid 
tussen de culturele industrie en andere 
industrie- en dienstensectoren ligt in de aard 
van de producten. Bij de culturele industrie 
gaat het primair om symbolisch materiaal dat 
een specifieke, culturele, betekenis heeft en 
krijgt wanneer het circuleert in de 
samenleving. De motieven van consumenten om 
een product of dienst van de culturele industrie 
af te nemen en te consumeren hebben primair te 
maken met de betekenissen die deze producten 
bij hen oproepen en hun uitwerking op het 
geestelijk gestel en emotioneel welbevinden. De 
specifieke aard van de producten van de 
culturele industrie en de markt die daarvoor 
bestaat, brengt een specifieke productie-
praktijk met zich mee. Zij vergen een andere 
marktbenadering dan producten en diensten die 
niet uit culturele motieven worden 
geconsumeerd (Kretschmer, Klimis and Choi 
1999). Echter, in de afgelopen decennia wordt 
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Mede om die reden zouden de beleidsvoor-
nemens van de staatssecretaris van Cultuur 
verder moeten reiken dan het bevorderen van 
ondernemerschap in de traditionele 
kunstensector. Ze zouden zich ook moeten 
richten op de ontwikkeling van ondernemer-
schap in de Nederlandse culturele industrie. Op 
dit vlak convergeren de belangen van het 
cultuurbeleid en het economische structuur-
beleid. Het zou aanbeveling verdienen om na te 
gaan in hoeverre het Twinningmodel, dat 
momenteel voor de ICT-sector wordt toegepast, 
aanknopingspunten biedt om de ontwikkeling 
van de Nederlandse culturele industrie te 
stimuleren. Dat zou kunnen geschieden door te 
investeren in kennis en faciliteiten. Op die 
manier worden nieuwe, innovatieve milieus 
geschapen en ondersteund. Veelbelovende 
initiatieven uit de culturele industrie en de 
traditionele kunstensector zouden 
samengebracht kunnen worden om zowel het 
culturele aanbod als de Nederlandse culturele 
infrastructuur van nieuwe impulsen te 
voorzien. 

Publiek domein belangrijker
Met deregulering van de media- en 
informatiesector en de bevordering van 
marktwerking in dat domein, door privatisering 
van telecommunicatie- en kabelbelangen en 
liberalisering van de omroepen, hebben de 
nationale en Europese overheden structureel 
bijgedragen aan de hiervoor beschreven 
dynamiek. Daarnaast zijn zij als gangmaker 
betrokken bij de ontwikkeling van informatie- 
en communicatietechnologie, een nieuwe rol 
die ze zich nog onvoldoende eigen hebben 
gemaakt. Zo is het nog verre van duidelijk 
waaruit het publieke domein dient te bestaan in 
een toekomst waarin internet en het World 
Wide Web zich ontpoppen als de belangrijke 
vormgevers van cultuur. Als informatie en 
amusement die via het web worden aangeboden 

discussie maakt deel uit van het bredere debat 
over de zogenaamde nieuwe economie.  

Bij wijze van conclusie wordt ingezoomd op 
aantal kwesties die specifieke relevantie hebben 
voor cultuur en culturele industrie in 
Nederland en Europa. Daarbij komen actuele 
beleidsvragen aan de orde en worden mogelijke 
richtingen voor beleid voorgesteld. 

De stimulering van culturele creativiteit 
De eerste vraag is wat de implicaties zijn van de 
toenemende concentratie van belangen in de 
culturele industrie onder de koepel van steeds 
groter wordende, mondiale conglomeraten. De 
vraag welke rol de culturele industrie kan 
spelen in de stimulering van lokale en nationale 
culturele creativiteit is minstens zo relevant. 
Zeker als het gaat om cultuurproducten die zich 
niet lenen voor internationale exploitatie. 

Twee belangrijke spelers uit de Nederlandse 
muziekwereld zijn in Noord-Amerikaanse 
handen overgegaan: Polygram en Mojo. 
Alhoewel beide concerns daarvoor lange tijd 
deel uitmaakten van internationale netwerken 
van bedrijven, hebben zij zich in hun 
particuliere geschiedenis ontwikkeld tot 
belangrijke elementen van de Nederlandse 
culturele infrastructuur. De consequenties van 
deze overnames voor de activiteiten van de 
overgenomen bedrijven zullen pas over enkele 
jaren zijn uitgekristalliseerd. Wie echter de 
gangbare corporate strategies van 
Noord-Amerikaanse entertainmentbedrijven 
onder de loep neemt, kan zich niet aan de 
indruk onttrekken dat de internationale 
structuur van deze global players primair als 
marketingnetwerk van internationaal te 
exploiteren culturele producten wordt 
gebruikt. De ontwikkeling van lokale en 
nationale creatieve bedrijvigheid staat 
doorgaans niet bijster hoog op het lijstje van 
strategische prioriteiten.

economie eerder toe dan afnemen. De culturele 
industrie ontwikkelt zich tot een 
vooruitgeschoven post in de attention economy. 
De kern van deze notie is dat de concurrentie 
tussen aanbieders van goederen en diensten op 
de consumentenmarkt zich primair zal richten 
op het verkrijgen van aandacht. Aandacht is 
vervolgens de voorwaarde om consumenten te 
bewegen tot afname van producten en diensten. 
Ondernemingen die door middel van content 
consumenten aan zich weten te binden nemen 
daarmee een sleutelpositie in.

Amusement als smeerolie voor  
consumptie

De Amerikaanse consultant Michael J. Wolff 
beweert dat de culturele industrie en andere 
sectoren steeds meer in elkaar zullen opgaan. 
Het verschil tussen succes en falen op de 
consumentenmarkt voor de meest 
uiteenlopende producten wordt zijns inziens 
bepaald door de mate waarin bedrijven in staat 
zijn om entertainment onderdeel te maken van 
de consumptie-ervaring. Dat impliceert volgens 
Wolff dat de marketing van producten in de 
meest uiteenlopende consumentenmarkten 
onderworpen wordt aan wetten die al sinds jaar 
en dag voor de entertainmentindustrie gelden. 
Of het nu gaat om producten uit het 
grootwinkelbedrijf, de automobielsector of de 
financiële sector, de consumptiebeleving - lees 
de entertainmentfactor - bepaalt of ze in of uit 
zijn. De levenscyclus van producten op de 
consumentenmarkt verloopt daarmee even 
grillig als die van een bioscoopfilm of een liedje 
op de hitparade. Het ontwikkelen van een 
merkidentiteit creëert in een dergelijke grillige 
context stabiliteit en is levensvoorwaarde.

Wie de structuur en werking van internet (en 
het World Wide Web) grondig bestudeert en op 
zich laat inwerken, moet tot de conclusie 
komen dat bij een verdere ontwikkeling van 

internet tot een geïntegreerd informatie-, 
communicatie en transactiekanaal een verdere 
integratie van de activiteiten van de culturele 
industrie met de marketingactiviteiten van de 
grote merken voor de hand ligt. 

Bedrijven die hun producten in het kader van 
hun e-commerce via internet te koop aanbieden 
hanteren een strategie die erop gericht is om 
inhoud te geven aan hun merkidentiteit. 
Informatie en amusement worden dan niet 
uitsluitend meer geëxploiteerd als producten op 
de consumentenmarkt, maar dienen als 
smeerolie voor de e-commerce van bijvoorbeeld 
jeans, automerken en verzorgingsproducten. In 
digi-taal heet het dat iedere onderneming 
content provider wordt. 

Het exploitatiemodel dat deze nieuwkomers 
hanteren ziet er uiteraard anders uit dan dat 
van de traditionele culturele industrie. Deze 
moet zijn revenuen genereren uit exploitatie 
van producten op de consumenten- en 
adverteerdersmarkt. De kosten ervan worden 
geput uit hun promotie- en 
marketingbudgetten. De nieuwkomers 
exploiteren muziek, video, televisie en radio 
niet langer als afzonderlijke eenheden. Ze 
worden veel meer een bijproduct van andere 
producten en diensten die via het internet op de 
consumentenmarkt worden aangeboden. 

 
De toekomst van cultuur en culturele 
industrie in Nederland en Europa

In dit artikel zijn drie ontwikkelingslijnen 
geschetst die medebepalend zijn voor de 
toekomst van de culturele industrie in de 
eenentwintigste eeuw. Het is in de huidige, 
turbulente fase van de ontwikkeling van de 
culturele industrie bijzonder moeilijk om 
definitieve uitspraken te doen over de toekomst. 
In dat opzicht is de discussie waaraan dit 
artikel een bijdrage vormt vergelijkbaar met de 
verschillende cultuurdebatten die momenteel 
nationaal en internationaal worden gevoerd. De 
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vertrekpunt. Strategieën van ondernemingen 
als Bertelsmann, Canal Plus en Endemol 
zouden als inspiratiebron kunnen dienen.

Culturele industrie in het post-Fordiaanse 
tijdperk

De geschetste ontwikkelingen laten zien dat er 
sprake is van een nieuw concept van culturele 
industrie. De culturele industrie is niet langer 
een uitvloeisel van de industrialisering van 
cultuurproductie en -distributie, waarbij 
massaproductie en -distributie de specifieke 
eigen dynamiek van de culturele industrie 
typeren. Door consumenten op maat te 
bedienen treedt de culturele industrie het 
post-Fordiaanse tijdperk van de 
eenentwintigste eeuw binnen. Met de 
uitgebreide breedbandige kabelinfrastructuur 
kan Nederland zich in deze eeuw ontwikkelen 
tot een proeftuin waarin veranderende 
verhoudingen in de culturele industrie hun 
beslag kunnen krijgen. De investeringen van 
ondernemingen als UPC, in samenwerking met 
een groot scala van strategische partners, zijn 
een voorbode van dit toekomstscenario.

Dit artikel is een bewerking van de oratie, 
uitgesproken op 22 oktober 1999, bij de 
aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap 
Culturele Industrie aan de Faculteit voor 
Historische en Kunstwetenschappen van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege het 
Trustfund Erasmus Universiteit. 

gebleken dat Wegener in termen van omvang 
internationaal gezien te weinig gewicht in de 
schaal kan leggen om het predikaat ‘Time 
Warner van de lage landen’ te verdienen. Het 
concern is op zijn schreden teruggekeerd en 
kiest voor een nationale strategie waarbij het 
een van zijn kernactiviteiten, de regionale 
dagbladuitgeverij, verder uitbouwt. Een verbod 
op de overname van VNU’s regionale 
mediabelangen maakt Wegener deels 
vleugellam. Het ligt dan ook meer voor de hand 
om een set van voorwaarden te definiëren 
waaronder de geplande overname kan 
plaatsvinden. Wegener zou bijvoorbeeld 
garanties moeten afgeven over de continuïteit 
van de bestaande dagbladtitels en prijstoezicht 
op de advertentietarieven moeten toestaan. Een 
overnameverbod zou blijk geven van weinig 
kennis van, noch begrip voor de huidige 
dynamiek in de culturele industrie. 

Naar een Europees strategisch model 
Om de Nederlandse culturele industrie toch een 
kans te geven zich staande te houden op de 
nationale en internationale markt, zou het 
aanbeveling verdienen een alternatief 
strategisch model te ontwikkelen. Het 
gangbare model, dat aan de basis ligt van de 
Amerikaanse megaconcerns, stoelt op de 
vooronderstelling dat een entertainmentbedrijf 
alle assets in huis moet verenigen om vervolgens 
krachtdadig op de wereldmarkt te kunnen 
optreden. De concerns trekken daarbij profijt 
van een grote thuismarkt. Aan dit model 
kunnen Nederlandse ondernemingen zich niet 
spiegelen, zelfs niet als zij Europa als thuisbasis 
bestempelen. 

Een alternatief, Europees model moet 
uitgaan van ondernemingen die via een 
gedifferentieerde strategie per land of regio een 
positie op de informatie- en amusementsmarkt 
opbouwen. Kennis van de verschillende lokale 
en nationale culturele contexten vormt het 

steeds vaker smeerolie worden voor de verkoop 
van andere producten en diensten, zal de roep 
om een publiek domein luider worden. Binnen 
dit domein zullen onafhankelijkheid, kwaliteit 
en continuïteit van informatie en amusement 
belangrijke vereisten zijn. Men kan zich echter 
afvragen wat de huidige regie van de overheid 
over de publieke omroep waard als de VARA 
serieus kon overwegen om zich te voegen in een 
netwerk van mondiaal opererende 
megaconcerns. 

Mededinging
Diezelfde overheid werpt zich in haar 
hoedanigheid van hoeder van de marktwerking 
en bevordering van zuivere mededinging op als 
strijder tegen het ontstaan van ongeoorloofde 
machtsconcentraties, met name in de 
mediasector. In die sector dreigt een verbod op 
de overname door Wegener van de regionale 
mediabelangen in dagbladen, 
huis-aan-huisbladen en kabelkranten van 
uitgeverij VNU. De mogelijke redenen hiervoor 
zijn de machtsconcentraties die als gevolg van 
de overname op regionaal en lokaal niveau 
zullen ontstaan. De Nederlandse Mededingings 
Autoriteit signaleert een economisch en een 
cultureel probleem. In een aantal regio’s zullen 
alle private regionale media ressorteren onder 
de vlag van Wegener. Regionale adverteerders 
kunnen daardoor slechts bij één aanbieder 
terecht. In cultureel opzicht is er sprake van 
een mogelijke verdere uitholling van 
pluriformiteit op het terrein van de regionale 
informatievoorziening. 

Echter, tegenover deze redenering staat een 
andere. Door toenemende specialisatie van 
uitgevers is er een marktontwikkeling ingezet 
waarbij de exploitatie van regionale persmedia 
een specialisme is geworden, gekoesterd door 
slechts enkele uitgevers. Daarnaast speelt de 
specifieke geschiedenis van het Wegenerconcern 
ook een belangrijke rol. In de afgelopen jaren is 
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