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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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