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‘Wij bepleiten een “herwaardering
van cultuur”, waarbij de culturele sector
niet ten dienste staat van andere
beleidsterreinen, maar de aandacht
in de eerste plaats uitgaat naar inhoudelijke ontwikkelingen binnen de
culturele sector zelf’ (p. 43). Het is
een van de sleutelzinnen uit de in
maart 2015 verschenen verkenning
Cultuur herwaarderen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De studie bevat hoofdstukken die het Verenigd Koninkrijk
betreffen: over de arbeidsmarktpositie
van afgestudeerden aan creatieve
opleidingen, het debat over cultural
value en ontwikkelingen in de financiering van culturele instellingen. Meer
ontleend aan de Nederlandse situatie
zijn de hoofdstukken over de planning
van culturele voorzieningen en over
veranderingen in culturele smaakpatronen. In een samenvattend hoofdstuk trekken WRR-medewerkers
Anne-Greet Keizer en Erik Schrijvers
en WRR-lid Godfried Engbersen
conclusies voor Nederland en doen
zij aanbevelingen.
Zelfstandige waarde
De samenwerking tussen de WRR en

experts op het gebied van cultuurbeleid heeft een rijke bundel opgeleverd met veel stof tot nadenken.
De WRR constateert in het cultuurbeleid een sterke focus op de
effecten van cultuur op andere
beleidsterreinen, zoals economie,
zorg en welzijn. Aan deze gedachtegang zitten volgens de raad nadelen.
De wetenschappelijke evidentie voor
de veronderstelde effecten van
cultuur op die andere terreinen is
beperkt. Ook is er kans dat andere
middelen – bijvoorbeeld sport –
dezelfde effecten hebben. Maar het
belangrijkste bezwaar tegen deze
instrumentele benadering is dat
cultuur een zelfstandige waarde heeft
die niet beperkt kan worden tot
effecten voor andere beleidsterreinen.
De raad bepleit een herwaardering
van cultuur, waarbij inhoudelijke
ontwikkelingen binnen de culturele
sector zelf centraal staan.
Hier verwoordt de WRR een breder
gevoeld ongemak met het cultuurbeleid. Maar het opvolgen van dit
advies zal nog een enorme zelfdiscipline vergen: van de overheid
en van de sector zelf, die elkaar in
een ijzeren greep hebben. Ik vraag me
af of de raad wel voldoende onderscheid maakt tussen het feitelijk
gevoerde beleid en de (legitimerende)
beleidsteksten. Misschien dat wel
vaker dan vroeger sprake is van
instrumentele redeneringen, maar
heeft dat ook geleid tot ander beleid?
De WRR komt tot een aantal aanbevelingen: opleiding en arbeidsmarkt
beter verbinden, experimenteren met
publieksbeoordeling, meer accent
op het scheppen van voorwaarden,

professionalisering van publieksonderzoek, het financiële instrumentarium verbreden en ongewenste
ongelijkheid voorkomen. Niet allemaal
nieuwe suggesties, zoals de raad ook
zelf zegt. Maar wel de moeite van het
overwegen waard.
De WRR kiest ervoor de media en
het cultuuronderwijs op school buiten
beschouwing te laten. De enige
motivatie daarvoor is weggestopt in
een voetnoot, die verwijst naar recente
adviezen van de Raad voor Cultuur.
Een merkwaardige zelfbeperking. Ik
had de raad graag over deze belangrijke onderdelen van het cultuurbeleid
gehoord. Gelukkig komen in het
hoofdstuk over veranderende smaakpatronen de (digitale en sociale)
media toch aan bod.
Cultuurbereik onderschat
Een ander punt is dat de WRR zijn
keuze voor het Verenigd Koninkrijk als
voorbeeld niet motiveert. We kunnen
zeker leren van de Britse ervaringen,
maar er zijn meer interessante landen.
Ook mis ik de systematische vergelijking met de Nederlandse situatie.
Dat is geen probleem in het interessante hoofdstuk over de Britse zoektocht naar cultural value,1 maar wel
in het hoofdstuk over financieringsvormen.2 En in de passages over het
kunstvakonderwijs en de aansluiting
op de arbeidsmarkt wordt te makkelijk
de suggestie gewekt dat de Britse
situatie gelijk is aan de Nederlandse,
zonder melding te maken van het feit
dat het kunstvakonderwijs al enige tijd
bezig is met reductie van de instroom.
In zijn ijver te wijzen op een reëel
probleem is de WRR bovendien
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onzorgvuldig met bronverwijzingen.3
Maar gelukkig is dit niet maatgevend voor de rest van deze verkenning. Zo is hoofdstuk vier over
veranderende smaakpatronen een
mooie samenvatting van de actuele
stand van het onderzoek. Koen van
Eijck stelt vast dat bezoek aan culturele
instellingen het cultuurbereik maar
ten dele weergeeft. Er zijn vele kanalen
en media waarmee cultuurliefhebbers
cultuur kunnen genieten en beoefenen,
maar ze zijn nog onvoldoende in
beeld, en daarmee onderschatten we
dus het cultuurbereik. Ook culturele
producten zouden beter ontsloten
kunnen worden via (digitale) media.
Met deze en de andere aanbevelingen
van de WRR kan het cultuur- én
mediabeleid zijn voordeel doen.

1

2

3

Noten
Zie ook de bespreking van het recente boek
van O’Brien in Boekman 102 door Edwin
van Meerkerk.
Vergelijk Kerste, M. (et al.) (2011) Cultuur
naar vermogen: aard, gebruik en toepasbaarheid van generiek instrumentarium voor
ondersteuning van de Nederlandse cultuur.
Amsterdam: SEO. Ook had dan de ervaring
met het Vlaamse CultuurInvest besproken
kunnen worden.
Zo citeert de WRR selectief uit de HBOMonitor 2013: ‘Afgestudeerden van het
kunstvakonderwijs hebben van alle afgestudeerden van het hbo de grootste moeite om
werk te vinden binnen het eigen vakgebied’
(p. 39). Wie deze bron raadpleegt ziet dat
dit in gelijke mate geldt voor economische
opleidingen (p. 5).
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In het najaar van 2013 lanceerde
de Universiteit van Warwick een
commissie die een jaar lang de tijd
kreeg om een blauwdruk te maken
voor een bloeiende en duurzame
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culturele ontwikkeling van het Verenigd
Koninkrijk. De Warwick Commission
on the Future of Cultural Value, onder
leiding van Vikki Heywood, voorzitter
van de RSA (Royal Society for the
encouragement of Arts, Manufactures
and Commerce), stak grootscheeps
van wal. Met de groep commissioners
– onder wie de huidige artistiek leider
van het Holland Festival Ruth
Mackenzie –, een wetenschappelijke
klankbordgroep met onder anderen
Eleonora Belfiore en Oliver Bennett,
en een team voor uitvoerend onderzoek, probeerde Heywood argumenten en (wetenschappelijk) bewijs te
verzamelen waarmee nieuw beleid
en praktische aanbevelingen konden
worden geformuleerd. Enriching
Britain presenteert de resultaten van
deze ambitieuze onderneming, waarvoor onder meer publieke debatten
en gesprekken met ruim tweehonderd
kunstenaars, cultuurprofessionals,
vertegenwoordigers van overheden
en opleidingen, economen, captains
of industry en andere belanghebbenden zijn gevoerd, en waarvoor
gericht onderzoek is gedaan.
Enriching Britain is georganiseerd
rond de vijf doelen die de Warwick
Commission heeft geformuleerd.
Per doel wordt uiteengezet wat de
bedreigingen en kansen zijn en worden
aanbevelingen gedaan. Wat zijn die
doelen? Het eerste doel is basaal:
het zekeren van financieringsbronnen,
omdat verdere verlaging van de
publieke investering in de kunsten het
ecosysteem ondermijnt en er minder
creatieve risico’s worden genomen,
er minder talentontwikkeling plaatsvindt, er minder inkomsten zijn en er
derhalve weer minder wordt geïnvesteerd. Zonder nullijn belanden we in
een neerwaartse spiraal, stelt de
commissie. Daarom is strategische
financiering door uiteenlopende
publieke en private bronnen noodzakelijk, van stimulerende belastingmaatregelen tot ondersteuning bij
de ontwikkeling van de benodigde
software. De Warwick Commission
pleit ook voor een gezamenlijke
aanpak van cultuur, door alle betrokken departementen. En voor het

Enriching Britain:
Culture, Creativity and Growth
The 2015 Report by the Warwick Commission
on the Future of Cultural Value

benadrukken van de onderlinge
afhankelijkheid van economisch
succesvolle en minder succesvolle
delen van de sector.
Het tweede doel gaat in op het
gebruik van divers talent om het ecosysteem te voeden, op de werkvloer,
in leidinggevende posities, aan de
productie- en aan de consumptiekant.
Dat te realiseren is een grote uitdaging. Statistieken laten namelijk
zien dat het publiek van de gesubsidieerde kunsten overwegend bemiddeld, hoogopgeleid en blank is.
De hogere sociale groepen zijn
bijvoorbeeld goed voor 87 procent
van alle museumbezoeken, lagere
sociale groepen slechts voor 13
procent. Het rapport wijst op een neerwaartse trend in de deelname van
kinderen aan de meeste culturele
activiteiten. Zo zakte het percentage
5- tot 10-jarigen dat zich bezighoudt
met dans van 43 procent in 20082009 tot 30 procent in 2013-2014.
De gesubsidieerde sector moet zich
dus inspannen meer vraaggericht te
werken en divers personeel aan te
nemen.
Het derde doel hamert op het
belang van cultuureducatie als recht
voor alle kinderen tot 16 jaar, op te
nemen in een multidisciplinair curriculum waarin een mix van onder meer
creativiteit en technologie de 21st
century skills voedt. Kinderen uit
lage-inkomensgezinnen en met laag
gewaardeerde diploma’s, zo blijkt
uit onderzoek, zijn leerlingen die kunst
en cultuur het minst ervaren als iets
wat zij van huis uit hebben meegekregen, of waarderen in het
schoolcurriculum: zij zijn de minst J
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waarschijnlijke leerlingen die slagen
in de culturele sector. In het Engelse
onderwijssysteem zitten barrières en
ongelijkheden die ‘een gelijke toegang voor iedereen tot een rijk
cultureel onderwijs en de kans
op een creatief leven’ verhinderen.
Anders dan vijf jaar geleden komt
een derde van de kinderen niet in
aanraking met kunst. Met name lokale
organisaties moeten zich daarom
inspannen een toegankelijk buitenschools vraaggericht aanbod te
ontwikkelen voor kinderen, jongeren
en gezinnen. Het beroepsonderwijs
moet toegankelijk zijn voor iedereen
met talent.
Het vierde doel betreft optimalisering van de mogelijkheden van
digitalisering, relevant omdat de
culturele sector en creatieve industrie
drijvende krachten zijn in de technologische ontwikkeling, maar daar zelf
ook gebruik van maken. De digitale
revolutie heeft het universum van
kunstenaars uitgebreid en nieuwe
kunstvormen laten ontstaan. De
productie en distributie van cultuurproducten zijn erdoor beïnvloed,
participatie in informele culturele
activiteiten is verhoogd. De Warwick
Commission stelt onder andere
publieke financiering voor van innovatieve contentproductie, van publieksuitbreiding en de ontwikkeling van
verdienmodellen, maar ook een digitale
culturele bibliotheek om Engelse
digitale producten beter terug te
kunnen vinden.
Het vijfde en laatste doel gaat
in op een bruisend cultuurleven op
lokaal en regionaal niveau, een voorwaarde voor het creëren van een
lokale identiteit. Er zijn nieuwe modellen van publieke en private partnerships nodig die inspelen op lokale
behoeften, mede van belang omdat
de uitgaven van de lokale overheden
in de afgelopen drie jaar met 19
procent zijn gezakt.
De combinatie van wetenschappelijke inzichten en cijfers, argumenten
en tamelijk dwingend geformuleerde
adviezen maakt het rapport tot een
direct bruikbaar document, bondig en
overzichtelijk opgezet. Met elkaar
vormen de doelen een nationaal plan

van aanpak waarin voor de overheden
een belangrijke rol is weggelegd,
helaas zonder kostenplaatje, want
de analyses dwingen tot handelen.
Enerzijds om te voorkomen dat de
kunsten van het toneel verdwijnen,
anderzijds om de toegang tot de
kunsten voor iedereen, ongeacht
sociale, culturele of economische
achtergrond, te waarborgen.

Jeroen Saris
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(2014)
Rekenen op herbestemming:
idee, aanpak en cijfers van
25 + 1 gerealiseerde
projecten.
Rotterdam: NAi010 uitgevers.
Prijs: € 34,50.

Zaterdag 7 februari 2015 vierden
de initiatiefnemers officieel de
opening van De Hallen in de Kinkerbuurt in Amsterdam samen met buurtbewoners, het vroegere trampersoneel
en de bouwers. In vier jaar tijd heeft
André van Stigt met de Stichting
TROM voor elkaar gekregen wat in
de zestien jaar daarvoor niet lukte:
het herbestemmen van de tramremise
op een wijze die recht doet aan haar
geschiedenis, de plek in de stad en
de mogelijkheden in de toekomst.
Crisis of geen crisis, de 22.000 m2
met een investering van 38 miljoen
euro werd binnen de voorgenomen
termijn opgeleverd, zonder overschrijding van het budget. Het
geheim? Dromen, ondernemen en
goed rekenen.
In Boekman 101 sprak de toenmalige rijksbouwmeester Frits van
Dongen de vrees uit dat Nederland
overspoeld zou worden door miljoenen
vierkante meters leegstaand vastgoed. Herbestemming van monumentaal vastgoed zou wel eens het slachtoffer kunnen worden van zoveel
leegstand (Dongen 2014). ‘Toch wordt
er nog steeds herbestemd, misschien
zelfs wel meer dan ooit,’ stellen Sander
Gelinck en Frank Strolenberg in
Rekenen op herbestemming. In een

helder en fraai vormgegeven boek
maken zij de rekening op van 25 + 1
projecten van herbestemming in
crisistijd.
Aanbodsdenken is voorbij
Opvallend is dat de initiatiefnemers
van vrijwel alle projecten op de eerste
plaats een maatschappelijk of cultureel doel nastreefden. Het financiële
rendement is geen doel maar slechts
een voorwaarde voor de realisatie.
In De Hallen gaat het om beleving,
herinnering en een soort foodcourt
dat doet denken aan de High Line
in New York. Voor het Open Lab
Ebbinge, een tijdelijk dorp op
het voormalige Ciboga-terrein in
Groningen, staat naast versterking
van de winkelstraat het creëren van
een nieuw creatief Ebbingekwartier
centraal. Andere in dit boek beschreven projecten hebben een zorgdoelstelling (Herbergier Gees in
Gees, de Goudse Praktijk in Gouda)
of een sociaal-culturele doelstelling
(Bruishuis in Arnhem). Weer andere
hebben een speciale vorm van wonen
op het oog (studentenwoningen in
het ACTA-gebouw in Amsterdam) of
speciale vormen van werken met een
hoog interactieniveau (C-Mill in
Heerlen en de Atoomclub in Utrecht).
Er zijn ook initiatieven waarbij burgers
(winkeliers, kunstenaars, bewoners)
de rol van stadsontwikkelaars op zich
hebben genomen (Open Lab Groningen en Coehoorn Arnhem).
De herbestemmingsprojecten
worden niet als unieke casussen
naast elkaar gezet, maar met elkaar
vergeleken en voorzien van interviews,
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cijfers en prachtige illustraties. Bij elk
project worden de initiatiefnemers,
coalitiepartners, gebruikers, doelstellingen en kosten beschreven.
Alleen projecten die bereid waren
inzage te geven in de rekening en het
rendement zijn opgenomen. Daardoor
konden de resultaten worden samengevat in enkele slothoofdstukken met
verhelderende conclusies. De auteurs
spreken zich voorzichtig uit. Niet alles
is veranderd, ‘de rekening moet nog
steeds kloppen’ en ‘de kost gaat voor
de baat uit’. Toch blijkt onomstotelijk
dat het aanbodsdenken voorbij is.
Particulier initiatief
Het speelveld is totaal veranderd.
Van de 26 projecten zijn er nog maar
twee door traditionele ontwikkelaars
uitgevoerd, en ook zij kiezen voor een
onorthodoxe aanpak. Vier andere
projecten worden gedaan door alternatieve ontwikkelaars zoals Codum
(A-pand in Amsterdam-Noord) en
Urban Resort. Zij zijn representatief
voor nieuwe doelgroepen en hebben
zichzelf opnieuw uitgevonden om een
ambiance te realiseren voor nieuwe
vormen van synergie tussen zzp’ers,
kunstenaars en belevingseconomie.
De overheid, die vroeger bij
herbestemming vaak een hoofdrol
had, is nu slechts initiatiefnemer/
eigenaar bij de Brandweerkazerne in
Maastricht en bij het Hembrugterrein
in Zaanstad. Bij het laatste project is
het Rijksvastgoedbedrijf de opdrachtgever van een geleidelijke herontwikkeling van de 25 ha die de voormalige
artillerie- en munitiefabriek heeft
achtergelaten. Dat is spannend omdat
het Rijk voor een dergelijke strategie
de expertise niet zelf in huis heeft.
Hiervoor is de hulp van een ervaren
projectmanager van de gemeente
Amsterdam ingeroepen.
De corporatiesector trekt zich
als gevolg van nieuwe regelgeving
terug uit de herbestemming. De overgebleven corporaties ontwikkelen
werkwijzen waarbij nieuwe markten
worden gecreëerd, zoals in Strijp S
Eindhoven, of nieuw eigenaarschap
bij de buurtbewoners, zoals bij het
Bruishuis in Arnhem. De rol van deze
corporaties is baanbrekend en door-
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slaggevend voor het succes van de
stadsontwikkeling in de betreffende
wijken.
Het meest opmerkelijk is de
opkomst van het particuliere initiatief
(13 projecten), dat, vaak samen met
partners, op een ondernemende wijze
de herbestemming in eigen beheer
neemt.
De auteurs analyseren de nieuwe
tijd met behulp van het onderscheid
tussen ‘de dingen anders doen’ en
‘andere dingen doen’. Dit onderscheid
is niet altijd even verhelderend. Tot ‘de
dingen anders doen’ behoort volgens
de auteurs het verdienmodel waarbij
in de exploitatie wordt ingezet op de
service en de diensten, met als voorbeeld de Atoomclub in Utrecht (TCN).
Ook nieuwe ontwikkelaars zijn andere
diensten gaan leveren, zoals Urban
Resort voor jonge startende ondernemers, of Codum voor de meest tot
de verbeelding sprekende ondernemers. Daarbij gaat het om nieuwe
coalities voor herbestemming. De
geleidelijke ontwikkeling waarbij de
cashflow bepalend is voor het tempo,
is in dit boek veruit dominant. Dat is
geen kwestie van ‘dingen anders
doen’ of ‘andere dingen doen’: de
succesvolle strategieën in dit boek
worden vooral gekenmerkt door ondernemerschap, het zoeken naar nieuwe
markten, coalitievorming, aandacht
voor beleving en vooral door de rol
van stadmakers.
Literatuur
Dongen, F. van (2014) ‘Het landschap van de
leegstand’. In: Boekman, jrg. 26, nr. 101,
14-19.
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Jean Desmets droomfabriek.
De avontuurlijke jaren van
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Een echte cinefiel was hij waarschijnlijk niet, schreef filmhistoricus Ivo Blom
al in zijn lijvige studie Pionierswerk:
Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie (1907-1916). De man die
zo bepalend was voor de geschiedenis van de vertoning en distributie van
films in Nederland, een van de meest
volledige verzamelingen uit de vroege
jaren van de film opbouwde en daarmee de basis legde voor het EYE
Filmmuseum in Amsterdam, was eerst
en vooral een entrepreneur. En net
zoals de meeste ondernemers van zijn
tijd die in nieuwe zaken deden was
Jean Conrad Ferdinand Theódore
Desmet (1875-1956) eigenlijk een
kermisklant. Rond de tijd dat de
gebroeders Lumière in 1895 in Parijs
hun eerste openbare filmvertoning
organiseerden kocht hij een straatorgel, en later een rad van fortuin en
een reuzenglijbaan. Hij leerde zijn
publiek kennen op jaarmarkten en
volksfeesten, waar de nieuwe cinematografische media hun intrede deden.
Tien jaar later was hij de trotse eigenaar van een reisbioscoop, The
J
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Imperial Bio Grand Cinematograph.
De film ontgroeide de kermis en werd
zowel kunst als business.
De collectie die Desmet in de jaren
1907-1916 opbouwde staat centraal
in Jean Desmets droomfabriek: de
avontuurlijke jaren van de film (19071916), een verzameling aanzetten
en achtergrondartikelen bij de gelijknamige expositie die te zien was in
EYE Amsterdam. Het is dezelfde
periode als Blom onderzocht, die
tussen de koop van de reisbioscoop
en het moment dat Desmet door de
Eerste Wereldoorlog steeds moeilijker
aan films kon komen. In 1907 werd in
Nederland de eerste ‘vaste’ bioscoop
gebouwd: het Bioscope Theatre in de
Amsterdamse Reguliersbreestraat,
voor Desmet reden om binnen een
paar jaar bioscopen te openen in
Amsterdam, Bussum, Vlissingen, Delft,
Rotterdam en andere steden. Filmhistoricus Tom Gunning ziet dit als een
scharnierpunt: was de (mainstream)
film voor die tijd meer een ‘cinema of
attractions’, gericht op het tonen,
onderzoeken en exploiteren van alle
vormen en stijlen van het nieuwe
medium, vanaf dat moment werd de
film verhalender. Een ontwikkeling die,
zo vat EYE-curator en medesamensteller van de bundel Mark-Paul Meyer
het samen, resulteerde in de narratieve
cinema die later tot de Hollywoodcinema zou leiden.
Kleur en geluid
In het Nederlandse taalgebied bestaan
op het gebied van geïnformeerde en
toegankelijke filmgeschiedschrijving
grote omissies. Deze bundel voorziet
dan ook in een leemte, al hinkt hij op
te veel gedachten: Jean Desmet en
zijn collectie inleiden, iets over de
context van de vroege cinema zeggen,
aan revisionistische filmgeschiedenis
doen en oud-Filmmuseum-directeur
Peter Delpeut de gelegenheid geven
een essay te recyclen over de
Italiaanse filmdiva’s in de films uit
de Desmet-collectie. Interessanter is
zijn andere tekst over de ongeveer
negentig films uit de periode 19111914 in de verzameling die door de
Amerikaanse filmstudio Vitagraph
werden geproduceerd, waarin hij een

‘vergeten modernisme’ herkent. Hij
raakt aan iets dat als rode draad door
de verzameling loopt: aantonen dat
die vroege films ‘modern(istisch)er’
waren dan tegenwoordig gedacht
wordt. Door wie is niet helemaal
duidelijk. Onder academici is de herwaardering van de vroege cinema
al een paar decennia aan de gang.
Het ‘gewone’ publiek denkt bij films
uit begin vorige eeuw misschien automatisch aan zwijgend en zwart-wit.
Dat beeld wordt ontkracht: er bestond
weliswaar nog geen geluidsfilm, maar
stil was een bioscoopvertoning zelden.
Muzikanten en explicateurs zorgden
voor auditieve omlijsting. En kleur was
er ook: getinte filmstroken en met de
hand of via een stencilmethode (in)
gekleurde films. Bijna alle films uit
de Desmet-collectie waren op een of
andere manier van kleur voorzien.
Die vroege films waren dus avontuurlijk en experimenteel, en de auteurs
willen ook een einde maken aan de
teleologische of lineaire geschiedschrijving, die, zoals Delpeut dat
noemt, ‘vervalt in de reflex van “voor”
en “na”, van primitief naar sophisticated’. Ook Meyer onderstreept dat
we niet naar deze films moeten kijken
met het oog en de normen en waarden
van latere films. Maar hoe dan wel?
Het is even onmogelijk als spannend om te proberen naar oude films
te kijken alsof je ze voor het eerst ziet.
Hoe kun je die ruim honderd jaar filmgeschiedenis die zo in ons visuele
onderbewuste is verankerd, ongezien
maken en dezelfde opwinding voelen
als de eerste toeschouwers? De
teksten doen meer aan constateren
en concluderen dan aan enthousiasmeren en het oproepen van een
esthetische ervaring. Het zijn goed
geschreven, maar droogkloterige
opmaatjes waarvan je hoopt dat ze
worden opgepikt en meer systematisch zullen worden onderzocht,
beredeneerd en beschreven. Vooral
dat laatste ontbreekt in Jean Desmets
droomfabriek: de beschrijving die tot
een gedeelde ervaring met de lezer
leidt. Hoofdstukken die alleen uit
beeld bestaan maken dat een beetje
goed, maar roepen een andere vraag
op: kan een boek als dit nog wel

bestaan zonder complementaire dvd,
website of andere vormen van meer
audiovisueel georiënteerde filmwetenschap en -journalistiek?
Literatuur
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