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TUSSEN HEMEL EN AARDE 
 
By Caroline Nevejan  
 
 
 
STIL MAAR,  WACHT MAAR,  ALLES WORDT NIEUW 
DE HEMEL EN DE AARDE 
STIL MAAR,  WACHT MAAR,  ALLES WORDT NIEUW 
DE HEMEL EN DE AARDE 
      Huub Oosterhuis 
 
 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw zongen wij dit liedje in de kerk. Het was een 
liedje waar ik blij van werd, dat vertrouwen gaf en ruimte. Het liedje zei me dat als 
ik rustig zou wachten, de vernieuwing vanzelf zou komen. Vernieuwing klonk op die 
melodie als de lente die er aan komt, hoewel zij in de koude winter nog niet 
zichtbaar was. 
 
Het Virtueel Platform vraagt me, de stand van zaken in de brede cultuursector te 
beschrijven vanuit het perspectief van de e-cultuur. En ik herinner me dit liedje vol 
vertrouwen in de toekomst, en realiseer me dat de ontwikkeling van de digitale 
cultuur, het mondiale kapitalisme en de ontstane klimaatcrisis een dergelijke tekst 
inmiddels bijna onmogelijk heeft gemaakt. Zijn er nog kinderen die dit zingen? En 
hoe kunnen we de kinderen van de toekomst zulke liedjes vol vertrouwen laten 
zingen?  
De ‘hemel en aarde’ waarin de cultuur bestaat en zich ontwikkelt, is de afgelopen 
decennia ingrijpend aan het veranderen. Muziek, dans, theater, bibliotheken, media, 
archieven, literatuur, film en architectuur ontstaan en bestaan in door digitalisering 
snel veranderende omgeving. Deze veranderingen beïnvloeden disciplines en 
sectoren ieder op eigen wijze. Ook de manier waarop kinderen in aanraking komen 
met en geraakt worden door de cultuur om hen heen, is ingrijpend veranderd.  
Hieronder bespreek ik een aantal trends die het gevolg zijn van deze grote 
veranderingen: verschuiving van perspectief op identiteit, verandering van rollen van 
amateurs en professionals, verschuiving van sturing en controle naar regie en 
inspiratie, en veranderingen in cultuurparticipatie. Vervolgens schets ik kort wat er 
speelt in een aantal kunst- en cultuursectoren. 
 
 
NIEUWE PERSPECTIEVEN OP IDENTITEIT  
 
Sinds ik ben geboren heeft de wereldbevolking zich verdubbeld en inmiddels woont 
meer dan de helft van de mensen in een stad. Informatie uit de hele wereld kan op 
grote schaal worden verzameld en wereldwijd door mensen worden gebruikt. 
Miljoenen mensen reizen door de lucht, over het water en snel over het land. We 
kunnen ‘live’ kijken en praten met mensen op andere plaatsen op de aarde. We 
kunnen zelfs ‘live’ kijken vanuit de ruimte  naar onze planeet. Door microscopen, 
scans en andere medische technologie hebben we een beeld gekregen van ons 
inwendige lichaam, we kunnen baby’s al zien voordat zij zijn geboren. En bovenal, de 
technologie die deze kennis en beelden van de wereld mogelijk maakt, is voor 
miljoenen mensen bereikbaar. Oude sprookjes en nieuwe verhalen smelten ineen en 
een nieuwe verbeelding wordt wereldwijd verspreid. Lokale culturen onderscheiden 
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zich van een zich ontwikkelende wereldcultuur. Via Internet en televisie kennen vele 
mensen over de hele wereld dezelfde beelden. En dit heeft ons veranderd.  
 
Als je in de bergen eenmaal vanaf een heuvel hebt gekeken naar  het dal waar je 
verblijft, kun je dit nieuwe perspectief niet meer vergeten. Evenzo heeft de mens 
nieuwe perspectieven op zijn bestaan gecreëerd, waardoor opvattingen over 
identiteit veranderen. Hoeveel en welke geschiedenis heeft de mens nodig? Hoeveel 
stromen van informatie kan een mens tegelijk aan?  Hoeveel tijd kan een mens 
mentaal ergens anders zijn en toch nog goed functioneren in haar of zijn eigen 
omgeving? Hoeveel interactie is gezond? Waar en hoe wil een mens kunnen 
handelen en wanneer mag een machine dit doen? Welke dramatische ontwikkelingen 
worden door de nieuwe mens herkend en welk tempo en ritme is daarvoor 
noodzakelijk? En ontstaat er ook een nieuwe esthetiek in een volgende fase van 
technologische vooruitgang en hoe ziet deze er dan uit? En als iedereen toegang 
heeft tot alles wordt iedereen dan ook gelijk? Hoe herkennen we verschillen en hoe 
gaan we om met die verschillen? Of is dit allemaal overdreven en is de mens van nu 
dezelfde als de mens van vroeger, die geboren wordt, opgroeit, verliefd wordt, 
werkt, allerhande materiele en immateriële zaken verzamelt, kinderen krijgt en 
sterft?  
 
Digitale technologie verandert in hoog tempo en heeft tegelijkertijd  diepe invloed op 
het dagelijks leven van mensen. Of we nu spreken over het behoud van een archief, 
het ontwerpen van een game of het ontwikkelen van nieuwe journalistieke formules, 
er heerst verwarring over de huidige stand van zaken, omdat de nabije toekomst al 
grote onzekerheid biedt. Wat er gebeurt in bijvoorbeeld de muziekindustrie wordt 
meer bepaald door intuïtieve gevoelens dan door rationele argumenten. En in dit 
intuïtieve gevoel zijn telkens weer dezelfde stemmen te horen. Een bijna 
ongebreidelde interesse in nieuwe mogelijkheden spreekt tegen een diep besef dat 
beschermd moet worden wat er nu is. We kunnen alles op Internet zetten en er alles 
leren, maar, zegt een andere stem dan, hoewel er veel op Internet staat is wijsheid 
er niet te vinden. 
In verschillend wetenschappelijke fora wordt de vraag gesteld of de cognitieve 
ontwikkeling van mensen, die in dit nieuwe medialandschap opgroeien, anders 
verloopt. Sommigen benadrukken dat de kinderen van nu die opgroeien in een 
stadse mediaomgeving en snel complexe situaties kunnen hanteren. Maar, zegt de 
andere stem dan, ook de nieuwe kinderen hebben een context nodig waarin ze 
opbloeien door liefde en vertrouwen en de weerbaarheid ontwikkelen om ‘processen’ 
te kunnen doormaken, en waarin zij leren lezen en leren zich te concentreren..  
 
Door de nieuwe perspectieven op identiteit ontstaan grote kansen en ook nieuwe 
spanningen: tussen generaties, tussen verschillende bevolkingsgroepen die op 
dezelfde plaats leven en ook de relatie met mensen die elders leven is er door 
veranderd. De verwarring tussen hoe mensen elkaar waarnemen in de ‘echte’ 
wereld, hoe dit resoneert met beelden uit de media en hoe dit begrepen wordt vanuit 
verschillende religieuze en historische contexten is in vele situaties voelbaar en 
oorsprong van grote conflicten. Tegelijkertijd zijn miljoenen mensen dagelijks in 
contact met mensen die heel anders en/of ver weg zijn, zoals nooit tevoren mogelijk 
was. 
 
In de ‘hemel en aarde’ van vandaag is een nieuwe identiteit van de mens aan het 
ontstaan. De ervaring van tijd en plaats is veranderd, de wijze waarop men handelt 
is verandert en ook de relatie met andere mensen die we wel of niet kennen is 
veranderd.  
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DE PROFESSIONAL EN DE AMATEUR 
 
In deze tijd van nieuwe perspectieven op onze identiteit voltrekt zich ook een andere 
grote verandering. Tussen de amateur en de professional is een spanningsveld 
ontstaan omdat met name (de rol van de intermediairs in) de professionele 
omgeving is veranderd. Platenmaatschappijen hebben inmiddels een andere positie 
nu mensen zelf muziek kunnen downloaden, professionele muzikanten en amateurs 
hun eigen werk wereldwijd kunnen verkopen en elkaar kunnen vinden op vele 
platforms op Internet. Het museum, dat een bron van kennisexpositie was, kan een 
centrum worden van kennisproductie, door het faciliteren van een netwerk van 
amateurs en professionals. In het museum in Gouda bijvoorbeeld, is een bijzondere 
collectie Gouds Plateel, beschilderd aardewerk dat als porselein oogt, te vinden. 
Doordat de mensen in Gouda werkten in de fabrieken die dit aardewerk in het begin 
van de vorige eeuw maakten, zijn veel van deze stukken in Goudse families bewaard 
gebleven. Het museum is rond deze verzameling een netwerk gaan regisseren, 
waardoor de kennis over dit aardewerk is verdiept en de feitelijke verzameling groter 
is geworden. Ook is het museum door dit project regisseur geworden van een 
structurele samenwerking tussen een aantal sociale instituties in Gouda, waaronder, 
de bibliotheek.  
 
Het woord amateur is direct afgeleid van het Latijnse woord ‘amare’, dat ‘houden 
van’ betekent. Professioneel refereert aan het Latijnse ‘professi’, dat volgens het 
etymologische woordenboek “in het openbaar verkondigen, openlijk verklaren, zijn 
beroep te maken van, doceren” betekent. Het onderscheid tussen amateur en 
professional blijkt historisch te liggen in verschillende domeinen waarin men handelt: 
de amateur in het privé-domein, de professional in het openbare. Met de komst van 
de grote Internetplatforms en de vele web 2.0 applicaties blijkt dat het 
handelingsdomein van zowel de professional als van de amateur aan het verschuiven 
is. Terwijl de amateurs massaal in de openbaarheid publiceren, speelt het 
professionele leven zich meer en meer in beschermde intranetomgevingen af.  
Mensen blijken graag kennis en kunde in de openbaarheid te willen delen, en 
zodoende is het onderscheid tussen de bijdrage van de amateur en de bijdrage van 
de professional niet meer te maken op basis van het in de openbaarheid claimen van 
een bepaalde kennis of kunde. Amateurs hebben met behulp van Internet massaal 
de handelingsruimte van de professional betreden en het onderscheid tussen de een 
en de ander lijkt in die openbaarheid voornamelijk contextafhankelijk te zijn 
geworden. Een belangrijk zij-effect van dit nieuwe spanningsveld is dat de vraag 
naar het ontstaan en herkennen van kwaliteit indringend wordt gesteld.  
 
In digitale montages van beeld en geluid worden ‘samples’ van anderen gebruikt en 
in deze montages worden originelen en de context waarin ze verschijnen veranderd. 
Ook hier klinken verschillende stemmen. Er wordt geargumenteerd dat in de 
montage nieuw werk ontstaat en anderen argumenteren dat de kwaliteit feitelijk 
wordt ontleend aan het werk van de makers die het oorspronkelijke materiaal 
hebben gemaakt. Het blijkt echter dat miljoenen mensen en vele kunstenaars 
vanzelfsprekend materiaal van anderen willen gebruiken, zonder dat men het gevoel 
heeft iets te stelen van een ander. Het voelt net als een liedje leren zingen. Iemand 
zingt een liedje en als ik het ook leer zingen dan kunnen we het samen zingen en 
hebben we plezier. Mensen groeien op in een omgeving waarin cultuur een grote rol 
speelt en net als met de natuur, heeft men een vanzelfsprekend gevoel om 
elementen uit deze omgeving te mogen gebruiken. De ‘sharing economy’, zoals 
Lawrence Lessig dit fenomeen heeft geformuleerd, blijkt veel groter en sterker dan is 
verwacht. De ‘sharing economy’ staat echter op gespannen voet met de huidge 
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economie waar eigendom, en ook geestelijk eigendom, de motor is achter de 
economische en juridische dynamiek. Het blijkt echter dat auteursrechten en 
copyrights de miljoenen amateurs bijvoorbeeld niet belemmeren in het downloaden 
van muziek.  
 
Ook  blijkt dat inmiddels miljoenen amateurs publiceren in het openbaar zonder dat 
men auteursrecht of copyrights claimed. Belangrijk daarbij is dat aan bepaalde 
voorwaarden voor vertrouwen is voldaan, maar een dergelijk vertrouwen blijkt 
eerder te ontstaan doordat een platform door vele anderen wordt gebruikt dan dat 
een juridisch vastgelegd auteursrecht dit beschermt. Dit neemt echter niet weg dat 
een auteur, professioneel of amateur, behoefte heeft eigen werk van een eigen 
signatuur te voorzien, maar tegelijkertijd het werk van anderen vrijelijk wil kunnen 
gebruiken. Cultuur is immers voor meer dan de helft van de wereldbevolking een 
groot gedeelte van hun stedelijke natuur geworden. Mensen willen graag hun eigen 
omgeving kunnen aanraken en gebruiken.  
 
Door de grote schaal en reikwijdte van het Internet is de zichtbaarheid en 
bruikbaarheid van de producten echter in zo’n hoog tempo veranderd, dat we op 
zoek zijn naar een nieuw gevoel, opvatting en vaststelling van wat het recht is van 
een auteur en wat het recht is van een ander die hetzelfde materiaal, omdat het in 
zijn of haar omgeving aanwezig is, wil gebruiken.1 Ook de vraag naar de kwaliteit 
van het werk van de professional en de kwaliteit van het werk van amateur staat ter 
discussie. Deze maatschappelijke dynamiek leidt tot complexe zaken waar in vele 
dagelijkse beslissingen een uitspraak over wordt verwacht. 
 
 
DIRECTIE EN REGIE 
 
Wanneer de vraag wordt gesteld hoe de identiteit van de mens zich ontwikkelt, 
wordt ook de vraag gesteld naar de omgeving die deze mens nodig heeft. Een 
complexe vraag, zeker wanneer men zich realiseert dat de ontwikkelingen in onze 
tijd geen heldere intentie hebben. Er is geen sprake van een ‘master plan’, maar er 
is een dynamiek ontstaan die wordt gevoed door wat vele mensen doen en waarvoor 
uiteindelijk niemand voor verantwoordelijk is. In deze dynamiek spelen bovendien 
grote commerciële belangen een rol. Deze belangen, die gericht zijn op financieel 
rendement op korte termijn, zijn lang niet altijd zichtbaar, maar veranderen wel op 
de lange termijn de sociale structuur van de mondiale samenleving diepgaand. 
Daardoor wordt ook de vraag naar de essentie van de kwaliteit van de samenleving 
steeds indringender gesteld. Hoe de markt voor de commerciële productie van 
cultuur te organiseren opdat er mondiale diversiteit kan blijven bestaan? Hoe te 
zorgen dat wanneer mensen hun kennis en kunde delen deze niet kan worden 
misbruikt? Welke cultuur hebben de mensen van morgen nodig om met elkaar te 
kunnen leven? Welke kennis en creativiteit kunnen mensen delen en wanneer is het 
noodzakelijk dat er verdiend wordt? Hoeveel cultuur dragen we vanzelf? Hoe groot 
en duur mag het kunstwerk worden? En hoe kan de Nederlandse overheid in deze 
dynamiek de Nederlandse cultuur en haar lokale culturen stimuleren en beschermen?  
                                                
1  Fair use, copyright, copyleft en creative commons beogen het intellectuele eigendom 
van de auteur te beschermen en transacties tussen auteurs te organiseren. De vraag is of dit 
ü haalbaar en/of wenselijk blijft. Op de London School of Economics vind nu een Europees 
onderzoek plaats dat de bewijslast verlegt: iedereen mag alles gebruiken, behalve elkaar’s 
naam. Ik kan dus een citaat van Michael Jackson gebruiken, maar mag zonder zijn 
uitdrukkelijke toestemming niet vermelden dat dit van hem afkomstig is. Auteursrecht wordt 
in dit geval geminimaliseerd tot het kunnen verdedigen van de eigen reputatie. 
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Sporen van onze geschiedenis hoeven niet perse tegen hoge kosten te worden 
bewaard, maar als de monumenten en archieven niet kunnen worden bezocht, 
kunnen de mensen ook geen gevoel voor geschiedenis ontwikkelen. Bibliotheken die 
belemmerd worden in het ontsluiten en toegankelijk maken van bronnen en 
materiaal omdat zij steeds vaker geconfronteerd worden met auteursrechtelijke 
sloten of kostbare drempels, zien hun bestaansgrond wankelen. En dan strijdt de 
opvatting dat wat niet meer bruikbaar is geen waarde meer heeft, met de opvatting 
dat een bijzonder archief bewaard moet worden, opdat op een dag iemand er van zal 
genieten. De Nederlandse filmsector moet worden beschermd omdat zij een waarde 
heeft voor de Nederlandse cultuur, maar als die sector het commercieel niet redt, 
waar ligt dan de grens aan hoeveel gemeenschapsgeld zij/hij? mag gebruiken. Kunst 
en cultuur als instrument staat in dit perspectief tegenover kunst en cultuur als 
waarde in zichzelf, terwijl beide perspectieven op kunst en cultuur elkaar juist zo 
goed kunnen aanvullen en de kunstenaar en de kunstgenieter beiden worden 
gerespecteerd.  
 
Het moge duidelijk zijn dat deze vraagstukken complex zijn en geen eenduidige 
antwoorden kennen. Daar komt nog bij dat de technologie maar door weinigen wordt 
begrepen, voortdurend verandert, door vaak onzichtbare financiële belangen wordt 
gedomineerd en ook grote projecten regelmatig mislukken. Niettemin komt de vraag 
naar kwaliteit op allerlei niveaus naar boven, ook in dagelijkse managementsituaties 
en beleidsomgevingen waar zelden de tijd is om er dieper op door te gaan. In iedere 
sector en in iedere industrie moeten voortdurend beslissingen worden genomen over 
wat er nodig is, waarin geïnvesteerd wordt, wat juridisch wordt beschermd, hoeveel 
ruimte amateurs en professionals krijgen voor een eigen inbreng, en in hoeverre 
gehoorzaamheid  en handelen volgens afspraak wordt verlangd.  
 
In de snel medialiserende samenleving is het in sommige sectoren moeilijk om te 
voorzien  waar de ontwikkelingen heen gaan en wordt de ratio onder beleid en 
beslissingen vergelijkbaar met de situatie van een boer die zaait en hoopt op goed 
weer. 
Verantwoordelijkheid durven te nemen in complexe situaties die men niet in de hand 
heeft, is moeilijk, maar tegelijkertijd onafwendbaar. De vraag hoe de persoonlijke 
verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de dynamiek van het collectief is in vele 
situaties onhelder. De waan van de dag regeert, getuige ook de vele kwesties in het 
nieuws waarin de verantwoordelijkheid van bestuurders ter discussie staat. Het ware 
leiderschap, een groot thema in managementkringen, vereist persoonlijke integriteit 
en verantwoordelijkheid die zich onafhankelijk van de waan van dag vormt en 
ontwikkelt. 
Het snel veranderende landschap vraagt om nieuwe bestuurs- en 
organisatiemodellen om zowel de markt, het publieke domein, als de kunsten, in en 
tot goede verhoudingen te regisseren. Sturing en controle creëren betrouwbaarheid 
en aansprakelijkheid, maar kunnen ook leiden tot verstarring en gebrek aan inzicht 
in wat er aan het gebeuren is. Goede regie en veel inspiratie creëren een bloeiende 
cultuur met veel initiatief, maar worden kwetsbaar en vluchtig zonder fundament in 
de vorm van een goede juridische en financiële infrastructuur. Qua managementstijl 
begint er inmiddels een groot verschil te ontstaan tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 
stijl van managen en besturen. De nieuwe stijl balanceert tussen de hierboven 
geschetste dynamiek van sturing naar regie, maakt fouten, maar heeft ook succes. 
De oude stijl consolideert en probeert voornamelijk te redden wat er te redden valt, 
is verbaasd over wat er in de wereld  gebeurt en sluit zich af. 
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Steeds meer mensen realiseren zich dat de informatie- en communicatietechnologie 
niet alleen rendement en efficiency moeten opleveren, maar ook wezenlijk kan 
bijdragen aan de kwaliteit van het dagelijks leven van vele wel- en niet-gebruikers. 
Het is geweldig dat we in contact kunnen staan met mensen aan de andere kant van 
de wereld, dat we muziek uit vele windstreken kunnen horen zonder er te zijn, dat 
we beelden kunnen delen en samen kunnen componeren, dat archieven online 
beschikbaar zijn, dat we bibliotheekboeken thuis kunnen bestellen, dat kunstenaars 
hun werk kunnen publiceren, dat het publiek dat werk  in drie klikken op de 
computer kan vinden, dat we informatie kunnen opzoeken en checken als nooit 
tevoren.  
 
Het blijkt dat fundamentele processen in de verschillende waardeketens  kenteren in 
deze grote omslag van ‘product’ naar ‘service’ design. Het museum regisseert een 
netwerk om de dingen te kunnen tonen. De muzikant publiceert online om live te 
kunnen spelen. De filters van het nieuws zijn afhankelijk van de potentiele kijkers. In 
deze omslag van product naar service design, is de mens zelf het product geworden. 
Daarom wordt de mens geteld, gevolgd  en meetbaar gemaakt.  
 
Een moedige regie is noodzakelijk; er zijn grote kansen en er staan grote verworven 
vrijheden op het spel. Grote commerciële- en politieke belangen met een structureel 
gebrek aan transparantie hebben op dit moment bijna vrij spel. Maar weinig mensen 
begrijpen de implicaties van de huidige technologische ontwikkeling. Een dergelijke 
moedige regie heeft ondersteuning nodig van een goede organisatievorm die wordt 
ondersteund door een adequate juridische- en financiele infrastructuur, waaraan ook 
de technologische platforms zich committeren. Er is nu, op dit moment en in deze 
jaren, een grote alertheid en daadkracht vereist opdat in de komende decennia een 
betrouwbare mondiale omgeving kan worden gebouwd. Wat er mogelijk en 
misschien niet mogelijk is met de huidige technologieën, is in de afgelopen 10 jaar 
zichtbaar geworden. De zogenaamde ‘innovatieruimte’ heeft zich gevuld. Het is zaak 
om nu te durven weten wat er aan de hand is, met alle ratio en intuitie die ons ter 
beschikking staat. Alleen dan is er kans dat in 2058 de kinderen rustig samen zullen 
zingen 
 
“STIL MAAR,  WACHT MAAR,  ALLES WORDT NIEUW 
DE HEMEL EN DE AARDE 
STIL MAAR,  WACHT MAAR,  ALLES WORDT NIEUW 
DE HEMEL EN DE AARDE” 
       
zonder dat ze eerst auteursrechten aan Huub Oosterhuis hebben afgestaan, of 
bijvoorbeeld Indonesie niet mogen bezoeken omdat ze, digitaal aantoonbaar, ooit 
een christelijk liedje hebben gezongen.  
  
( Eigenlijk wil ik dit artikel afsluitende een Peanuts cartoon dat ik in de International 
Herald Tribune van  maandag 20 oktober 2008 zag staan. Maar omdat dit wordt 
gepubliceerd kan dat niet vanwege de copyright. In deze cartoon ligt Charlie Brown 
in bed en Snoopy ligt op zijn buik. Hij mijmert een beetje voor het in slaap vallen en 
zegt ” sometimes i lie awake at night and ask, can my generation look to the future 
with hope?”  
In het volgende plaatje draait hij zich om, terwijl Snoopy hem nu aankijkt en zegt: 
“then, out of the dark, a voice comes to me that says, : “ why, sure..well, i 
mean...that is...it sort of depends..i mean...if...when..who..we..and...”) 
 
 



 8 

 
KORTE IMPRESSIES TRENDS E-CULTUUR IN KUNST EN CULTUUR: 
 
MUZIEK:  
In de muziekindustrie hebben de technologische veranderingen grote impact gehad. 
Opname en montage apparatuur zijn veel goedkoper en beter geworden. In de 
popmuziekindustrie staat op dit moment feitelijk de gehele waardeketen op zijn kop: 
consumenten downloaden de muziek en artiesten zijn met behulp van Internet hun 
eigen producent geworden en in deze digitale beweging is het interessant dat live 
concerten aantoonbaar meer worden bezocht. Blijkbaar is de ervaring van het 
bezoeken van een concert van een geheel andere orde. Op Internet mengen 
amateurs en professionals zich schijnbaar moeiteloos, beiden hebben toegang tot het 
publieke domein. De platenmaatschappijen hebben echter lange tijd hun kop in het 
zand gestoken. Zij zijn hierdoor een groot terrein verloren dat ze nu proberen terug 
te winnen met initiatieven als iTunes. De klassieke muziek en de moderne muziek  
lijken steeds kwetsbaarder te worden doordat de populaire muziek zo alom 
tegenwoordig is. Feitelijk blijkt echter dat de bezoekersaantallen zich de afgelopen 
10 jaar hebben gestabiliseerd. Dat dit een overwegend ouder publiek is, kan net zo 
goed een voordeel als een nadeel zijn. De verminderde aandacht voor 
muziekonderwijs – zowel op de reguliere school als op muziekscholen -  is wel een 
groot probleem. Het leren bespelen van een instrument kost nu eenmaal veel tijd. 
Het ontwikkelen van talent begint daarom op jonge leeftijd. Indien talent niet op 
jonge leeftijd wordt opgemerkt is dit op latere leeftijd niet meer in te halen. Goed 
muziekonderwijs is ook  belangrijk om jongeren kennis te laten maken met 
verschillende soorten muziek zodat ze behalve popmuziek ook weten hoe 
bijvoorbeeld een symfonisch orkest klinkt. Gelukkig zijn er steeds meer goede 
initiatieven van musici zelf om ook minder bekende muziek onder de aandacht van 
jongeren te brengen zoals het bekende nieuwjaarsconcert van het Nederlands 
Blazers Ensemble dat ieder jaar op televisie wordt uitgezonden.  
 
 
FILM:  
In het filmveld heeft digitale technologie grote invloed, zowel in het productieproces, 
de distributie als de afname. Op de opname- en montageapparatuur en op het 
gebied van de animatie en special-effects is zoveel meer mogelijk dankzij 
technologie.Voor  amateurs is de apparatuur zeer bereikbaar geworden en bij grote 
rampen bijvoorbeeld zijn het vaak filmpjes van amateurs die het wereldnieuws 
halen. Ondanks de miljoenen homevideo’s (zie bijvoorbeeld You Tube) zijn het nog 
steeds alleen de filmproducenten die ‘grote’ films mogelijk kunnen maken. Voor de 
Nederlandse filmindustrie is het niet eenvoudig: Nederland is een rijk, maar ook klein 
land, met een klein taalgebied  Alleen al in Europa, waar de meest voor de 
handliggende coproducenten zijn te vinden, worden meer dan veertig talen 
gesproken. De Nederlandse speelfilm- en documentairemakers lopen dan ook telkens 
weer tegen productionele grenzen op. In de dynamiek van inspiratie en controle gaat 
het hier om het beschermen van ruimte voor expressie. Met investeringsregels, 
belastingafspraken en subsidies probeert de Nederlandse overheid de Nederlandse 
filmindustrie te blijven stimuleren en een divers aanbod mogelijk te maken. Zonder 
een dergelijke inspanning zou het Nederlandse filmklimaat er heel anders uitzien.  
 
 
BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING:  
Omdat de apparatuur zo simpel is geworden en het sampelen van materiaal zo 
makkelijk, zou men kunnen verwachten dat het onderscheid tussen amateurs en 
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professionele kunstenaars is veranderd. Maar net als dat een kindertekening iets 
heel anders is dan een tekening van Joan Miro, zo blijft de wezenlijke inspanning van 
een professionele beeldend kunstenaar van een geheel andere orde dan die van een 
amateur. Of een kunstwerk nu is geproduceerd in 2 dimensies (grafisch), 3 
dimensies (beeldend), 4 dimensies (time-based) of 5 dimensies (en relaties tussen 
mensen beinvloedend), dit kunstwerk zet zich uiteen met de traditie van de kunst en 
wil daar een bijdrage aan leveren.2 
Anderzijds heeft de interactie tussen populaire cultuur en professionele kunstenaars 
de verbeelding van beiden diepgaand beinvloedt: van merk tot mode, van blog tot 
binnenhuisarchitectuur. 
 
Het feit dat beeldend kunstenaars en ontwerpers digitale technologie in hun werk 
zijn gaan gebruiken, heeft echter wel degelijk implicaties. De traditie van kunst en 
technologie heeft zich inmiddels gevestigd als een eigen domein, met eigen musea, 
productiehuizen, conferenties, tijdschriften en wetenschappelijke publicaties. In deze 
traditie zijn een aantal zaken ingrijpend veranderd: de wijze waarop het proces van 
het maken van het kunstwerk zich voltrekt, de wijze van presenteren, de manier 
waarop wordt verzameld en verkocht, de manier waarop wordt geconserveerd en 
bewaard. Omdat in deze traditie de mogelijkheden en implicaties van technologie 
door het werk van kunstenaars worden belicht, is de relatie tussen kunst en 
wetenschap in deze traditie hechter.  
Door de aard van de technologie zijn ook andersoortige interacties met een publiek 
mogelijk geworden. Net als steen anders is dan verf, zo biedt ook technologie 
specifieke mogelijkheden als medium. Met name de interactie en bijdrage van 
publiek aan het ontstaan van het kunstwerk is door de technologie van een geheel 
andere orde geworden dan daarvoor  mogelijk was.3  
 
 
THEATER EN DANS 
Behalve dat in de theatertechniek digitale technologie uiteraard een belangrijke rol 
speelt, zijn de podiumkunsten eigenlijk nauwelijks door de nieuwe technologieën 
beroerd. Er zijn weliswaar voorstellingen die nieuwe media integreren en 
experimenteren met bijvoorbeeld voorstellingen vanuit meerdere locaties, 
publieksinteractie en ingenieuze mis en scène’s waarin het beeld een even grote rol 
speelt als de acteur, het wezen van de podiumkunst is echter onaangeraakt 
gebleven. Noch voor de kunstenaar, noch voor de bezoeker, noch voor de 
intermediairs, hebben er ingrijpende veranderingen plaats gevonden. In de dans zijn 

                                                
2 Het onderscheid tussen 2, 3, 4 en 5 dimensies heb ik voor het eerst geformuleerd in een 
interview met Geert Lovink over de “Poltics of Presence Design”. Zie www.nevejan.org 
3 Een voorbeeld van een kunstwerk in 5 dimensies uit de traditie van Kunst en Technologie: 
Omdat het begrip tijd - zowel objectief (de tijd op de klok) als subjectief (gevoelsmatig) - zeer 
sterk aanwezig is op school, ontwikkelde Barbara Visser een kunstwerk dat iets vertelt over 
het meten en het weergeven van tijd en ook aanleiding kan zijn voor het ontwikkelen van 
ideeën of activiteiten rond het begrip tijd. De TL/Tijdlamp die zij i.s.m. uitvinder/programmeur 
Stijn Belle en kunstenaar Koert van Mensvoort ontwikkelde, heeft de vorm van een TL-buis, 
die langzaam volloopt met gekleurd licht. Licht dat staat voor tijd. Naarmate de 
lamp langer op een bepaalde plek hangt of staat kan hij zich aan de tijdsindeling van die 
omgeving aanpassen. Dat doet hij met behulp van sensoren ('ogen' en 'oren') waarmee 
geluiden en bewegingen gemeten kunnen worden. De TL/Tijdlamp komt blanco de school 
binnen, maar leert patronen in activiteit te herkennen, bijvoorbeeld het ritme van lesuren in 
een bepaald lokaal. Na afloop van ieder lesuur zal een weerslag te zien zijn van de drukte in 
de klas, in de vorm van een gekleurd strepenpatroon dat ontstaat doordat een hoger 
geluidsniveau de kleur van het licht laat veranderen.  
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digitale notatiesystemen ontwikkeld, met behulp van technologie kunnen 
bewegingen van danseres worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Maar ook het 
wezen van de dans is voor de kunstenaar of de bezoeker niet door deze 
ontwikkelingen aangetast. Wel blijkt bijvoorbeeld dat op de dansopleiding de 
Nederlandse choreografen niet kunnen worden gedanst vanwege het copyright op 
deze balletten. Dit is geen gevolg van de technologische ontwikkelingen, al blijkt een 
dergelijk gegeven vanuit de hernieuwde aandacht voor de toegankelijkheid van 
cultureel erfgoed in het publieke domein ten gevolge van de technologische 
ontwikkelingen, wel degelijk van belang. 
 
Wat betreft de wereld van de podiumkunsten amateurs zou men kunnen 
argumenteren dat dankzij de omni-presente audiovisuele technologie veel meer 
mensen spelen en dansen: thuis,  bij vrienden, op een feest, op Internet, in een 
concert of in de club bij nacht. Anderzijds is de aandacht en concentratie voor 
bijvoorbeeld het spelen van een instrument, het kunnen declameren van een 
gedicht, het kunnen zingen van een Nederlands lied, minder geworden. 
 
In de productie en de marketing van de podiumkunsten speelt het Internet tot nu 
toe een marginale rol. Ook wordt gedrag van bezoekers bij mijn weten niet 
elektronisch gemonitored. Wat dat betreft is dit ‘gelukkig’ nog een digitale vrije zone. 
Internet wordt voornamelijk als informatie- en verkoopkanaal gebruikt.  
Toch kan het niet anders dan dat de veranderende media omgeving wel degelijk 
effect heeft op de podiumkunsten al is het maar omdat het publiek ook gewend is 
raakt aan andere dramatische vormen. Na zoveel jaren televisie en het dagelijkse 
computergebruik van vele mensen is er een nieuwe waardering voor het ‘live’ 
aanwezig zijn bij een gebeurtenis en het bezoek van een theatervoorstelling wordt 
vanuit dat perspectief weer meer gewaardeerd.  
Games en omgevingen als Second Life, waarin mensen massaal ‘digitaal toneel 
spelen’, maken het niet onwaarschijnlijk dat binnenkort nieuwe relaties tussen 
podiumkunstenaars en hun publiek ook via media als internet gestalte zullen krijgen. 
Net als film en televisie invloed hebben op hoe een publiek dramatische lijnen 
begrijpt, zullen deze vormen daar ook effect op gaan krijgen. 
 
 
LITERATUUR:  
Nog nooit in de geschiedenis schreven zo veel mensen in de openbaarheid . In 
duizenden blogs, wiki’s, websites en communities beschrijven mensen hun 
meningen, belevenissen en delen zij hun kennis en kunde. Amateurs en professionals 
uiten zich op allerlei manieren in verschillende omgevingen en als vanzelfsprekend 
gezamenlijk. Er wordt meer gelezen dan ooit en tegelijkertijd is de markt voor de 
literatuur die in boekvorm verschijnt krimpende. Kleine uitgevers houden met moeite 
het hoofd boven water, het aanbod van grote uitgevers versmalt. De kennis over en 
techniek van de klassieke literatuur verschraalt. Dankzij een goede samenwerking 
tussen marktpartijen en overheid gaat het in deze sector niettemin goed te. Feitelijk 
ligt werk van vele nieuwe auteurs in de boekenwinkels, worden Nederlandse auteurs 
in vele  talen vertaald en is werk van buitenlandse schrijvers in het Nederlands 
toegankelijk. De letterenfondsen blijken door welbewust en gedifferentieerd beleid in 
samenwerking met de uitgevers in staat te zijn de professionele omgeving van de 
literatuur tot hoog niveau te brengen. Digitalisering in het boekenvak gaat snel. De 
sector buigt zich over auteurscontracten voor digitale producten en uitgevers 
ontwikkelen nieuwe businessmodellen.  
Wel is er grote zorg omtrent het literatuuronderwijs en is er het bewustzijn dat 
wanneer kinderen niet leren genieten van lezen de literatuur zal versterven. 
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Tegelijkertijd kan men vaststellen dat in de populaire cultuur als in de muziek en op 
het Internet nieuwe stijlvormen ontstaan, dat jonge mensen geletterd kunnen zijn op 
vele terreinen op een manier die oudere mensen niet begrijpen en/of kunnen 
waarnemen. Met ander woorden: het laatste woord is hier niet over gezegd.  
De samenwerking tussen markt en overheid, de afwisseling tussen inspiratie en 
controle, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, werkt in deze sector goed . 
 
ARCHIEVEN en BIBLIOTHEKEN:  
Als de openbare bibliotheek over 20 jaar nog bestaat, hoe ziet zij er dan uit? Een 
mooi, stil boekenmuseum -  een levendige publieke leeszaal annex café annex 
debatcentrum – of vinden we de bibliotheek thuis achter onze computer? De 
ontwikkelingen op het gebied van  nieuwe media en ICT en de medialisering van de 
samenleving gaan zo snel, dat nauwelijks is te voorspellen hoe de toekomstige 
bibliotheken, maar ook archieven, eruit zullen zien en welk functie zij zullen 
vervullen.  
Zeker is wel dat genoemde ontwikkelingen de intermediaire functie van instellingen 
als bibliotheken en archieven onder druk zetten. Kennis wordt als economische factor 
steeds belangrijker en de complexiteit en omvang van de informatiestroom nemen 
toe. Informatie- en communicatie technologie heeft de intrede van tal van nieuwe 
partijen in het informatiedomein bewerkstelligd: ook uitgeefconcerns, 
telecombedrijven en (internet)providers ontsluiten op grote schaal informatie en 
nemen daarin niet zelden een machtspositie in. Internet wordt inmiddels door grote 
groepen mensen beschouwd als ‘hoofdbibliotheek’, waar je 24 uur per dag, zeven 
dagen per week terecht kunt met alle informatievragen.  
Maar de digitalisering maakt ook kwetsbaar. Ons actuele verleden ontglipt ons waar 
we bij staan: informatie is in ons digitale tijdperk vluchtig en ongrijpbaar; voor 
archieven vormt dat een nieuw probleem. Zo vertoont het geheugen van de digitale 
overheid gaten, en wat niet al weg is, is door slecht technisch en/of intellectueel 
beheer moeilijk of helemaal niet meer productief te maken.  
 
Tegelijkertijd biedt digitalisering mogelijkheden tot een enorme verbreding van het 
aanbod en een uitbreiding van het gebruik en de participatie. Digitalisering maakt 
een veel bredere, nationale collectie mogelijk, onder meer met audiovisuele 
bestanden die via het internet gedistribueerd kunnen worden. Bibliotheken geven in 
toenemende mate toegang tot informatie die zich elders bevindt: bij andere 
bibliotheken, bij archieven, omroepen of musea, maar ook bij gebruikers. Daarmee 
groeit het potentiële publieksbereik van de bibliotheken.   
 
Dit alles heeft uiteraard grote gevolgen voor gevestigde instituties als bibliotheken 
en archieven. Zij worden gedwongen na te denken over hun eigen organisatie 
(gebouwen, medewerkers, publieksbenadering) en over hun dienstverlening 
(distributie, selectie, collectievorming, toegankelijkheid). Het publiek zal steeds meer 
centraal komen te staan, publiek dat actiever (wil) deelnemen aan de 
betekenisgeving van informatie en beter en sneller bediend wil worden. Burgers 
organiseren steeds meer eigen activiteiten en willen daarin niet gestuurd, maar wel 
ondersteund worden. Dit vraagt van bibliotheken en archieven een andere 
publieksbenadering, die zich minder richt op distributie en aanbieden, en meer op 
het actief faciliteren van expressie, uitwisseling en het maken van verbindingen 
tussen mensen, ideeën en bronnen. 
Binnen de bibliotheeksector hebben de beschreven ontwikkelingen geleid tot een 
fundamentele discussie over de functie en zelfs de positie van het openbaar 
bibliotheekwerk. In de archiefsector is een soortgelijke discussie over het bestel en 
de toekomstbestendigheid ervan op gang gekomen. Duidelijk is dat bibliotheken en 
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archieven steeds meer te maken krijgen met mondiale ontwikkelingen die boven hun 
eigen macht reiken en soms zelfs boven de macht van de nationale overheid. 
Tegelijkertijd hebben ze met publiek te maken dat verandert, dat zich steeds minder 
aantrekt van gevestigde reputaties of institutionele grenzen. Om daar op in te 
kunnen spelen moet het eigen, institutionele belang terzijde worden geschoven en 
meer in netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden worden gewerkt en 
gedacht.  
  
 
 
 
 
 


