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AAD NUIS 

Cultuurbeleid zn de informatiemaatschappij" 

Jaren geleden hoorde ik in Leiden een lezing die 
de Amerikaanse criticus Leslie Fiedler voor vak
genoten hield. Hij had het over de ontwikkeling 
van het publiek maken van informatie. Het be
gon allemaal, zei hij, met iemand die opstond en 
met verheffing van stem een overzichtelijk aantal 
stamleden toesprak. Daarna kwam de uitvinding 
van het schrift, het gedrukte boek, de krant, de 
radio, de televisie. Ga zo maar door. En wat, da
mes en heren, doe ik hier? Ik ben gaan staan om 
met enige verheffing van stem een overzichtelijk 
aantal leden van mijn stam toe te spreken. 

Fiedler wilde ons in de eerste plaats een hart 
onder de riem steken ten aanzien van de nood
lotsvoorspelling over het naderende einde van het 
boek, maar zijn opmerking had een ruimere 
strekking. Het is inderdaad opvallend dat revo
lutionaire veranderingen in de techniek van de 
informatie-overbrenging niet hebben geleid tot 
het verdwijnen van de oude technieken; het is 
zeer de vraag of het met de huidige informatie
revolutie anders zal zijn. Bij de komst van de te
levisie werd allerwegen de ondergang van de ra
dio voorspeld: wat kon de functie van een blinde 
t.v. nog zijn? In werkelijkheid heeft de radio, met 
een zekere functieverschuiving uiteraard, een ei
gen blijvende plaats veroverd, net als de lezing, 
het boek en de krant. Alleen als nieuwe uitvin
dingen een oude techniek in werkelijk alle op
zichten overbodig maken, zal die verdwijnen, en 

daar is dan ook niets aan verloren. Boekrollen 
bijvoorbeeld zijn niet gangbaar meer - ofschoon 
zelfs die zich in een sacrale mis hebben gehand
haafd. 

Het is dus niet de vervanging die het beeld be
paalt, maar de verbreding: verbreding van de 
scala van beschikbare mogelijkheden, verbreding 
van de informatiestroom zelf en van de kringen 
die er deel aan hebben. En alle angsten over mas
saliteit en vervlakking ten spijt is het tot dusver 

zo dat ook de meest gespecialiseerde belangstel
ling steeds beter aan haar informatietrekken 
komt. Dat we niettemin ook in dit opzicht vaak 
geneigd zijn in de toekomst een hard hoofd te 
hebben, ligt minder aan de toekomst zelf dan aan 
de kwaliteit van onze verbeeldingskracht. Mis
schien komt het door onze eigen sterfelijkheid dat 
we meer oog hebben voor de kans op het ver
dwijnen van wat ons dierbaar is dan voor die op 
het voortbestaan ervan onder andere en gunsti
ger condities. 

Het sterkst is die defensieve instelling als het 
om culturele zaken gaat. Ook mensen die tot enig 
optimisme geneigd zijn als het om de toekomst 
van de techniek en het materiële welzijn gaat, 
spreken dan vaak zorgelijk over erfgoed en eigen 
identiteit, die voor alles moet worden bewaakt, 
beschermd en behouden. Alsof de cultuur een pot 
met goud is, en de overheid de draak die erop 
moet passen. Zulke redeneringen doen me den-
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ken aan de man uit de gelijkenis van de talenten 

die zijn ene talent begroef in plaats van ermee uit 
woekeren te gaan, waardoor hij het nog kwijt
raakte ook. Er zit, hoe goed bedoeld ook, een 

miskenning in van het meest wezenlijke in de cul
tuur. 

Een zijstap om dat duidelijk te maken. Omdat 
cultuur overal om ons heen is, is de functie ervan 
beter in het vizier te krijgen op enige afstand, in 
de derde wereld. De culturele antropologen heb
ben op dat inzicht een hele wetenschap gebouwd. 
Wordt er in de kringen die zich met ontwikke
lingssamenwerking bezig houden over de cultu
rele aspecten daarvan gesproken, dan blijkt dat 
bijna steeds te gebeuren in termen van conserva
tie. Het cultuurpatroon van een volk, van de 
godsdienst tot de manier van matjesvlechten, is 
een eenheid; wrik je aan een betrekkelijke klei
nigheid door het een of andere hulpprogramma, 
dan ontwricht je al gauw het hele bestaan, zoals 
een geringe ingreep in het natuurlijke milieu ~et 
hele ecosysteem kan verstoren. Dat moet dus n,iet, 
al gebeurt het wel. 

Een onbevangen blik op de kunst van de derde 
wereld toont inderdaad een desastreuze achter

uitgang van het traditionele artistieke ambacht. 
De spanning is eruit sinds er niet meer voor de 
goden maar voor de toeristen wordt gewerkt. 
Voor eigen gebruik is een mengcultuur ontstaan 
waarin verwaterde motieven uit de traditie rond
dobberen tussen de afdankertjes van de westerse 
massacultuur. Maar wie wat beter let op die ver
achte mengcultuur, ziet dat juist daar van alles 
ontkiemt: tussen het afval ontstaan nieuwe vor
men in de muziek, de beeldende kunst, de lite
ratuur. Met bewonderenswaardige creativiteit 
wordt daarin het oude verbonden met het 
nieuwe, op een manier die opnieuw greep geeft 
op de chaotisch geworden werkelijkheid. 

Wat voor de derde wereld geldt, geldt ook voor 
ons. Niet alleen kan de cultuur tegen een stootje, 

zij is bij uitstek het middel om stoten op te van· ZIJ 

gen, inclusief de toekomstschokken die de tech· dl 
nische revolutie ons bezorgt. Zij doet dat door i m; 
oud en nieuw te verweven in verbanden die we 

als zinvol ervaren. Onderwijs en wetenschappen de 
doen dat op hun eigen manier, de kunsten doen ko 
het op een manier die meer de emotionele on· ZH 

dergrond van verbeeldingskracht en voorstel· eli 
lingsvermogen raakt. De cultuur in het algemeen me 
en de kunsten in het bijzonder kunnen die functie da 
niet goed vervullen als ze worden opgesloten in ve' 
een reservaat. Overdreven bezorgdheid kan mI 
daartoe leiden, zeker als de beschermingsdrang po: 
vooral tot uiting komt in het in stand houden van tee 
instituties, zoals een totaal verouderd omroep· dia 
bestel. de 

wo 
Betekent dit dat de kunst wel voor zichzelf kan kw 
zorgen in de informatiemaatschappij van de toe· bli: 
komst? In zekere zin wel. Die toekomst biedt val 
meer mogelijkheden voor wie ze weet te vinden, nel 
en als er iemand vindingrijk is dan is het de kun· 
stenaar. Cultuurbeleid hoort te beginnen met een val 
helder besef van wat aan de cultuur zelf moet cul 
worden overgelaten. Dat neemt niet weg dat er de 

ook in de toekomst heel wat mis kan gaan, en dat de 
er voor een verstandige overheid heel wat op te ten 
letten en bij te sturen zal vallen. onl 

Ook onder de gewijzigde omstandigheden van ] 
de toekomst zullen de moeilijkheden vooral m ( 
voortkomen uit het feit dat in het rijk van de cul· wo: 
tuur de macht van het getal zijn recht verliest. 001 

Niet de meerderheid hoort er te beslissen, maar stel 
de kwaliteit. Dat die in de kunsten niet zo objec. kUl 
tief is vast te stellen als veelal in de wetenschap. ter 
pen, maakt het principe daar niet minder geldig. de 

one 
In elke levende cultuur ontstaan gespecialiseerde dru 
elites, op grond van verschillen in talent, toewij. pla 
ding en nieuwsgierigheid. Die moeten de ruimte wal 
krijgen, voor iedere belangstellende toegankelijk ver: 
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zijn, en niet overspoeld worden door massapro

duktie. Het gevaar dreigt van de kant van de 
massamarkt, maar ook van de overheid zelf. 

Eerst de markt. Het is een basiskenmerk van 

de informatiemaatschappij dat informatie goed
koop is, ook sterk gespecialiseerde informatie. Dat 
ziet er dus gunstig uit voor de cultuur en haar 
elites, zeker als we in aanmerking nemen dat de 
mensen nog meer dan nu verlost zullen zijn van 
dagelijkse sleur en alle gelegenheid hebben tot 
verbijzondering van hun belangstelling. Niette
min blijft het oppassen. Er kunnen monopolie
posities ontstaan op knooppunten van het sys
teem, zoals nu in de distributie van gedrukte me
dia. Gebrekkig geregelde auteursrechten kunnen 
de cultuur uitmergelen, er kunnen onverant
woorde prijsverschillen ontstaan tussen massa- en 
kwaliteitsprodukten. Het succes van het 'inge
blikte' produkt op plaat en band kan de positie 
van het 'verse' produkt in de theaters ondermij
nen. 

Zo zijn er allerlei manieren waarop de macht 
van het getal zich breed kan maken tegenover de 
culturele elites, en steeds zal de overheid daarbij 
de kant van die minderheden moeten kiezen om 

de cultuur levend te houden. Ook als de produk
ten van zo'n minderheid naar algemeen gevoelen 
onbegrijpelijk, lastig en onbehoorlijk zijn. 

De moeilijkheid daarbij is dat de overheid zelf 
in onze democratische samenleving gelegitimeerd 
wordt door de macht van het getal. Het is dan 
ook niet vreemd dat er in de politiek telkens weer 
stemmen opgaan die bijvoorbeeld vinden dat de 
kunst, en in elk geval het kunstbeleid, maar dich
ter bij het volk moet komen als het volk niet naar 
de kunst komt. In de praktijk betekent dat het 
ondersteunen van wat heel goed zichzelf kan be
druipen, namelijk de culturele massarnarkt, in 
plaats van het corrigeren daarvan ten gunste van 
wat klein is en toch waardevol. Die neiging tot 
versterking van het sterke en van de meest ge-

vestigde belangen - zie maar weer de omroepdis
cussie - is in een democratie altijd aanwezig en 
overheerst waar zij niet door politiek karakter in 
toom wordt gehouden. Dat karakter toont zich 

door het opkomen voor de zwakken, en door in
zicht in wat zwakken zijn. Culturele elites zijn 
lang niet altijd sociaal zwak in de gangbare zin; 
wel zijn het eigenwijze, soms zelfs heilige gevoe
lens kwetsende tegenspreeksters, en juist dat 
maakt hen kwetsbaar. 

De functie van de cultuur en het uitgangspunt 
van cultuurbeleid zie ik in onze informatie toe
komst niet zo gauw veranderen. De concrete in
houd van beide zal zeker veranderen, en op 
nauwelijks voorspelbare manieren. Je kunt je bij
voorbeeld afvragen of we straks, met al dat in
formatiespeelgoed en die perfect ingeblikte kunst 
achter onze eigen huisdeur nog wel achter die 
deur vandaan zullen komen. We zijn toch al zo'n 
huisbakken volk, meer boekenlezers en buiskij
kers dan theaterlopers en buitendedeureters. 
Moeten we straks overheidsprogramma's opzet
ten om mensen elkaar nog eens in het wild te 
laten tegenkomen? Science fiction. 

Dichterbij ligt de vraag of de onafzienbare keu
zevrijheid van informatie niet tot versplintering 
zal leiden. Is er straks nog iets waar we allemaal 
tegelijk kennis van nemen, afgezien van de uitslag 
van de verkiezingen en van Ajax-Feijenoord? In 
de afgelopen decennia was dat, dank zij de alom
tegenwoordige tweenetten televisie, heel veel. 
Hoewel het omroepbestel .op zichzelf een museu'm 
van het zuilenwezen is, heeft het~daardoor pa
radoxaal genoeg meer dan wat ook bijgedragen 
aan de afbraak van die zuilen. Straks kalft dat 
samenbindende publieke forum ongetwijfeld af 
onder invloed van de nieuwe media. Nieuwe mu
ren van wederzijdse onbekendheid zullen ons 
gaan verdelen, al klinkt dat ook paradoxaal. Re
den om zorgvuldig om te springen met wat er 
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van het gemeenschappelijke podium overblijft, 
en het niet vol te gooien met ach t of meer to
taalprogramma's waar geen mens meer naar kij
ken wil. 

In het algemeen zal cultuurbeleid een kwestie 
zijn van afwachten, nieuwsgierig blijven en bij
springen waar de macht van het getal, hoe eer
biedwaardig en gewettigd die voor een demo-

craat ook is, zich weer eens al te breed dreigt te 
maken. Voor zover de cultuur tot beleid aanlei
ding geeft, is het een bijzondere vorm van mjn- : 
derhedenbeleid. En hoewel het voeren van beleid 

vooral het schatten van de kwade kansen noodza
kelijk maakt, lijken in de komende informatie
maatschappij de goede kansen voor de cultuur te 
overwegen. 
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