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Televisie in het tijdperk van de digitale
manipuleerbaarheid

Rede
Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Televisie, Media en Cultuur
aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 11 april 2002
door

José van Dijck

Vossiuspers UvA

Mijnheer de Rector Magnificus, mijnheer de Collegevoorzitter, mijnheer de burgemeester,
mijnheer de decaan, geachte aanwezigen,

Inleiding
Toen de Universiteit van Amsterdam ruim een jaar geleden mijn benoeming tot
hoogleraar bekendmaakte, werd de drieledige naam van mijn leerstoel – televisie,
media en cultuur – door de pers al gauw omgezet in het veel eenvoudiger klinkende
‘televisieprofessor’. Sommige journalisten suggereerden dat een televisieprofessor
iemand is die zoveel mogelijk op televisie moet komen; anderen meenden dat het
doel van zo’n leerstoel wel zou zijn om het televisiekijken tot wetenschap te verheffen. Vanmiddag hoop ik u duidelijk te maken dat de ‘televisieprofessor’ in enge zin
feitelijk geen bestaansrecht heeft. Ik wil u met andere woorden laten zien hoezeer
televisie, media en cultuur met elkaar verweven zijn en waarom de bestudering van
hun samenhang op zijn plaats is in de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Onlangs vierde de kijkkast in Nederland haar vijftigste verjaardag. In die korte
periode heeft televisie een vaste aanwezigheid verworven in ons dagelijks leven.
Het is een gemeenplaats dat de televisie vele aspecten van onze cultuur – van politiek tot religie, van sport tot wetenschap – fundamenteel heeft beïnvloed. Maar het
omgekeerde is evenzeer het geval. Het vertrouwde televisieapparaat heeft in die
halve eeuw een geleidelijke metamorfose ondergaan onder invloed van zowel technologische als sociaal-culturele ontwikkelingen.1 De laatste jaren lijkt het echter
wel alsof technologische vernieuwingen, met name de invoering van digitale technieken, het begin markeren van een nieuw tijdperk: de oude media, zoals televisie,
zouden hebben afgedaan of zullen door toedoen van de computer geheel nieuwe
functies krijgen. De digitalisering van de televisie is echter niet louter een technologische aangelegenheid, maar maakt deel uit van veel bredere transformaties in
media en cultuur.

5

J O SÉ VA N D I J C K

Een denker die zich al vroeg met de verwevenheid van (media)technologie en
cultuur bezighield, was Walter Benjamin. Wie zijn werk kent, heeft in de titel van
deze oratie ongetwijfeld een echo gehoord van zijn beroemde essay uit 1935, ‘Het
2
kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid’. In de periode
vlak voor de eerste experimenten met televisie vroeg Benjamin zich af wat de ge3
volgen waren van de mechanische reproductie van tekst, beeld en geluid. In het
kielzog van de uitvinding van de fotografie, de film, de radio, de platenspeler, en
mede door de allengs verbeterde kopieer- en druktechnieken, was er in de eerste
decennia van de twintigste eeuw een cultuurindustrie ontstaan van een omvang die
in de eeuw ervoor ondenkbaar zou zijn geweest. Benjamin stelde vast dat mechanische reproduceerbaarheid een dubbelzijdig zwaard is: enerzijds zou het de cultuur
democratiseren en kunst voor velen bereikbaar maken, anderzijds zou het producenten of politieke regimes een aanzienlijk machtsmiddel in handen geven om op
grote schaal het denken van mensen te manipuleren. Hij stelde kritische vragen
over de nieuwe relatie tussen kunstwerk en consument, tussen werkelijkheid en representatie en tussen maker en maatschappij.
Dit soort vragen wil ik vandaag opnieuw stellen, maar dan toegespitst op de rol
en inhoud van de televisie in het digitale tijdperk. Bij de komst van de tv, in 1951,
sprak menig politicus en wetenschapper zijn verontrusting uit over de macht van de
televisie om kijkers te misleiden of hun geest te masseren; de passieve kijker zou
weerloos worden meegesleurd in een stroom van beeld en geluid. In de afgelopen
vijftig jaar is de kijker echter allesbehalve een passief slachtoffer gebleken; evenmin
bleef technologie louter een machtsmiddel in handen van de producent. Blikken we
vooruit naar de toekomst van de tv, dan zien we dat momenteel alweer een nieuwe
mythe in de maak is: in het digitale tijdperk zou de kijker juist manipulator in plaats
van gemanipuleerde zijn, (inter)actief in plaats van passief. Ook deze belofte is volgens mij eenzijdig en misleidend. Om het heden en de toekomst van de televisie op
waarde te kunnen schatten, moeten we echter eerst op excursie naar het verleden.

1951-2001: het tijdperk van de analoge televisie
Veel Nederlanders – hoewel steeds minder – herinneren zich nog de eerste jaren
van de tv. Televisiekijken was in die tijd een bezigheid die aangeleerd moest worden.
Zo bevatten reclames voor toestellen in de vroege jaren vijftig vaak uitgebreide in-
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formatie over de werking van het uitzendsysteem, en gaven ze instructies over de
4
plaatsing en de bediening van het toestel. De elektronicagigant uit het zuiden des
lands moest niet alleen uitleggen wat nu precies de functie en meerwaarde van de tv
was, maar ook hoe men het nieuwe medium in het dagelijks leven kon inpassen. Die
eerste jaren was nog niet te voorzien hoe het televisiegebruik zich zou ontwikkelen.
Een televisie was geen bioscoop en geen radio; je kon er in de huiskamer naar kijken, met je eigen familie, zonder het gezelschap van vreemden. In een reclamefolder uit 1955 valt te lezen: ‘Vele televisiekijkers menen – ten onrechte – dat ’s avonds het volgen van een televisie-uitzending in het donker dient te geschieden.’ Al
snel verwierf tv een centrale plaats in het gezinsleven. De mahoniehouten beeldkast
werd gepresenteerd als een nieuw meubelstuk dat fungeerde als een soort open
haardvuur: je ging er met zijn allen omheen zitten en dit accentueerde de intimiteit
van het gezin.5 ‘Gezellig middelpunt, technisch hoogtepunt’ was een slogan van
Philips in de jaren vijftig.
Vanaf het begin was televisie meer dan een nieuwe technologie.6 Had men eenmaal zo’n meubel met stekker in huis, dan moest er ook iets mee gebeuren: ‘televisiekijken’ werd een nieuwe culturele bezigheid, net als eerder ‘muziek beluisteren’
of ‘naar het theater gaan’.7 De acceptatie van deze nieuwe culturele vorm was allesbehalve vanzelfsprekend. Fabrikanten moesten opboksen tegen diverse vooroordelen en negatieve connotaties. Wat tv te bieden had, zou volstrekt inferieur zijn aan
literatuur en toneel, en door kunst op televisie te laten zien, zouden mensen voortaan wegblijven uit de musea. Om deze bezwaren te weerleggen hield Philips in
1956 een speciale reclamecampagne. Televisie is ‘meer dan kijken alleen’, stelde
een advertentie: ‘Er zijn mensen die Shakespeare gaan lezen nadat zij een uitzending
van Midzomernachtsdroom op televisie hebben gezien.’ Ook bestreed de fabrikant het
vooroordeel dat televisie de leergierigheid van kinderen zou ondermijnen en
mensen uit de musea zou houden: ‘De televisie doet mensen de klassieke kunst herontdekken en de moderne kunst begrijpen.’ Met andere woorden, televisie was niet
zozeer minderwaardig aan Kunst en Cultuur (met hoofdletters), maar zou de consumptie ervan juist stimuleren.
De belangrijkste innovatie van televisie ten opzichte van andere media was dat
men voortaan bewegende beelden live (direct, rechtstreeks) in de huiskamer kon
volgen. Onmiddellijkheid en liveness waren de troeven van het nieuwe medium:
beelden van gebeurtenissen die zich elders afspeelden, kwamen op hetzelfde moment bij de kijkers binnen in hun privé-omgeving. De eerste gebruikers moesten,
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Brochure van Philips uit 1956
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evenals de makers, gealfabetiseerd worden in de conventies van het kijken. Ze namen in eerste instantie aan dat er een indexicale relatie bestond tussen dat wat in
beeld kwam en de realiteit. De olifant die ze op dat schermpje in de huiskamer zagen, had een referent in de werkelijkheid, een beest ver weg in Afrika. De werkelijkheid vormde het ijkpunt voor het beeld. In 1952 konden thuisblijvers met een
toestel voor het eerst vanuit hun luie stoel getuige zijn van de interland Nederland-België. Historische hoogtepunten, zoals de kroning van Koningin Elizabeth in
1953, werden door de BBC live uitgezonden. ‘De wereld bij u thuis. Als U in het bezit van een Philips toestel was geweest, had U deze historische gebeurtenis thuis
kunnen volgen’, adverteerde het elektronicaconcern. Kijkers begrepen echter al
snel dat ‘een gebeurtenis’ niet hetzelfde was als de televisiebeelden ervan, en dat de
camera de werkelijkheid kon manipuleren, zelfs tijdens live-opnamen. Of een politicus vriendelijk lachend of hevig transpirerend de camera inkeek, kon het verschil
betekenen tussen een verkiezingsoverwinning of een nederlaag, zoals bleek tijdens
de strijd om het presidentschap tussen Kennedy en Nixon in 1960.
In de loop van de jaren vijftig en zestig volgden de eerste tastbare innovaties van
het toestel, die steeds hand in hand gingen met inhoudelijke vernieuwingen en aanpassingen van het kijkersgedrag. Het televisiepubliek raakte snel gewend aan (en
verwend door) nieuwe technische snufjes. Reeds acht jaar na de introductie van de
kleuren-tv, in 1967, bezat een groot deel van de Nederlandse kijkers zo’n toestel.
Deze techniek liet beeld en werkelijkheid weer dichter bij elkaar komen en maakte
de afbeelding ‘natuurgetrouw’: de Afrikaanse olifant is inderdaad grijs, dachten we
nu met zekerheid te weten. Ook gebeurtenissen die zich afspeelden op de meest
onmogelijke plekken kon men live volgen; de rechtstreekse televisie-uitzending van
de landing op de maan, in 1969, was wellicht nog een groter wapenfeit dan de
ruimtevaart zelf. Nieuwe opname- en uitzendtechnieken maakten dat kijkers hun
aangeleerde gedrag voortdurend moesten bijstellen. De mogelijkheid om voetbaldoelpunten onmiddellijk te herhalen, resulteerde geleidelijk in de conventie dat we
een paar keer naar hetzelfde doelpunt zaten te kijken, gefilmd vanuit verschillende
hoeken en afgedraaid in slow motion. Weer later raakte de kijker gewend aan de snelle afwisseling van shots. De uitvinding van de split screen-montage betekende dat de
kijker gebeurtenissen, die zich op verschillende locaties afspeelden (bijvoorbeeld
een journaallezer in de studio en een correspondent in een ver land), simultaan op
een scherm zagen. Weer later zouden soundbites een wending geven aan de dictie en
het ritme van de televisietaal.
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De voortschrijdende televisietechniek beïnvloedde niet alleen de kijkconventies; de werkelijkheid moest steeds nadrukkelijker voldoen aan de dramatische conventies van het medium. Spelregels van het voetbal werden lichtjes aangepast aan de
dwingende eisen van het (tele)visuele spektakel. Politici stemden persconferenties
af op de deadlines van journaals, en militaire operaties, zoals de invasie van Somalië
en de Golfoorlog, werden evenzeer geregisseerd door de kolonels als gekoloniseerd
door de regisseurs.8 Een live-uitzending betekende steeds vaker een speciaal voor
televisie geënsceneerd spektakel. In de loop van vijftig jaar zijn televisiekijkers heel
wat minder naïef geworden ten aanzien van de relatie tussen werkelijkheid en de afbeelding daarvan op het televisiescherm. En toch beschouwen we televisie nog altijd als een venster op de wereld. Ondanks het feit dat we ons zeer bewust zijn van
de talrijke technologische middelen waarmee de werkelijkheid op het scherm gemanipuleerd wordt, lijkt ons instinctieve oordeel over de waarde en waarheid van
die representatie nog steeds gebaseerd op het rotsvaste vertrouwen in de status van
analoge televisiebeelden als visueel bewijsmateriaal.
Het vermogen om een groot publiek te manipuleren, werd in de beginjaren gezien als een intrinsieke eigenschap van televisie. Na de onstuitbare opmars van televisie tussen 1960 en 1970 begonnen pedagogen, psychologen en sociologen zich
steeds drukker te maken over de mogelijk schadelijke effecten van het medium.
Wetenschappers zagen televisie als manipulator van zowel het individuele als het
collectieve bewustzijn. Van plug-in drug tot elektronische narcose, televisie was volgens menigeen een kwestie van eenrichtingsverkeer: de kijker was niet meer dan
een gezapige bankaardappel die de stroom van beelden en geluiden passief onderging.9 Toen Raymond Williams in 1974 het begrip flow introduceerde, begreep men
die term vooral als de continue stroom van programma’s en reclames die de makers
programmeerden en de kijkers ondergingen. De keuze tussen twee zenders en de
aan- en uitknop waren de enige machtsmiddelen van de consument om de flow in te
dammen. Wetenschappers kwamen met injectienaaldtheorieën over de schadelijke
invloed van die stroom op de ‘onschuldige’ kijker.10 Televisie, zo meende men, was
van zichzelf een manipulatief apparaat, ongeacht de inhoud van de programma’s of
de ideologie van de producent.
De manipulatiemacht van de kijkbuis werd niet alleen in verband gebracht met
het apparaat, maar ook met het apparatus – de instituties of het politieke systeem
waarin de media zijn ingebed. In 1935 waarschuwde Benjamin al dat reproductietechnieken weliswaar een democratiserend effect hadden, maar in handen van dic-
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tatoriale regimes wel eens voor andere doeleinden aangewend zouden kunnen worden.11 Televisie werd dan ook gewantrouwd als een brainwash-medium waarmee
men het grote publiek kon indoctrineren, en dus vormde het een bedreiging voor
de cultuur als geheel. Bij de opening van de eerste NTS televisieavond, op 2 oktober
1951, verklaarde toenmalig staatssecretaris Cals plechtig: ‘Wij hebben thans massa-arbeid maar ook massa-recreatie; wij zullen ervoor moeten zorgen dat de techniek middel blijft en niet een doel op zichzelf wordt, anders zou het de dood van de
cultuur betekenen.’ Deze angst voor ideologische manipulatie is begrijpelijk tegen
de achtergrond van de Duitse bezetting, die toen nog vers in het geheugen lag. In de
jaren vijftig en zestig klonk die angst nadrukkelijk door in pleidooien tegen de opkomende massamedia en voor het behoud van een eigen nationale cultuur.12
Werden aanvankelijk het apparaat en apparatus gezien als potentiële bron van
mediamanipulatie, in de jaren tachtig en negentig werden vooral de markt en het
grootkapitaal aangemerkt als oorzaak van ideologische indoctrinatie en culturele
teloorgang. De inhoud van televisie zou afgestemd worden op de grootste gemene
deler en kijkcijfers zouden de ultieme manipulator van de cultuur zijn. Filosofen als
Hans Magnus Enzensberger zagen de televisie als een instrument van symbolische
overheersing door de industrie die zowel de technologische als inhoudelijke productiemiddelen in handen had.13 De Franse socioloog Pierre Bourdieu legde de verantwoordelijkheid voor manipulatie bij het allesoverheersende marktdenken: ‘Via
de kijkcijfers dringt de logica van het commerciële zich aan culturele producties
op.’14 De wetenschap, de politiek en andere segmenten van de cultuur worden volgens Bourdieu onderworpen aan de wetten van de televisie. De kijkcijferterreur
zou de democratie gaandeweg ondermijnen en op den duur volledig vervangen.
Het is opmerkelijk hoeveel sociologen en filosofen hardnekkig bleven vasthouden aan de interpretatie van televisie als een intrinsiek manipulatief medium, het
publiek als een massaal gemanipuleerde groep, of van de massa die (via de kijkcijfers) de cultuur als geheel in de houdgreep heeft. Tegen dat eenrichtingsdenken valt
namelijk nogal wat in te brengen. In de eerste plaats kregen individuele kijkers al
heel gauw middelen in handen om invloed uit te oefenen op de eindeloze stroom
van beelden en geluiden. De betekenis van twee technologische vernieuwingen kan
in dit verband niet worden overschat: de afstandsbediening en de videorecorder. De
afstandsbediening, aanvankelijk ontworpen voor ‘zieken en invaliden’ zoals een reclame uit de jaren vijftig aangeeft, werd pas gemeengoed in de jaren tachtig, toen
het aantal kanalen sterk toenam. Het Engelse woord voor afstandsbediening (remote
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control) geeft duidelijker weer wat dit apparaatje deed: het gaf de kijker vanuit zijn
stoel controle over de beeldstroom. Beviel het programma of een reclame niet, dan
zapte je gewoon naar een ander kanaal. Televisiekijken groeide van eten-wat-depot-schaft uit tot een keuzemenu met talloze opties en variaties. Eind jaren zeventig
kwam daar nog een consumentvriendelijk machtsmiddel bij: de videorecorder.
Voortaan zou niemand meer onwillig slachtoffer zijn van de flow die Williams in
1974 nog als het meest typerende kenmerk voor de televisie zag. Nooit meer op tijd
thuis hoeven zijn of verplicht kijken naar reclames; met een simpele druk op de
knop konden ze voortaan overgeslagen worden. De afstandsbediening en de videorecorder betekenden een gevoelige tik voor de macht van de omroepen en producenten over de flow. De zombie werd zapper, iemand die het laatste woord had over
de stroom die over hem werd uitgestort.
In de tweede plaats gold het publiek al heel snel na de uitvinding van de televisie
niet langer als een amorfe massa. De inhoud van programma’s werd al in de jaren zeventig steeds nadrukkelijker afgestemd op verschillende groepen kijkers. Die kijker
bleek allesbehalve een willoos slachtoffer, want het werd steeds duidelijker dat dezelfde inhoud uiteenlopende effecten kon hebben op groepen kijkers, en dat kijkers
een bepaalde inhoud heel actief konden inzetten voor hun eigen doeleinden.15 Bovendien bleven kijkers van televisie in de loop der tijd niet louter kijkers. In 1935
merkte Benjamin al op dat de technische reproduceerbaarheid een democratiserende werking had, omdat het onderscheid tussen makers en kijkers er vager door
werd.16 Aanvankelijk leek dit onmogelijk in de televisiewereld, waar torenhoge productiekosten amateurs beletten zelf deel te nemen aan het maken van programma’s.
In de afgelopen decennia zijn echter steeds goedkopere en lichtere videocamera’s
op de markt gekomen waarmee een gebruiker bijna professionele beelden kan leveren. We mogen misschien wat denigrerend doen over America’s Best Home Videos, de
amateurfilmer heeft wel degelijk invloed gehad op de (televisie-)geschiedschrijving.
De Zapruder-film uit 1963, met daarop de toevallige opnamen van de moord op
John F. Kennedy, is een historisch document geworden. In 1992 legde een toevallige
voorbijganger het gewelddadige politieoptreden tegen Rodney King vast, beelden
die danig ingrepen in de geschiedenis van de stad Los Angeles en de Amerikaanse
rassenverhoudingen. En dankzij de aanwezigheid van talloze toeristen met handycams in Manhattan hebben we de aanslag op het World Trade Center vanuit alle mogelijke invalshoeken kunnen bekijken.
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Dat televisie nooit een eenzijdig manipulatief medium is geweest, blijkt in de
derde plaats uit het feit dat gewone mensen niet alleen cameravoerders maar ook
acteurs werden. Benjamin constateerde al dat ‘ieder mens er vandaag de dag aan17
spraak op [kan] maken gefilmd te worden’. Ook die uitspraak uit 1935 bleek profetisch voor het latere medium van de televisie: gewone burgers bleken welwillende
medespelers in de onuitputtelijke reeks van spelletjes, talkshows en andere beeldvullers. Met de komst van de reality-televisie is de burger voorgoed het terrein van
de machtige producent binnengedrongen: de televisiecamera wordt inmiddels ingeroepen als eerste hulp bij liefdesverdriet en als opsporingsinstrument bij misdaad. Televisie moedigt kijkers aan mee te doen aan een quiz of de velden in te trekken om een mol te vangen. Ongeacht het oordeel over de kwaliteit van de
programma’s die dit oplevert, kan televisie niet langer gezien worden als een technologie van eenzijdige machtsuitoefening; ten goede of ten slechte, de burger is in
ieder geval medeverantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen manipulatie.18
Wie de geschiedenis van de televisie schetst, merkt al gauw dat de vooronderstellingen over kijkers als passieve consumenten van massacultuur en producenten
als eenzijdige manipulatoren weinig grond hebben. Televisie is geen onveranderlijk
medium, en ‘televisie-kijken’ is geen statische of eenduidige culturele activiteit; in
de afgelopen vijftig jaar is het apparaat, en de rol die het speelt in ons dagelijks leven,
voortdurend in beweging geweest. Ten onrechte bleef men de televisie beschouwen
als een instrument waarmee je ‘de’ massa of ‘de’ cultuur kunt manipuleren, in
plaats van het te zien als een culturele vorm die bepaald wordt door hen die televisie
maken én bekijken. Als kijkers, als tv-makers, als wetenschappers en als gewone
mensen nemen we voortdurend deel aan de culturele dynamiek die ons omringt;
we zitten daarin zelfs gevangen, maar dit betekent nog niet dat we slechts speelbal
kunnen zijn. Dit weten ook de reclamemakers van vandaag maar al te goed. Nu de
computer – het medium met het imago van de actieve, intelligente gebruiker –
steeds dominanter wordt, doen elektronicaproducenten, programmamakers en
producenten hun uiterste best om ‘televisie kijken’ als culturele vorm opnieuw inhoud te geven. Ze grijpen de introductie van digitale televisie aan om een nieuwe
mythe te creëren: de mythe van de (inter)actieve consument die het medium kan
gebruiken om het eigen leven naar de hand te zetten. Na de zombie en de zapper
krijgen we de zelfverwezenlijke – de televisiekijker als manipulator van zijn eigen
werkelijkheid.
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2002 en verder: het tijdperk van de digitale
manipuleerbaarheid
Sinds ongeveer vijftien jaar heeft de westerse samenleving te maken met een techno-culturele omslag die we ook wel met ‘digitalisering’ aanduiden. De meeste reproductietechnieken (foto, film, typemachine, platenspeler, radio en televisie)
worden geleidelijk omgesmeed van analoog naar digitaal. Tekst, geluid en beeld zijn
vertaald in digitale informatie, reeksen van bits en bytes die vervolgens tot nieuwe
composities kunnen leiden.19 De komst van de computer, en vooral de snelle verspreiding daarvan in individuele huishoudens, heeft een schok teweeggebracht in
het medialandschap. Alle ‘oude media’ ondergaan momenteel een metamorfose, en
natuurlijk zal ook televisie niet ontkomen aan de gevolgen van digitalisering. De
grootste fout die we echter kunnen maken in onze blik op de toekomst van de televisie, is het veronachtzamen van de mediageschiedenis. Technogoeroes doen vaak
voorkomen alsof de computer een radicale omwenteling heeft teweeggebracht in
ons mediagebruik: interactiviteit en manipulatie zouden exclusieve kenmerken zijn
van de digitale revolutie.20 Ook producenten en elektronicaconcerns proberen de
digitale televisie te profileren als een technische revolutie die de kijker manipulatieve macht geeft. Recente reclames laten zien welke nieuwe plek men het tv-toestel
in de huiskamer wil laten veroveren, hoe men televisiegebruik wenst te veranderen
en welk nieuw imago men de kijkbuis wil aanmeten. Reclames voor tv bevatten
projecties – wensen, verlangens, angsten – op de toekomst; deze projecties zeggen
iets over de richting waarin media- en electronicaproducenten onze cultuur willen
duwen, maar zeggen ook iets over de cultuur waarin ze aftrek vinden.
Vijftig jaar geleden verwierf het televisietoestel geleidelijk een centrale plek in
het gezin en de huiskamer; als nieuw medium ging het de concurrentie aan met
Kunst en Cultuur. In de 21e eeuw wordt het apparaat opnieuw gepositioneerd. Het
lompe elektronische meubel verandert in een elegant plat scherm dat als een schilderij aan de muur kan worden gehangen. ‘Echte meesterwerken kan men urenlang
bekijken’ stelt een reclame voor de digitale tv. Reclames in de jaren vijftig verdedigden het nieuwe medium door te stellen dat televisie de publieke interesse in musea
juist vergrootte; in 2002 presenteert men het toestel zélf als een kunstwerk. ‘Beeldende kunst’ is de veelzeggende titel van deze reclame voor een postmoderne digitale beeldbuis, met een knipoog naar Mondriaan, de modernist bij uitstek. Niet alleen het design van het apparaat verandert, men wil ook een wending geven aan de
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functie en het aanzien ervan. Als we de reclamemakers moeten geloven, verhuist de
televisie van de vloer naar de muur en verandert de elektronische haard in digitaal
canvas – een medium voor de allerindividueelste expressie van de allerindividueel21
ste emotie.
De kopers van de digitale beeldbuis worden niet aangesproken als massaconsumenten; het zijn eerder individuele cultuurdeelnemers die een actieve bijdrage leveren aan het visuele erfgoed, zoals blijkt uit reclames voor cameratechnologie.22
Terwijl het beeldscherm als het lege doek fungeert, krijgt men ook de beschikking
over kwasten en verf. Met de komst van goedkope camcorders, digitale camera’s,
scanners en software als Photoshop, lijken kijkers massaal toe te kunnen treden tot
het domein van de makers. Deze reclame voor een digitale handycam spreekt voor
zichzelf: ‘Maak uw woonkamer tot filmstudio’ luidt de uitnodiging. Net als Kodak
honderd jaar geleden jongeren aanspoorde een goedkoop fototoestel te kopen om
daarmee hun eigen wereld vast te leggen, overspoelen elektronicaproducenten ons
nu met de boodschap dat iedereen in een handomdraai zelf televisie kan maken. De
omvorming van woonkamer tot filmstudio vindt zijn parallel in menig filmstudio
die de afgelopen jaren is omgeturnd tot woonkamer, zoals de Big Brother-studio in
Almere. Beide ontwikkelingen, de huisproducent en de woonkamerstudio, zijn een
uitvloeisel van dezelfde culturele tendens die we medialisering noemen: de media
zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en worden steeds belangrijker in het
bepalen van onze identiteit. 23 Gewone mensen claimen met behulp van de televisiecamera een plaats in het sociaal-maatschappelijke leven, en laten de camera toe tot
de meest intieme plekken om een publieke persona te creëren.24
De hedendaagse televisiekijker wordt niet alleen aangesproken als beeldproducent, maar ook als programmamaker. Een van Duitslands grote productiemaatschappijen nodigt kijkers in een advertentie uit om hun ideeën voor programma’s te
spuien, want ‘grote ideeën volgen wij, maakt niet uit waarheen. Ihre Visione werden
Wirklichkeit.’ Zelfs de sciencefiction van Star Trek is niet gek genoeg: de producent
maakt de wildste fantasieën van de kijker waar. Behalve over de inhoud lijkt de kijker ook meer macht te krijgen over de programmering. In het voetspoor van de videorecorder volgt TiVo, een apparaatje waarmee we aan de hand van de elektronische programmagids zelf kunnen bepalen wat we zien en op welk tijdstip.25 Zo
kunnen we, als individuele netcoördinatoren, onze ideale televisieavond samenstellen. Voortaan zijn we iedere avond onze eigen zomergasten.
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In het digitale tijdperk is de passieve toeschouwer een prehistorisch wezen geworden. In 1952 adverteerden elektronicaproducenten nog dat televisie de wereld
bij u thuis bracht; in 2002 laat de fabrikant u in die afgebeelde wereld participeren.
In een advertentie voor digitale LCD-schermen zien we de kijker in gewichtsloze
toestand zweven, net als de astronaut die op het tv-scherm achter haar een wandeling maakt op de maan. ‘Dromen leven – zoals nooit tevoren’, verklaart de tekst.
Deze reclame verwijst tegelijk naar het verleden en de toekomst van televisie. In
1969 zorgde de televisie voor een rechtstreekse uitzending van de eerste stappen op
de maan. Ruim dertig jaar na dato mag de toeschouwer deze gebeurtenis ‘mee-ervaren’. De kijker moet zijn stoel uit, hij moet kennelijk af van zijn imago als passieve
getuige en wordt opgeroepen interactief te participeren in een driedimensionale
wereld. Net als bij andere culturele evenementen van deze tijd, is het eenvoudig
toeschouwer-zijn passé: het gaat om de belevenis, de ervaring.26 Vroeger bracht televisie levende gebeurtenissen tot de kijker, tegenwoordig wil het medium de kijker
tot leven wekken.
Is de gezapige bankaardappel van de jaren zestig en zeventig, via de zapper van de
jaren tachtig en negentig, nu een creatieve huisproducent en -regisseur geworden?
Is de televisie niet langer een venster op de wereld maar een schepper van de eigen
wereld? Het lijkt de omkering van de televisie zoals we die kenden: anno 2002 beslist niet langer de producent, omroep of programmamaker wat u te zien krijgt,
maar bepaalt de kijker welke flow op het scherm voorbijtrekt en welke rol hij daar
zelf in speelt. De mythe van de manipulatie van de kijker lijkt vervangen door de
mythe van de manipulatie door de kijker. Helaas, alle beloftes van de Duitse producent ten spijt, worden de wildste ideeën van kijkers nog altijd gestileerd door omroeppolitiek, kijkcijfers en genreconventies. En wie dacht met TiVo of andere technische snufjes de reclames te omzeilen, komt bedrogen uit. Voortaan zitten de
reclames niet tussen de programma’s maar worden ze ongemerkt verwerkt in de inhoud, door product placement of andere digitale insert-technieken. Intelligente search
engines weten, nadat u vier keer uw eigen televisieavond heeft samengesteld, precies
wat uw smaak is. Wees daarom niet verbaasd als u vervolgens gebombardeerd
wordt met mailtjes voor levensmiddelen, auto’s of andere producten. En elektronicaproducenten kunnen nog zo hard beloven dat televisie ons meeneemt naar de
maan, uiteindelijk bewerken ze niets anders dan onze reislust, consumptiedrang en
fantasie. Hoewel het lijkt alsof we met digitale technieken zelf kunnen bepalen wat
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Reclame van Sharp voor digitale televisie, uit 2001
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er op het scherm verschijnt, worden we nog evenzeer gestuurd door de techniek,
27
de omroepen en de producenten.
De effecten van digitalisering manifesteren zich vooral ook in de manipulatie
van het televisiebeeld. Toen we vijftig jaar geleden de eerste beelden van een live
voetbalwedstrijd zagen, wisten we dat de spelers, de bal en het spel een referent
hadden in de werkelijkheid. De werkelijkheid was basis én ijkpunt voor het beeld.
Onlangs kopte een Belgisch krantenbericht: ‘Het allermooiste doelpunt van Pélé:
28
nooit gefilmd en straks toch op tv.’ Het legendarische doelpunt van de Braziliaanse
voetbalster Pélé uit 1959 was nooit vastgelegd door een camera, maar wordt momenteel in een New Yorkse studio toch gereconstrueerd, als onderdeel van een documentaire over de voetballer. Met behulp van de computer worden zijn lichaamsdelen geregistreerd, waarna een virtuele reconstructie het doelpunt van de toen
19-jarige ster in beeld brengt. Dank zij een techniek die we motion capture noemen,
kunnen kenmerken of bewegingen van een persoon door de computer nauwkeurig
worden opgeslagen, waarna ze eindeloos kunnen worden gevormd en vervormd.
Als kijkers kunnen we aan de hand van een beeld niet met zekerheid stellen wat een
referent in de werkelijkheid heeft en wat niet. Een personage hoeft niet langer te
verwijzen naar één persoon: het kan ook een compilatie zijn van verschillende eigenschappen of kenmerken. De souplesse van Kluivert verbinden met de koptechniek van Rijkaard? Geen probleem. Bewegingen en uiterlijke kenmerken zijn reduceerbaar tot pixels, en vervolgens weer te gebruiken in iedere andere samenstelling.
Personages die met behulp van digitale technieken gemaakt worden, heten non-cartoon virtual actors. Ze zijn niet echt en zijn geen afbeelding, maar bevinden zich ergens tussen afbeelding en cartoon. Eens was de werkelijkheid basis en ijkpunt voor
beelden; nu zijn analoge beelden zowel grondstof als ijkpunt voor de verbeelding.
Hoewel beeldmanipulatie ook vóór de komst van de computer al veelvuldig
voorkwam (denk aan het retoucheren van foto’s en filmbeelden), zijn digitale beelden veel eenvoudiger en perfecter te manipuleren.29 Die belofte van de ultieme
elektronische manipulatie lijkt kijkers macht over de werkelijkheid te geven. Digitale televisie geeft geen realiteit weer: het creëert werkelijkheid. Volgens deze adverteerder is de nieuwe kijkkast een Digital Reality Creation System. Het jongetje in
deze reclame is van schrik achter de bank gekropen omdat de heks op het scherm
echt lijkt, dat wil zeggen, ze lijkt sprekend op een beeld waarvan we veronderstellen dat het een referent in de werkelijkheid heeft. ‘Realiteit of fictie?’ vraagt de reclame, ‘je zou wel eens kunnen vergeten dat je televisie kijkt.’ Leerden de reclames
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uit de jaren vijftig ons dat de olifant op het scherm naar een echte olifant uit de jungle verwees, uit deze recente advertentie maken we op dat iets niet-bestaands toch
werkelijkheid kan worden. We lachen wel om dit jongetje, dat wellicht nog te jong
is om feit en fictie uit elkaar te houden, maar ook volwassenen worden in film en op
televisie al voortdurend geconfronteerd met nieuwe mogelijkheden van digitale
manipulatietechnieken. De BBC-series Walking with Dinosaurs (1999) en Walking
with Beasts (2001) waren vernuftige voorbeelden van wetenschappelijke docufictie,
deels gemaakt van analoge beelden, deels bestaande uit digitale composities.30 Werkelijkheid, reconstructie en fantasie vloeien samen in digitale beelden die precies op
analoge beelden lijken, en het zijn deze beelden waaraan we (al dan niet bewust)
nog steeds de betekenis van waarheidsgetrouwheid hechten.
Nu laten wij ons niet zomaar bedotten. Iedereen die de claims van de digitale
magiërs te serieus heeft genomen, is inmiddels failliet of nog onder de dertig.
Nieuwe technologie moet het altijd hebben van grootse beloftes en overtrokken
verwachtingen. De waarheid is dat de digitale televisie noch ons leven, noch de afbeelding daarvan sterk zal veranderen. Wel zullen we onze conventies of vooronderstellingen over de relatie tussen beeld en referent wederom moeten aanpassen,
zoals we al vele malen hebben gedaan, ook in het analoge tijdperk. Vroeger namen
we genres (documentaire of fictie) als aanduiding van een dergelijke afspraak, nu
zullen we meer afhankelijk worden van de ethiek van omroepen en programmamakers die duidelijkheid moeten verschaffen over de condities van de totstandkoming.
Ik twijfel er voorlopig niet aan of Henny Stoel blijft de nieuwslezeres die ook in de
studio in Hilversum rondloopt, maar bij elke documentaire (of het nu over dinosaurussen gaat of over het tijdperk Kennedy) zal ik me moeten afvragen wat de verhouding is tussen de beelden die als digitale grondstof gebruikt zijn en de beelden die ik
uiteindelijk zie.31 De waarde en waarheid van het televisiebeeld zit niet zozeer in
machines of digitale codes, maar in de intentie van degenen die ze voortbrengen en
in het ongeschreven contract tussen makers en kijkers.32 Het digitale tijdperk vraagt
dan ook om een hernieuwde filosofische reflectie op de verhouding tussen werke33
lijkheid, beeld en verbeelding.
Producenten willen televisie maar al te graag een fris imago aanmeten om zo
een nieuwe plek te veroveren in het door de computer omgeploegde medialandschap. Nu scheppen nieuwe media onmiskenbaar ook nieuwe mythes: het concept
van de televisie als kunstwerk, van de kijker als creatieve producent of actieve deelnemer, en van het beeld als ijkpunt van de verbeelding. Maar de belangrijkste vraag
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is nog niet gesteld: wat zeggen die beloftes over de cultuur waarin ze totstandkomen en die ze helpen construeren?
De digitale televisie lijkt naadloos te passen in de culturele dynamiek van de
laat-twintigste en vroege eenentwintigste eeuw: het is een dynamiek van individuele maakbaarheid en zelfverwezenlijking, van drang naar controle over het eigen
leven. Televisie is niet langer een bindmiddel van het gezin, de elektronische open
haard niet langer een symbool van gemeenschapszin en gezelligheid. De nieuwe televisie wil een instrument zijn waarmee je je eigen leven vormgeeft en waarmee je
de wereld naar je hand zet. Individualisme in plaats van massacultuur, maatwerk
(customization) in plaats van standaardisering, zelfverwezenlijking in plaats van indoctrinatie. In deze cultuur lijkt de gebruiker de ultieme macht te hebben om met
behulp van mediatechnologie te bepalen hoe de wereld (en vooral de eigen wereld)
er uit ziet. We zien die cultuur van individuele maakbaarheid en zelfverwezenlijking
gereflecteerd in de talloze producten van de digitale industrie. Een internet-uitzendburo adverteert zijn diensten door te laten zien dat je jezelf gemakkelijk digitaal in Leonardo’s Mona Lisa kunt verplaatsen, en van je leven een kunstwerk kunt
maken. ‘Bepaal zelf hoe uw leven er uit ziet, welke baan u wilt en welk leven u kiest’
roept deze advertentie. Uiteindelijk is iedereen zelf de maker van zijn eigen leven en
de nieuwe media zijn slechts middelen om persoonlijke idealen te bereiken.
Deze cultuur van individuele maakbaarheid zien we uiteraard niet alleen in de
wereld van de media, maar komt tot uitdrukking in haast elke sector van de samenleving, van kunst tot geneeskunde. In 1935 poneerde Benjamin de stelling dat de
schilder zich tot de filmmaker verhoudt als ‘een magiër tot een chirurg’.34 Een
schilder raakt het afgebeelde niet aan, terwijl de camerapersoon juist diep binnendringt in het leven van de afgebeelde. In het digitale tijdperk is de televisiemaker
geen magiër of chirurg, maar een geneticus of moleculair bioloog. De moleculair
bioloog is de ultieme manipulator van het leven zelf; hij brengt het lichaam terug tot
de kleinst mogelijke deeltjes, het menselijk DNA, om het daarna te kunnen bewerken. Digitale mediatechnologie opereert volgens dezelfde logica: zij reduceert
filmbeelden tot de kleinst mogelijke eenheden (pixels) om die vervolgens in de
computer tot iedere gewenste afbeelding te herschikken. Mediabedrijven refereren
in hun advertenties dan ook niet zelden aan de genetica of biotechnologie: ‘De
sterkste verbindingen zijn onzichtbaar’, zegt deze reclame voor mobiele netwerken
en computers. De genetische band tussen moedereend en kindereendjes staat model voor draadloze mobiele verbindingen. Hiermee wil ik niet zeggen dat biotech-
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nologie en mediatechnologie hetzelfde nastreven, maar dat beide voortkomen uit
dezelfde cultuur. Dit is een cultuur waarin we ons lichaam niet hoeven te accepteren zoals het is, maar waarin we het kunnen modificeren tot het de gewenste vorm
heeft. Een cultuur waarin we niet langer genoegen hoeven te nemen met de beelden zoals ze door de analoge televisie aan ons voorgeschoteld werden, maar die we
kunnen manipuleren tot ze voldoen aan ons persoonlijke ideaalbeeld of fantasie.
Pixels zijn het DNA van onze verbeelding, net als genen de bits en bytes zijn van de
humane evolutie.

Conclusie
Televisie zegt evenveel over de cultuur als de cultuur over het medium. Net als in de
jaren vijftig, bevinden we ons nu in een fase waarin gebruik en inhoud van televisie
(opnieuw) vorm krijgen, een fase waarin we visies en visioenen ontwikkelen over
de toekomst.35 De metaforen en connotaties waarmee televisie in haar beginjaren
werd geduid, lijken een radicale omkering te hebben ondergaan. De kijkkast wordt
nauwelijks meer in verband gebracht met gemeenschapszin of huiselijke gezelligheid, noch met indoctrinatie of brainwashing. In het digitale tijdperk zijn interactiviteit en manipulatie door de gebruiker bijna magische mantra’s geworden, vaak in
één adem genoemd met individualiteit, consumentenvrijheid en zelfverwezenlijking. In plaats van een gezamenlijk venster op de wereld, lijkt het venster vooral de
persoonlijke wereld vorm te geven: werkelijkheid en fantasie worden ondergeschikt gemaakt aan de wetten van imago en beeldvorming. Televisie zou in het tijdperk van de computer niet langer een massamedium zijn, maar een kunstwerk aan
de muur, een persoonlijk medium waarmee eenieder zich inschrijft in de annalen
van de beeldcultuur.
Net als de eerdere mythe is ook deze nieuwe belofte eenzijdig en vol tegenstrijdigheden. Dezelfde digitale technieken die individualiteit en zelfverwezenlijking
lijken te bevorderen, zijn tegelijk subtiele instrumenten van commerciële en ideologische beïnvloeding. Dezelfde software die creatieve input van de particuliere gebruiker mogelijk maakt, zorgt ook voor een wereldwijde sturing (oftewel microsoftisering) van ons creatieve vermogen. Hetzelfde gepixelde canvas dat ruimte geeft
aan de artistieke expressie is en blijft een invloedrijk publiek forum en collectief geheugen. Dit is niet het tijdperk van digitale manipulatie, maar van digitale manipu-
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leerbaarheid. Digitale manipuleerbaarheid is – net als technische reproduceerbaarheid in de tijd van Benjamin – een mes dat aan twee kanten snijdt. Technologie is
altijd al door zowel makers als kijkers ingezet om macht uit te oefenen over het individuele én collectieve bewustzijn, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.
We moeten het tijdperk van de digitale manipuleerbaarheid dan ook eerder zien
als een moment in een culturele evolutie dan als een technologische revolutie.
Interactiviteit en manipuleerbaarheid zijn niet het gevolg van digitalisering: de fundamenten ervan zijn al gelegd ver vóór de ontwikkeling van de computer. Evenmin
zijn individualisering en medialisering aan te merken als oorzaken van de huidige opmars van de digitale mediatechnieken. Veranderingen in de mediatechnologie maken deel uit van langdurige transformaties: de digitalisering van de laatste decennia
kan niet los worden gezien van brede maatschappelijke ontwikkelingen, zoals commercialisering, mondialisering, medialisering en individualisering. Net als in de tijd
van Benjamin, roepen de huidige veranderingen in technologie, media en cultuur
veel vragen op. Vragen bijvoorbeeld naar de esthetiek en de ethiek van televisiebeelden, die nieuwe dimensies in onze beleving van werkelijkheid aanboren. Vragen naar de epistemologische basis en ontologische status van beelden: wat is precies de relatie tussen beeld en referent in een mengsel van analoge en digitale
technieken? Vragen naar de positie van de kijker, die zich mogelijk meer als maker
en ‘belever’ van cultuur zal manifesteren. Vragen ook naar de rol van de omroepen
(zowel publieke als commerciële) in de totstandkoming van nieuwe inhouden. En
vragen, tenslotte, naar de rol van nieuwe media in een digitale cultuur, een cultuur
die vooral gericht lijkt op individuele maakbaarheid en zelfverwezenlijking. De digitale transformatie van de televisie staat niet op zichzelf; als we de televisie zien als
een boom, en de media als een landschap, dan is de cultuur het ecosysteem waarin
elke verandering effect heeft op de samenhang. Die samenhang bestuderen, is de
kern van de leeropdracht die ik vandaag aanvaard, en ik denk dat u het met mij eens
zult zijn dat het label ‘televisieprofessor’ ontoereikend is als omschrijving van dit
vakgebied.
Het heeft lang geduurd voor de geesteswetenschappen hun jongste telg, de filmen televisiewetenschap, in haar armen sloot. Ontsproten aan de Kunst- en Cultuurwetenschappen, en deels gevoed door de Communicatiewetenschap, heeft deze
jonge (inter)discipline zich in korte tijd een aanzienlijke plaats in de Faculteit der
Geesteswetenschappen weten te verwerven, niet in de laatste plaats door de grote
belangstelling van studenten. Vanaf september zal onze opleiding in het nieuwe
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bachelor-master systeem aan de Universiteit van Amsterdam verdergaan onder de
naam ‘Media en Cultuur’, met een gevarieerd pakket aan wetenschappelijke en
professioneel georiënteerde opleidingen. Naast een wetenschappelijke Bacheloren Mastersopleiding Media en Cultuur zullen wij vanaf 2003 de professionele masters Journalistiek, Redactie en Research voor televisie en nieuwe media, en Film
Preservation and Presentation gaan aanbieden. Voor de stad Amsterdam, die zich
graag profileert als media- en cultuurcentrum van het land, is de aanwezigheid van
zulke opleidingen van vitaal belang, en ook voor de omroepen en het Nederlands
Audiovisueel Archief is een wetenschappelijke verankering van de mediaprofessies
cruciaal. Ik verheug me dan ook op onze toekomstige samenwerking.
Die grote belangstelling van studenten voor media en cultuur moet zich ook
vertalen in eenzelfde animo voor wetenschappelijk onderzoek. Heeft de geesteswetenschap een taak om mede te bepalen wat de rol van (digitale) media in onze cultuur wordt, of laten we dat over aan de mediaconcerns, televisieproducenten en reclamemakers? Walter Benjamin gaf in 1935 blijk van zijn taak als intellectueel door
de kwestie van de technische reproduceerbaarheid niet binnen één discipline te behandelen, maar in een veel breder perspectief van cultuurverandering te plaatsen.
Gelukkig heeft ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) dit bredere perspectief opgepakt en omgezet in een grootschalig programma. Onderzoekers met oog voor het maatschappelijke belang van wetenschap zullen voorbij de grenzen van disciplines moeten kijken om historische en contemporaine transformaties in media en cultuur kritisch te kunnen duiden.
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der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam danken voor het
vertrouwen dat zij mij geschonken hebben. Ik vind het een eer deze leerstoel als
eerste te mogen bekleden. Op mijn nieuwe werkplek heb ik een groep collega’s
aangetroffen die me, na bijna een jaar, al dierbaar zijn geworden en waarmee ik ie-
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dere dag plezierig werk. In het bijzonder wil ik Frank van Vree, Piet van Wijk en
Thomas Elsaesser noemen, die van besturen een teamsport maken.
Zonder de inspiratie van docenten tijdens mijn opleiding, zou ik mijn aspiraties
nooit hebben kunnen waarmaken. Ik dank begeleiders aan mijn alma maters, de
Universiteit Utrecht en de University of California, San Diego. Na twintig jaar wetenschappelijk onderwijs begrijp ik dat docenten het meest van studenten leren,
terwijl ze worden betaald voor het omgekeerde. Dank aan alle studenten die weigeren passieve onderwijsconsumenten te zijn en die allang bewezen hebben dat interactiviteit ook zonder computers de beste manier van leren is.
Het lijkt wat abstract om organisaties te bedanken die in de afgelopen jaren mijn
werk gestimuleerd hebben, maar achter die organisaties staan mensen: NWO heeft
mijn onderzoek op cruciale momenten ondersteund. Dank ook aan het Nederlands
Audiovisueel Archief, een goudmijn voor mediaonderzoekers. De publieke omroepen, en met name de programmamakers van de VPRO, ben ik erkentelijk omdat ze
academici als ik af en toe collegiaal opnemen in hun creatieve midden.
Met veel waardering kijk ik terug op mijn eerdere werkplekken in de uiterste
geografische hoeken van Nederland. Aan mijn collega’s van de Rijksuniversiteit
Groningen, in het bijzonder die van de Letterenfaculteit en de opleiding Journalistiek, heb ik vele dierbare herinneringen. De steun van Doeko Bosscher, Rob Wagenaar en Kees Wiese was even groot als het vertrouwen dat ze mij gaven bij het opzetten van deze opleiding.
Het is niet zonder aarzeling dat ik vanuit Maastricht naar de hoofdstad ben getrokken. Mijn hoofd en hart liggen nog steeds deels in de Faculteit der Cultuurwetenschappen. Als het begrip ‘academische gemeenschap’ op één club van toepassing
is, dan is het wel op deze. Ik weet dat ik velen tekort doe als ik maar enkele namen
noem, en toch wil ik dat doen. Wiel Kusters, Rein de Wilde, Karin Bijsterveld,
Wiebe Bijker, Renée van der Vall, Rob Zwijnenberg, Jo Wachelder en Bernike Pasveer: gelukkig betekent mijn transfer naar de UvA geen einde aan onze jarenlange
collegialiteit, vruchtbare samenwerking en persoonlijke vriendschap. Ginette Verstraete maakte mijn afscheid van Maastricht minder zwaar door samen met mij
noordwaarts te trekken. En tot mijn vreugde is ook mijn oude baas en nieuwe burgemeester, Job Cohen, hier om te onderstrepen dat de komst van al die UM’ers
naar de hoofdstad geen braindrain is, zoals de decaan begin vorig jaar constateerde,
maar deel uitmaakt van een bewuste Maastrichtisering van de Amsterdamse bestuurscultuur: meer vlaai, minder lawaai. Het probleemgestuurd leren hebben we
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hier alleen ingeruild voor het oplossingsgericht besturen; zoals ik gisteren op het
nieuws hoorde is de slogan van de gemeente voortaan: ‘Alleen het resultaat telt.’
Vrienden en vriendinnen, buren en collega’s, familie en schoonfamilie, jullie
maken mijn werk en leven iedere dag tot een feest. In het bijzonder wil ik mijn
broers en zussen bedanken, die hier vanmiddag allemaal aanwezig zijn. Jullie bewijzen steeds opnieuw dat het begrip ‘familie’ meer inhoudt dan die onzichtbare genetische band: dank voor jullie steun, humor en gezelligheid. Mijn vader kan hier helaas niet meer bij zijn, mijn moeder gelukkig wel. Zij merkte, na het horen van mijn
benoeming, fijntjes op dat het toch wel merkwaardig is dat uitgerekend haar dochters die vroeger nooit een jurk wilden dragen, nu een togaberoep kiezen. Deze oratie is een ode aan mijn familie.
Als mijn leven een televisieprogramma was, zou Ton daar al meer dan twintig
jaar de coproducent van zijn. Zijn passie voor het geschreven woord houdt mij, als
afgedwaalde naar het beeld, steeds de spiegel van onze eerste gedeelde liefde voor:
de literatuur. Mijn dank aan jou is groter dan woorden of beelden ooit kunnen uitdrukken.
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
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Noten
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De benadering die deze wisselwerking onderzoekt, staat bekend onder de naam ‘sociaal
constructivisme’; de term ‘sociale constructie’ verwijst naar de wisselwerking tussen
technologische artefacten, gebruikers en makers in de geleidelijke betekenisgeving van
een technologie. Zie voor een uitgebreide introductie bijvoorbeeld Wiebe Bijker en
John Law (red.) Shaping Technology/Building Society (Cambridge: MIT Press, 1992). In
dit stuk deel ik de uitgangspunten van het sociaal constructivisme, hoewel ik meer nadruk leg op de rol van cultuur als constituerend element in de verwevenheid van technologie en media. Bovendien gebruik ik geen empirisch of antropologisch onderzoek,
maar culturele analyse als basis voor mijn onderzoeksvragen.
Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (oorspronkelijke uitgave, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1935;
Ned. vertaling uitgegeven door SUN, Nijmegen, 1985).
Op 22 maart 1935 ging in Duitsland de eerste regelmatige Programmadienst van start,
wat overigens een nationaal-socialistisch project was. De experimenten met televisie
kwamen in Duitsland net iets eerder dan in Engeland, waar de BBC op 2 november 1936
startte met de eerste uitzendingen. Zie voor details: Thomas Steinmaurer, ‘Fern-Sehen.
Entwicklungslinien und Transformationsstufen’ in: Ernest W.B. Hess-Luttich (Hrsg.),
Autoren,Automaten,Audiovisionen.Neue Ansatatze der Medienasthetik und Tele-Semiotik (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2001), pp. 227-247. Voor een omvattende en omvangrijke
analyse van de ontwikkeling van televisie in het interbellum, zie Siegfried Zielinski, Audiovisions.Cinema and Television as Entr’actes in History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999).
Zie bijvoorbeeld een reclamefolder van Philips uit 1955, waarvan de aanhef luidt: ‘De
Philips super-ontvangers verzekeren U een uitmuntende ontvangst tot aan de uiterste
grenzen van het werkingsgebied van een zender… De ligging van uw woning en de
plaatselijke omstandigheden zijn bepalend voor televisie-ontvangst.’ Alle reclamefolders zijn aanwezig in de Philips Company Archives, Eindhoven, waar ook de afbeeldingen vandaan komen. Ik dank het Archief en de archiefmedewerkers voor hun medewerking.
Voor een interessante analyse van de rol en functie van televisie in de decennia na de invoering ervan, zie Cecilia Tichi, Electronic Hearth. Creating an American Television Culture
(Oxford: Oxford University Press, 1991).
David Morley, in ‘Television: not so much a visual medium, more a visible object’ (Chris
Jenks (red.) Visual Culture, New York: Routledge 1995) verwoordt heel treffend mijn
benadering van televisie als technologisch object, culturele vorm en sociale constructie
als: ‘Television may well be understood as a symbolic and partly visual medium – but it is
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

also one with a physical materiality all of its own, and a wide range of material effects in
and on its primary physical setting, in the home’ (p. 187).
Deze onderverdeling in televisie als ‘technologie’ en ‘culturele vorm’ is oorspronkelijk
afkomstig van Raymond Williams. In zijn boek Television: Technology and Cultural Form
(Hanover: University Press of New England, 1974) legt hij het verschil uit: technologie
heeft betrekking op het apparaat, terwijl culturele vorm slaat op de activiteit die het apparaat ontlokt en de plaats en betekenis daarvan in de cultuur. ‘Televisie kijken’ is een
culturele vorm, net als ‘naar de film gaan’, ‘een roman lezen’ of ‘muziek luisteren’. Vanaf de jaren tachtig is de term ‘culturele praktijk’ (cultural practice) steeds meer in zwang
geraakt. Culturele praktijk, een term afkomstig uit de cultural studies, omvat eigenlijk
technologie en culturele vorm en voegt daaraan toe het hele systeem van het gebruik van
een medium, de genormeerde plaats die het inneemt in het dagelijks gebruik en in de
samenleving als zodanig.
Over de Golfoorlog en de inval in Somalië in relatie tot de audiovisuele media zijn vele
boeken en artikelen verschenen. Ik volsta hier met een verwijzing naar het bekendste
boek: Jean Baudrillard, La guerre du Golfe n’a pas eu lieu. (Parijs: Galilée, 1991).
Zie bijvoorbeeld Marie Winn, The Plug-in Drug (New York: Viking Press, 1997) of Frank
Mankiewicz and Joel Swerdlow, Remote Control:Television and the Manipulation of American
Life (New York: Times Books, 1978).
Jerry Manders Four Arguments for the Elimination of Television (New York: Bantam, 1974)
en Neil Postmans Amusing Ourselves to Death (New York: Penguin, 1985), hoe verschillend ook in hun argumentatie, verketterden het medium op basis van de vooronderstelling dat de massa’s zich lieten manipuleren door het speeltje van een kleine, machtige
elite.
Die angst voor de elektronische manipulatie van massa’s bleek ook uit contemporaine
sciencefiction romans, zoals George Orwells 1984 (1948) en Aldous Huxley’s Brave New
World (1931). Het indoctrineren van mensenmassa’s met behulp van media, en daarmee
het afbreken van de beschaafde, hoogwaardige cultuur, vormt de grondslag van deze bekende dystopieën.
Voor een mooi overzicht van de opkomst van televisie in Nederland, zie Eric Smulders,
‘Het glazen huis der openbaarheid. Televisie in de jaren vijftig: de moeizame groei van
een modern medium’ in: Paul Luykx en Pim Slot (red.) Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (Hilversum: Verloren, 1997), pp 249-279.
Hans Magnus Enzensberger, de Duitse filosoof en maatschappij criticus, in een interview ter gelegenheid van 25 jaar Nederlandse televisie, besluit zijn tirade tegen de commercialisering van de cultuur met de uitspraak: ‘Fernsehen ist ein Reklame’ (Deel 3 van
Een Dure Grap, ‘De televisie en de invloed’, uitgezonden op 2 oktober 1976).
Pierre Bourdieu , Over televisie (vert. van Sur la télévision, oorspr. uitgave 1996, vertaling
Boom, Meppel, 1998), p. 33.
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15. Zie hiervoor bijvoorbeeld de boeken van Ien Ang, Watching Dallas (Londen: Routledge,
1985) en Desperately Seeking the Audience (Londen: Routledge, 1989).
16. Benjamin merkte op dat ‘het onderscheid tussen auteur en publiek bezig [is] zijn principiële karakter te verliezen’ (p. 29).
17. Benjamin, p. 29.
18. Ik sla hier een belangrijke discussie over, nl. de vraag of de participant in reality programma’s daadwerkelijk enige macht heeft, of zodanig door de producenten en cameravoorschriften wordt gemanipuleerd dat hij juist een speelbal van het televisiebedrijf wordt.
De discussies na de eerste succesvolle reeks van Big Brother gingen onder andere over
dit aspect van de reality-tv. Zie o.a. Irene Costera Meijer en Maarten Reesink (red.) Reality Soap. Big Brother en de opkomst van het multimediaconcept (Amsterdam: Boom, 2000).
19. Voor een uitstekende Nederlandstalige introductie tot de basisprincipes van nieuwe
media en digitale cultuur, zie Jan Simons, Inleiding Nieuwe Media (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002). Voor een Amerikaanse introductie in de ‘archaeologie’
van de nieuwe media, zie Lev Manovich, The Language of New Media (Cambridge: MIT
Press, 2001).
20. Onder technogoeroes versta ik onder andere Nicholas Negroponte, Jaron Lanier, Kevin
Kelly.
21. De recente benaming van het Vlaamse net, Canvas, wijst ook in deze richting. Canvas
presenteert zichzelf als de cultuurzender van België.
22. Dit punt brengt me op een paradox die ik eerder opmerkte bij de introductie van de
(analoge) televisie in de jaren vijfitg: enerzijds wil men het medium aan kunst spiegelen
om het lage imago van televisie te ‘upgraden’. Tegelijkertijd wordt, althans in deze reclames voor digitale televisie, de nadruk gelegd op het apparaat zelf als kunstwerk en de
kijker als passieve beschouwer. Je zou ook kunnen zeggen dat de kijker hier letterlijk
naar ‘bewegend behang’ staart. De boodschap in de reclame is dus duidelijk ambigu als
het gaat om de positionering van het medium en de rol van de kijker.
23. Medialisering (ofwel mediazation in het Engels) wordt door John B. Thompson in The
Media and Modernity. A Social Theory of the Media (Cambridge: Polity Press, 1995) omschreven als de toenemende wederkerigheid van individuele vorming en mediarepresentaties: ‘The double bind of mediated dependency is part of a more general trend characteristic of modern societies. […] The self becomes increasingly organized as a reflexive project through which the individual constructs […] a sense of self-identity. At
the same time, however, individuals are increasingly dependent on a range of social institutions and systems which provide them with the means – both material and symbolic –
for the construction of their life-projects’ (p. 215).
24. De sterke aanwezigheid van camera’s in ons dagelijks leven, en het doordringen ervan
tot in de meest intieme aspecten van ons leven, niet alleen in de huiskamer maar ook in
de slaapkamer, de operatiekamer en zelfs binnen in het lichaam, is een van de thema’s in
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25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

mijn boek Het Transparante Lichaam. Medische Visualisering in Media en Cultuur (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001).
Voor een uitgebreide technische beschrijving en heldere analyse van de verschillende
technologische systemen op het gebied van televisie (Personal Videorecorder, Electronic Program Guide en TiVo) zie het rapport Next generation Television.State of the Art report
on new developments in television from a technological, economical, and socio-cultural perspective
(Enschede: Telematica Instituut, 2001). (http://www.telin.nl).
Zie hiervoor Joseph B. Rine, The Experience Economy: Work is a theatre and every business a
stage (Cambridge: Harvard Business School Press, 1999).
William Uricchio bespreekt dit fenomeen uitgebreid in, ‘Television’s Next Generation:
technology/interface culture/flow’, in: Lynn Spigel en Jan Olsson (red.), Television in
Transition, Berkeley: University of California Press (in druk).
De Morgen, 2 november 2001, p. 2.
Zie William J.T. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era.
(Cambridge: MIT Press, 1992), p. 7.
Zie Martijn Hendriks, ‘Walking with Dinosaurs. Een digitaal Window on the World’ in:
E-View 02-1.
Warwick Mules pleit in ‘Lines,dots and pixels: the making and remaking of the printed
image in visual culture’ (Continuum:Journal of Media and Cultural Studies 14: 3 (2000), pp.
303-316) tegen de opvatting van William J.T. Mitchell ten aanzien van de ‘post-fotografische waarheid’ van digitale beelden. In plaats daarvan, stelt hij, hangt het altijd af van de
verhouding tussen techniek, kijkers en publicatiecontext hoe waarheidsclaims van beelden gehonoreerd worden.
Frank Kessler merkt hierover op in ‘Fakt oder Fiktion. Zum pragmatischen Status dokumentarischer Bilder’ (Montage/av, 7-2, 1998) dat een beslissende factor in de toekenning
van indexicaliteit aan een digitaal beeld de status is die de toeschouwer eraan toekent.
We moeten ons volgens D.N. Rodowick nadrukkelijk afvragen waarom fotografisch realisme ons ijkpunt van representatie blijft: ‘There is much to be learned from the fact that
photographic realism remains the Holy Grail of digital imaging – a certain cultural sense
of the cinematic and an unreflective notion of realism are still in many ways the touchstones for valuing the aesthetic innovations of the digital.’ (p. 1400) in: ‘Dr. Strange
Media; or, how I learned to stop worrying and love film theory’ in: PMLA 115.5 (2001),
pp. 1396-1404.
Benjamin, p. 32.
Voor een interessante analyse van achttiende en negentiende eeuwse visioenen of ‘fantastische projecties’ van televisie, zie Jürgen E. Müller, ‘Tele-vision als Vision: Einige
Thesen zur intermedialen Vor- und Frühgeschichte des Fernsehens’ in: Ernest W.B.
Hess-Lüttich (hsg), Autoren, Automaten, Audiovisionen. Neue Ansätze der Medienästhetik und
Tele-Semiotik (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001) pp. 1-22.
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