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Bij een werkconferentie Nieuwe Media
kijken we natuurlijk eerst waar de grenzen
van dit containerbegrip liggen. Het woord
‘Nieuw’ suggereert verandering: er is iets
bijgekomen dat er voorheen niet was. In dit
verband is het volgende citaat interessant:

Een uitspraak waarin menigeen zich anno
nu zal kunnen vinden, in onze door snelle
ontwikkelingen op het gebied van Nieuwe
Media zo hectische tijd. Maar het is niet
per se typerend voor het hier en nu. Het
citaat is van de Leidse hoogleraar
Jelgersma, uit zijn openingstoespraak voor
het eerste internationale congres voor
Psychiatrie, Neurologie, Psychologie en
Geestelijke Gezondheidszorg in
Amsterdam, in 1907.

Sindsdien ontwikkelde de technologie zich
explosief. Onderzoeksbureau Multiscope
stelde halverwege de jaren negentig in een
enquête de vraag of men een Nieuw
Medium wist te noemen. Het meest
genoemde antwoord was Jomanda.

Nieuw...wat is nieuw?

“ Het moderne leven is haastig, oude
zekerheden raken verloren voor nieuwe
waarheden, die elkaar steeds sneller
opvolgen. Mensen zijn gedwongen om
zich in korte tijd en onder hoge druk aan
steeds nieuwe omstandigheden en idee n
aan te passen. Niet iedereen beschikt over
de daarvoor vereiste geestelijke
rekbaarheid, maar er is geen ontkomen
aan. De rust van vroeger keert niet meer
terug, we zullen ons aan een situatie van
voortdurende veranderingen moeten leren
aanpassen. Wat men moet zien te
verwerven is niet langer een evenwichtige
rust, maar een evenwichtige beweging. ”
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Interactieve televisie, dat klinkt toch
behoorlijk Nieuwe Media...maar bestond
ook al in 1953. De Amerikaanse Tinky
Wank set bestond uit een overlay voor het
televisiescherm en kleurkrijt. In speciale
kinderprogramma’s werden dan situaties
getoond die het kijkende kind op de
overlay kon intekenen. Als de brug erbij
getekend was, kon de kabouter veilig de
beek oversteken.

Ofwel: Nieuwe Media is een verwarrende
term. Snelle veranderingen is niet iets van
de laatste 15 jaar, en ook de perceptie van
het begrip is rekbaar. Het gaat niet zozeer
om nieuwe media, maar om het proces
dat er tegenwoordig aan ten grondslag
ligt: digitalisering. Het Sociaal Cultureel
Planbureau schrijft over deze
“Digitalisering van de leefomgeving”
(‘Trends in de Tijd - okt 2001, par 7.6):

Met het begrip digitalisering is beter te
werken dan met Nieuwe Media. Dat valt
een stuk concreter in tijd en plaats te
benoemen. Zo zien we bijvoorbeeld dat
vooral de laatste 20 jaar in toenemende
mate zowel gereedschappen voor creatie
(typemachine, archiefkast, ontwerpstudio)
als de eindproducten daarvan (teksten,
tijdschriften, beeld, geluid) zijn gaan
bestaan als digitale informatie (nullen en
enen). Dergelijke ‘digitale materie’ kan ook
nog eens effici nt worden uitgewisseld,
waarbij interessante communicatieve
mogelijkheden ontstaan.

Voor een paar kenmerken van
digitalisering kunnen we onder meer
leentjebuur spelen bij Joost Raessens,
hoofddocent Universiteit Utrecht (en
co rdinator specialisatie Nieuwe Media en
digitale cultuur). Hij noemt de volgende
vier kenmerken.

“ Kenmerkend voor nieuwe media is de
combinatie van technologie n die
voorheen gescheiden waren. Door de
convergentie van telecommunicatie en
computer zijn nieuwe mogelijkheden voor
informatieoverdracht en communicatie
ontstaan. “
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Digitalisering
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1 multimedialiteit

2 virtualiteit

3 interactiviteit

4 connectiviteit

Tekst, beeld en geluid kunnen door hun
digitale natuur moeiteloos worden
gecombineerd.

Sommige zaken bestaan helemaal niet
meer als tastbare materie, maar alleen
nog ergens als digitale informatie.

Digitale informatie is compact en flexibel,
waardoor mogelijkheden voor interactivi-
teit ontstonden. Niet passief ondergaan,
maar deelnemen, beïnvloeden.

Digitale informatie is eenvoudig aan elkaar
te koppelen, maakt communicatie
mogelijk.

Het is logisch dat de kunsten ook
veranderen door deze ontwikkelingen.
Oudere vormen krijgen nieuwe
mogelijkheden voor productie, distributie
en communicatie. En er komen nieuwe
vormen bij. Een nieuwe kunstvorm die aan
alle vier kenmerken hierboven voldoet, is
het computerspel. In beeld en geluid
volledig multimediaal, waarbij virtuele
spelers in een virtuele ruimte spelen. En
interactief uiteraard - de essentie van een
spel. Connectief ook: via het net speel je
met of tegen anderen die zich overal op
de wereld kunnen bevinden. In de
industrie rond games gaat meer geld om
dan in de filmindustrie. Populair nu: The
Sims, waar de speler virtuele mensen een
virtueel leven laat leiden, inclusief relaties,



huisdieren en de dagelijkse
beslommeringen.

Games zijn in korte tijd populair, ofwel
massacultuur geworden. Een heel groot
verschil met de tijd van professor
Jelgersma, want de hectiek van het begin
van de twintigste eeuw toen was een
tamelijk elitaire aangelegenheid, zowel in
beleving als productie. Veel Nieuwe Media
van de vorige eeuw waren eveneens in
eerste instantie vooral top-down gericht
op passieve ontvangers, zoals radio en
televisie.

Laten we de computer even als motor van
de digitalisering beschouwen. In 1943
dacht de chairman van IBM nog dat “there
is a world market for maybe five
computers”. Nieuwe media, en de
productiemiddelen daarvoor waren door
hun omvang, technische complexiteit en
hun prijs lang voorbehouden aan kleine
groepen zoals experts, wetenschappers,
overheid en bedrijfsleven.

De digitalisering gaat hand in hand met
miniaturisering, en moderne computers
met al hun power zijn in onze westerse
samenleving laagdrempelig beschikbaar,
en nu zijn de rollen omgedraaid. Die
multimediale computer is enorm populair,
en neemt door zijn veelzijdige karakter
een toppositie in bij kinderen en jongeren.
Aanbieders van diverse diensten en
producten zien nu dat de consument die
eerst naar ze toe moest komen, nu buiten
de aanbieder zelfstandig allerhande
digitale eindproducten kan maken, en
effici nt met andere consumenten kan
communiceren en uitwisselen. Zoals op
Marktplaats.nl , waar massaal
tweedehands (maar ook nieuwe) spullen
zonder winkelpand van eigenaar wisselen,
en allerlei diensten worden aangeboden.

Mensen zijn niet meer afhankelijk van
aanbieders, en veel vormen van
tussenhandel verdwijnen. Paniek bij veel
organisaties natuurlijk, want hoe in te
spelen op een klant die nu wereldwijd kan
shoppen, vergelijken en communiceren?

Participatiecultuur
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Paniek is een slechte drijfveer, die we in
de kunsteducatie bijvoorbeeld vaak
terugzien in wanhopige pogingen van
organisaties om snel bij de nieuwe digitale
cultuur aan te sluiten. Snel wordt er
digitaal aanbod ontwikkeld, komt er
Nieuwe Media in de folder te staan en
moet men op internet. Maar ‘digitaal gaan’
is meer dan alleen een nieuwe trend
waarbij aangehaakt moet worden, alsof
het om Beyblades, 3d kaarten of
panoramafotografie zou gaan. De nieuwe
participatiecultuur vraagt om een wezenlijk
andere benadering van de relatie tussen
klant en aanbieder, iets waar de meeste
organisaties niet op voorbereid zijn. De
grootste verandering die digitaal teweeg
brengt is dat de macht van participatie
relaties gelijkwaardiger maakt
(horizontaal), in tegenstelling tot
organisaties die altijd op een papiercultuur
draaiden (top-down, verticaal). Nu de
rollen zijn omgedraaid is men angstvallig
op zoek naar nieuwe middelen om maar
bij de interesse van de nieuwe consument
aan te haken. Een nieuwe consument, die
door het reclamevakblad Adformatie in
januari 2001 getypeerd werd als
Prosument: “Zelf actief, prijsbewust,
zoekend naar waarde en relevantie. Rijk
in geld, arm in tijd.”

De grote veranderingen van onze tijd
spelen zich over een veel grotere periode
af dan we soms geneigd zijn te denken,
en daarop effici nt inspelen heeft
eveneens meer tijd nodig dan we er vaak
voor wensen te nemen. Dat zien we goed
terug aan de Dot Com Burst van de
recente negentiger jaren. Met de opkomst
van internet werden de gevolgen van de
digitalisering duidelijk zichtbaar. Even leek
het erop dat wie de bedrijfsvoering niet
radicaal omgooide, het op afzienbare tijd
wel kon schudden. Alles moest anders.
Van economie naar e-commerce, en de
verkopers van oplossingen hiervoor
beleefden gouden tijden...eventjes. Flip
Vuysje (o.m. ex-hoofdredacteur
Intermediair) schrijft erover in zijn boekje
“21 misverstanden van de Nieuwe
Economie” (Meulenhoff, 2000):

Snel succes, graag!
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“ Nieuwe Economie is niet de basis van
een nieuw soort bedrijf, maar van een
nieuw soort bedrijfsvoering. Vooral oude
bedrijven zullen prevaleren. Oude
bedrijven die hun zaken naar de nieuwe
mogelijkheden uitbreiden.”

Een andere manier waarop men vaak
denkt een nieuwe positie in te kunnen
nemen is door het bouwen van een portal
site. Een dynamische site op het net,
vertrekpunt naar alles wat de moeite
waard is, bruisend van suggesties en
materiaal. Een site analoog aan het
stenen&cement gebouw dat instellingen al
hebben, en waar de klant weer netjes
door de voordeur binnenkomt. Dat is
sneller gezegd dan gedaan voor
organisaties die al jarenlang draaien op
organisatievormen, informatiestromen en
projectgroepen die zeker niet zijn
afgestemd op de digitale vorm, en niet
bekend zijn met gedrag van de zich
digitaal bewegende klant. Onvoldoende
middelen, onvoldoende kennis, met
onvoldoende eindresultaten. De meeste
van dergelijke portals sterven een zachte
dood. De actieve prosument komt niet via
de voordeur, en wacht niet tot bekende,
oudere structuren opnieuw zijn ingericht,
maar gaat zelf op zoek, met Google
bijvoorbeeld. Het heeft geen zin om
overhaast die gunsten te willen winnen,
want dat lukt waarschijnlijk niet. Wat wel
mogelijk is, is om daarvoor een gezonde
basis te scheppen.

Zo zien we dat in de jaren negentig
massaal computers het onderwijs werden
ingevoerd, zoals met het Comenius
project. Spullen voor scholen waarin de
meeste leerkrachten nog amper ervaring
met digitaal hadden. De komst van
apparaten zette echter wel een beweging
in gang, maakte dat scholen gingen
nadenken om ICT een plaats in het
onderwijsproces te geven, zorgde voor
een uniforme basis waarop uitwisseling
van ervaring mogelijk was, en legde zo de
basis voor veranderd onderwijs. Er wordt
weleens geschamperd dat er weinig
succesverhalen over computers in het
onderwijs naar buiten komen, maar het is

maar waar je naar kijkt. De Inspectie voor
het Onderwijs inventariseerde recentelijk
de inzet van ICT in het BO/VO, en deed
daar verslag van in een serie ICT
Schoolportretten. In de inleiding van “ICT-
schoolportretten: Zoektocht naar nieuwe
rollen, taken en functies”(april 2003) is te
lezen:

“ De lezer die spectaculaire veranderingen
verwacht, raden we aan om deze uitgave
niet te lezen. Hij zal teleurgesteld zijn en
liever de toevlucht nemen tot de mooie
bespiegelingen uit beleids- en
adviesnota’s en daarover met
gelijkgezinden willen debatteren.”



De realiteit van de praktijk. Geen snelle
successen, maar een omslag die zich
over langere tijd afspeelt. De ICT
portretten geven aan dat het onderwijs wel
degelijk sterk verandert: docenten worden
begeleiders, er verschijnen nieuwe
functies als die van tutor, leerlingen
worden studiebegeleider, het internet
wordt als informatiebron en mediatheek
ingezet. Een sector met een lange traditie
verlegt langzaam - maar zeker - de
richting, als gevolg van een digitaal beleid
dat misschien geen duidelijk eindpunt
kent, maar waar wel consequent
beleidsaandacht voor is. Inzetten,
evalueren, bijstellen, opnieuw inzetten.
Ruimte voor uitwisseling uiteraard, zodat
er een gemeenschappelijke basis ontstaat
waarover over en weer kan worden
gecommuniceerd. En dat is wat er zo sterk
ontbreekt in de kunsteducatie.

In 2001 inventariseerde ik in opdracht van
de stichting Vier Grote Steden
Kunsteducatie de aanwezigheid van
bestaande projecten waarbij de computer
als creatief gereedschap wordt
gehanteerd. Een paar van de indrukken
die ik daaraan ontleende:

Veel organisaties zetten portals op,
zonder dat van elkaar te weten. Veel
overlap, weinig co rdinatie of afstemming.

Ad hoc cursusaanbod, vaak afgestemd
op de vermoede trend. Een toepassing of
een pakket dat in de aandacht staat, het
bedrijfsleven dat interesse toont, senioren,
onderwijs. Sterk gericht op vermoede
behoeftes, en niet op ontwikkelen van
onderscheidend, profilerend kunstedu-
catief aanbod.

Geen landelijke infrastructuur. Geen
uitwisseling tussen centra (beleid) en
docenten, geen centrale gedachte over
digitaal & kunsteducatie.

Bestaande ervaringen / projecten niet
gedocumenteerd. Wat in de praktijk
uitgeprobeerd werd, verdween met de
docent uit het centrum.

Nieuw Beleid voor de Nieuwe Tijd
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Globaal leek het, dat de sector organisa-
torische ruggengraat in de vorm van
gerichte samenwerking ontbeert. Deze
werkconferentie Nieuwe Media is voort-
gekomen uit de Studiedag “Samenhang
en samenwerking in de kunsteducatie in
Zuid-Holland” die het Kunstgebouw in
september ‘01 organiseerde. In het
verslag lees ik onder meer:

De aandacht voor kunst in het onderwijs
groeit.

Men constateert gebrek aan samen-
hang en samenwerking.

Kleine instellingen zijn op de duur
onvoldoende in staat op het gebied van
inhoudelijke ontwikkelingen als nieuwe
media mee te gaan.

Formele fusies afhouden, maar wel
meer provinciale samenwerking.

Specialismen delen.
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Opmerkingen die goed aansluiten bij de
impressie die ik aan mijn inventarisatie
overhield. Hoe in de praktijk deze zaken
met elkaar te verbinden? Op welke wijze
kan de kunsteducatie in samenwerkings-
verbanden de nieuwe mogelijkheden die
de digitalisering biedt in de bestaande
praktijk integreren? Ik heb daar een paar
suggesties voor, waarbij kapitaliseren van
samenwerking centraal staat. Niet alles
zelf in huis willen hebben, maar een
overlegorgaan oprichten dat richting geeft
aan uitwisseling en afstemming. Voor het
gemak noem ik dat orgaan even het
Provinciaal Projecten Bureau, ofwel
ProProBu (dat dwingt in ieder geval tot het
snel kiezen van een nieuwe naam). Het
ProProBu zou een mooie functie voor het
Kunstgebouw kunnen zijn, met
bijvoorbeeld de volgende taken:

van de vragen die in CvK
leven rond digitaal, en de activiteiten die
er worden ontwikkeld.

inventarisatie van
eigen en externe projecten rond digitaal,
de overdraagbaarheid daarvan, gemeen-
schappelijk inkopen van projecten en er
een Regio Tour voor plannen.

welke expertise
zit waar, en wat is er nodig om dat elders
in het doelgebied in te kunnen zetten.

Wervingsgebied voor bijzondere projecten
uitbreiden, centraal middelen voor
hiervoor opspeuren.

maar ook nieuwe
software of web producten waar vanuit de
kunsteducatie op kan worden
ingesprongen.

ter
ori ntatie, informatie en inspiratie.

om
een uniforme basiskennis voor de sector
te realiseren.

Inventariseren

Projecten databank:

Docenten Regioroulatie:

pilots

Trends signaleren,

Nieuwe Media Kwartaallezing,

Digitaal Rijbewijs Kunstonderwijs,
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Gemeenschappelijke Beheerder.

voor mobiele inzet, met een
goede Ghost strategie (Ghost is software
waarmee computers snel weer goed
functionerend voor een bepaalde
toepassing worden heringericht).

Investeer in goed computerbeheer, dat
verder gaat dan wat een docent voor die
cursus nodig denkt te hebben.
Overdraagbare beheersbaarheid van het
park en continuïteit van de werking zijn
absoluut essentieel.



Wie er even bij stilstaat, verzint zo meer
taken voor het ProProBu. Daar hangt dan
wel een kostenplaatje aan natuurlijk. Zoals
in het verslag van de studiedag
Samenhang & Samenwerking al wordt
opgemerkt, moet je ook echt investeren in
samenwerking. Het zoeken naar middelen
hiervoor moet dus prioriteit hebben, als
het gaat om beleid maken voor nieuwe
media.

De ontwikkelingen gaan snel. Maar niet zo
snel dat we ernaar moeten streven
morgen al succes te hebben. Een sector
daarentegen, die er in beleid en inzet naar
streeft om in goede samenwerking een
realistisch, onderscheidend aanbod tot
wasdom te laten komen, daar zie ik een
mooie toekomst voor weggelegd.


