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Ter inleiding

Simon Knepper en Johan Kortenray

Het verwijt dateert niet van vandaag of gisteren. Al in zijn 
spraakmakende Waar zijn de intellectuelen? uit 2004 sig-
naleerde de Engelse socioloog Frank Furedi een ‘dumbing 
down’ van onze cultuur. Furedi’s ongerustheid spitst zich 
toe op de manier waarop de tegenwoordige politici, media 
en culturele instanties zich tot hun publieksgroepen richten. 
In toenemende mate zou dat gebeuren op een infantilise-
rende en dus geringschattende manier. Een grensoverschrij-
dend voorbeeld is de opmars van het infotainment in kran-
ten en vooral ook op tv. In de slag om de kijker moet ook bij 
Nederlandse zendgemachtigden de inhoud het bedenkelijk 
vaak afleggen tegen de vorm. Hapklare brokken, liefst over-
goten met een emotionerend sausje, worden tenslotte het 
makkelijkst verteerd. 

De politiek ontkomt er evenmin aan: in Haagse krin-
gen raken diepgang en analyse steeds meer verdrongen 
door pakkende oneliners en prikkelende soundbytes. De 
Kameragenda wordt in hoge mate bepaald door inciden-
ten, schandalen en plotseling oplaaiende emoties. En zeker 
in verkiezingstijd zijn politici, mits voor een draaiende ca-
mera, bereid om zelfs de meest complexe problematiek in 
een onmogelijk kort tijdsbestek (‘Meneer Rutte, u heeft 
één minuut…’) uiteen te zetten.
Die ‘verkleutering’ is volgens sommige waarnemers moei-
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lijk los te zien van een ander, evenmin nieuw fenomeen: 
de dominantie van de adolescentencultuur. Alain Fin-
kielkraut sprak zijn verbazing erover uit in De ondergang 
van het denken (1987). Vanwaar die zonderlinge vanzelf-
sprekendheid waarmee alles wat vijftien- tot vijfentwintig-
jarigen willen, kunnen en doen de toetssteen is geworden 
voor andere generaties? Of in de woorden van een geest-
verwant, de in 1993 overleden filmregisseur Frederico Fel-
lini: ‘Wat voor beheksing heeft ons getroffen dat wij jonge-
ren plotseling zijn gaan beschouwen als gezanten van een 
of andere absolute waarheid?’ 

Ongeveer parallel aan die beheksing verscheen in tal 
van westerse landen een nieuwe elite aan het firmament. 
Altijd al hebben doorsneeburgers zich graag gespiegeld 
aan beroemde landgenoten, maar beroemdheid valt op 
vele manieren te verdienen. De helden van onze tijd dan-
ken hun faam niet langer aan hun inzet voor samenleving, 
wetenschap of cultuur. Als nieuwe lichtende voorbeelden 
gelden de celebrities: ‘de voetbalsterren en hun vrouwen, 
popsterren, filmsterren, soapies en zij die […] bekend zijn 
vanwege hun bekend-zijn’ (Xandra Schutte in De Groene 
van 23 februari 2011). Of hun voorbeeldwerking de gren-
zen van de lifestyle overschrijdt is een open vraag, maar 
lifestyle is een rekbaar begrip. 

Veelvuldig signaleren cultuurcritici in dezelfde context 
het vervagende onderscheid tussen high en low culture. 
Niet alleen lagergeschoolden, maar ook academici blijken 
steeds minder in zo’n onderscheid te geloven. Een stand-
beeld voor Multatuli en Mozart? Dan ook een voor Ap-
pie Baantjer en voor Nico Haak. Van een verheffingside-
aal zoals dat traditioneel vooral in sociaaldemocratische 
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kring werd uitgedragen, kan onder zulke omstandigheden 
natuurlijk geen sprake meer zijn. Tezelfdertijd vervaagt 
het vertrouwde onderscheid tussen deskundigen en le-
ken. Waarom zou een standpunt van de Gezondheidsraad 
meer waard zijn dan dat van de vele zelfbenoemde me-
disch deskundigen die zich op internet profileren? Mogen 
we misschien zelf uitmaken wie we geloven, want is niet 
elke opvatting uiteindelijk subjectief ? 

Dat soort vervaging, menen sommige auteurs, wordt 
nog in de hand gewerkt door een over de hele linie afne-
mende neiging tot analyse en bespiegeling. Het aloude 
ideaal van de Bildungsburger dreigt om te slaan in zijn 
tegendeel: schrijfster Désanne van Brederode wijdde in 
2006 een verontwaardigd pamflet (Modern dédain) aan 
wat zij ziet als de toenemende afkeer van intellectuele vaar-
digheden, en van ‘de enkeling die nog ergens moeite voor 
wil doen’. 

Voor die kennelijk wijdvertakte ‘verdomming’ worden 
door verschillende waarnemers verschillende verklaringen 
gegeven, waarin een paar elementen opvallend vaak te-
rugkomen. Zo valt menigmaal te horen dat intellectuelen 
binnen onze samenleving onzichtbaar en daarmee mach-
teloos zijn geworden. In Frank Furedi’s ogen zijn ze zelfs 
getransformeerd tot ‘volstrekt onbeduidende figuren’, een 
ontwikkeling die door dezelfde socioloog wordt geken-
schetst als ‘een van de meest frappante manifestaties van 
de banalisering van het culturele leven.’ 
 Onafhankelijke intellectuelen, nog steeds volgens Fu-
redi, vormden ooit het geweten der natie. Ze waren bij 
uitstek de hoeders van waarheid en cultuur. Maar de in-
tellectuele arbeid is sinds lang geprofessionaliseerd en zo 
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gevangen geraakt in de belangen van publieke instellingen, 
bedrijven en de overheid. En in onze wereld van specia-
lisatie en superspecialisatie moet de generalistische intel-
lectueel al helemaal tot de bedreigde diersoorten worden 
gerekend.

Van weer andere kanten krijgen niet alleen intellectuelen, 
maar ook andere traditionele elites het verwijt dat ze het 
‘noblesse oblige’ veronachtzamen door niet langer als rol-
model te willen fungeren. Veel critici laken daarnaast de 
kwalijke invloed die het postmoderne denken op de sa-
menleving zou hebben. De opvattingen van filosofen als 
Michel Foucault en Richard Rorty, die betoogden dat de 
werkelijkheid een sociale constructie is waarin geen sprake 
kan zijn van universele filosofische waarheden, zijn vol-
gens hen tot diep in het dagelijks leven doorgedrongen. 

Is er werkelijk aanleiding om van infantilisering te spre-
ken? Of hebben we hier te maken met het vertrouwde ge-
somber waarmee maatschappelijke veranderingen al sinds 
mensenheugenis door de oudere generatie worden afgeser-
veerd? ‘De neiging om het heden te laken en het verleden 
te bewonderen is diep in onze natuur geworteld, en zelfs de 
mensen met de meeste eruditie en de beste beoordelings-
vermogens worden erdoor beïnvloed,’ noteerde de Schotse 
filosoof David Hume in 1752. Hoeveel zorgelijke tenden-
sen vallen er nog te ontdekken als we die diepgewortelde 
neiging op onze waarneming in mindering brengen?
 Onze eigen terugkerende gesprekken daarover wa-
ren aanleiding voor een essayserie in amc Magazine, die 
de lezer hier handzaam gebundeld terugvindt. Een serie 
waarvoor we zeventien wetenschappers en publicisten van 
Nederlandse bodem hebben gevraagd een of meer aspec-



11

ten van de vermeende infantilisering aan te snijden. Want 
ook als de samenleving niet binnen afzienbare tijd aan 
verkleutering te gronde gaat (zoals we zelf optimistisch 
vermoeden), blijft onverlet dat de bedoelde cultuurcritici 
de vinger op een aantal nogal gevoelige plekken leggen. En 
dat intellectuelen, al dan niet bedreigd, er bovenal zijn om 
zulke plekken te bekijken, hun ondubbelzinnige diagnoses 
te geven en waar nodig heilzame therapieën voor te stellen.



13

Alleen op een eiland

Xandra Schutte

Het klinkt nu nauwelijks nog schokkend, doodgegooid als 
we zijn met realityseries op de tv. Maar in 1971 was het 
revolutionaire radio: twee beroemde schrijvers op een 
onbewoond eiland. Hun enige contact met de bewoonde 
wereld was een dagelijks gesprek via de marifoon met de 
jonge verslaggever Willem Ruis, die vlakbij aan wal in een 
hotel verbleef. Godfried Bomans en Jan Wolkers bivak-
keerden om de beurt zeven dagen op het Waddeneiland 
Rottumerplaat. Ze waren voorzien van voedselpakketten, 
een slaapzak, een stoel, een tafel en een radioverbinding. 

Voor Bomans liep het verblijf uit op een ramp: hij kon 
niet tegen het gekrijs van de zeemeeuwen, de voortdu-
rende zeewind tegen zijn tent en de eenzaamheid. Hij 
kreeg last van angstaanvallen en werd ook nog eens ziek. 
Wolkers bracht het er als natuurmens een stuk beter van-
af. Hij maakte naakt lange wandelingen over het zandrif, 
ving garnalen en paling, en redde en passant een jong zee-
hondje uit de buik van zijn pas gestorven moeder. Met het 
zeemeeuwengegil had hij geen probleem, voor hem leek 
het op de ‘Instant Composers Pool’, bezig ‘een nieuwe 
plaat van Willem Breuker op te nemen’. Voor Willem 
Ruis betekende het veelbeluisterde radioprogramma zijn 
doorbraak; hij zou daarna furore maken met grote shows 
op de televisie.
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Het programma Alleen op een eiland - dagboek van een 
eilandbewoner, een co-productie van de vara en de avro, 
schreef geschiedenis. Beide schrijvers maakten een boek 
over hun belevenissen op Rottumerplaat, en toen de ra-
dio-opnames zes jaar geleden als luisterboek verschenen, 
haalden alle media het eilandverblijf van beide heren op.

Hoe anders was dat vrijwel veertig jaar later toen de 
vpro-radio schrijvers en acteurs naar Senneroog, een 
zandplaat in de Lauwerszee, stuurde, waar ze het moesten 
doen zonder communicatiemiddelen. Ze hadden slechts 
een opnameapparaatje ter beschikking, waarop ze hun die-
pe gedachten en natuurmijmeringen konden inspreken. 
Er luisterde anderhalve man en een paardenkop, omdat 
de uitzending was weggestopt op Radio 6. Afgezonderde 
cultuurdragers, wie had daar nog belangstelling voor?

Nee, dan de realityshow Oh oh Cherso, die tegelijkertijd 
op de commerciële tv was te zien. Dat was een kijkcijfer-
kanon, en dat niet alleen, het programma zorgde, net als 
‘Alleen op een eiland’, in alle lagen van de bevolking voor 
beroering. De acht Hagenezen die op Kreta verbleven, in 
het allerminst onbevolkte toeristenoord Chersonissos, 
vierden feest, zopen en naaiden en waren voor de een toon-
beelden van eigentijds plezier en voor de ander symbolen 
van de verhuftering van de hedendaagse samenleving. Zo-
als Bomans en Wolkers al beroemd waren en aan roem 
wonnen door hun verblijf op Rottumerplaat, zo werden 
Sterretje, Joker, Snipertje en Barbie na hun uitspattingen 
op het Griekse eiland bn’ers, zoals het tegenwoordig heet.

Die stap van de schrijvers naar de ‘gewone’ Haagse jonge-
ren, die in het oog van de mediaorkaan terechtkomen, zegt 
veel over de ontwikkeling die het fenomeen roem heeft 
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doorgemaakt. William Shakespeare deelde Grote Man-
nen in drie klassen in: zij die groot geboren waren; zij die 
grootheid verwierven door grote daden; en zij die groot-
heid onverwacht over zich heen kregen. Koningen werden 
groot geboren, grote daden werden verricht op het krijgs-
veld, en onverwachte grootheid kon je ten deel vallen als 
God je beproefde. Roem was iets wat voor weinigen was 
weggelegd en wat je, als je geen blauw bloed had, moest 
verwerven door bijzondere verdiensten. Roem ging hand 
in hand met heldendaden, buitengewone opofferingsge-
zindheid (denk aan de middeleeuwse heiligen) of unieke 
talenten.

In de loop van de twintigste eeuw is roem gedemo-
cratiseerd, en dat heeft alles te maken met de opkomst 
van de massamedia. Grootheid is vervangen door be-
kendheid; de Grote Mannen (en Vrouwen) door cele-
brities, of in Nederland: door bn’ers. In zijn klassieke 
cultuurkritische werk The Image uit 1961 beschreef de 
Amerikaanse historicus Daniel J. Boorstin hoe de illusie 
in de twintigste eeuw de realiteit verdrongen heeft. Dat 
komt zo: de massamedia zijn permanent op zoek naar 
een zo groot mogelijk publiek en ze verleiden dat pu-
bliek door het nieuws te bieden. Steeds weer kakelvers 
nieuws. Boorstin begint zijn boek met een schets van wat 
hij de ‘extravagante verwachtingen’ van de nieuwscon-
sument noemt. Als deze bij het ontbijt de ochtendkrant 
openslaat, verwacht hij iets anders te lezen dan wat hij 
de avond daarvoor op tv heeft gezien. Als hij ’s middags 
naar het radionieuws luistert, gaat hij ervan uit dat hij 
wordt bijgepraat over nieuws dat een paar uur eerder nog 
niet in de krant stond. 

Die ‘extravagante verwachtingen’ zijn met de komst van 
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internet en twitter alleen maar extravaganter geworden. 
We verwachten elk seizoen nieuwe sterren, elke maand een 
nieuw literair meesterwerk, elke week nieuw dramatisch 
en spectaculair nieuws, elke dag op z’n minst een nieuwe 
sensatie. Het probleem is dat de onlesbare behoefte aan 
nieuw, nieuwer, nieuwst groter is dan de natuurlijke capa-
citeit van de wereld. Net als oliebronnen kunnen nieuws-
bronnen weleens zijn opgedroogd.

Boorstin brengt de eerste Amerikaanse krant in herin-
nering, de Public Occurences Both Forreign and Domestick, 
die in 1690 in Boston uitkwam. De krant beloofde eens 
in de maand verslag te doen van het nieuws en voegde er-
aan toe eventueel vaker te zullen verschijnen, als zich een 
‘overvloed van gebeurtenissen’ zou voordoen. De verant-
woordelijkheid voor het nieuws lag toen nog uitsluitend 
bij God – of de duivel. Het was de taak van de journalist 
verslag te doen van aanzienlijke gebeurtenissen die onder 
zijn aandacht werden gebracht. Aanzienlijk, dat waren ge-
beurtenissen in de orde van natuurrampen en schipbreu-
ken. Net als roem was nieuws lang een schaars goed.

De permanente stroom van nieuws is een illusie en vraagt 
om illusies. De journalist kan niet zomaar op nieuws wach-
ten, hij moet naar nieuws op zoek, moet het misschien 
zelfs máken. En omdat er altijd mensen, bedrijven, orga-
nisaties zijn die graag het nieuws halen, is de grens vaag ge-
worden tussen wat écht nieuws en wat ingestoken nieuws 
is. Boorstin bedacht daar het begrip pseudo-event voor, en 
het hedendaagse nieuws is ervan vergeven, van pseudoge-
beurtenissen. Een pseudogebeurtenis is, in de definitie van 
Boorstin, niet spontaan maar gepland en de relatie ervan 
tot de werkelijkheid is ambigu. Een verkiezingsdebat op tv 
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bijvoorbeeld berust op een innige samenwerking tussen de 
deelnemende politici en de nieuwsmakers, die niet alleen 
het decor, de belichting en de make-up voor hun rekening 
nemen, maar ook de regels bepalen: hoeveel tijd de spre-
kers krijgen om op vragen te antwoorden, om op elkaar te 
reageren. Vervolgens geeft het debat weer aanleiding tot 
nieuw pseudonieuws: politieke commentatoren wijzen de 
winnaar van het debat aan, in polls worden de reacties van 
de kijkers gepeild.

Tot andere pseudogebeurtenissen rekent Boorstin de 
persconferentie, het persbericht, fotosessies, opiniepeilin-
gen, het lekken van politici, hun proefballonnetjes en off 
the record-opmerkingen. In alle gevallen hebben de betrok-
kenen er baat bij om in het nieuws te komen, of tenminste 
het nieuws naar hun hand te zetten, en is de relatie tot de 
werkelijkheid diffuus. Bij pseudogebeurtenissen maakt het 
niet uit of ze betekenisvol zijn, als ze maar nieuwswaardig 
zijn. Ze zijn gecreëerd om mediadeuren te openen.

De celebrity was in de ogen van Boorstin de menselijke 
pseudogebeurtenis. Omdat de massamedia niet alleen 
behoefte hebben aan steeds weer nieuwe gebeurtenissen 
en sensaties, maar ook aan steeds weer nieuwe bekende 
namen, wordt roem, net als nieuws, vaak gemáákt. Echte 
grootheid, echt talent, dat is zoiets als natuurrampen en 
schipbreuken: een zeldzaamheid waar de dagelijkse krant, 
alle radio- en tv-programma’s onmogelijk mee kunnen 
worden gevuld. Zoals het er bij nieuws niet meer om gaat 
of het betekenisvol is, zo is het bij roem niet meer van be-
lang of er grootheid in het spel is. Voor de celebrity muntte 
Boorstin dan ook een zelfde soort tautologische definitie 
als voor nieuws. Nieuws is wat nieuwswaardig is; een cele-
brity is iemand die bekend is vanwege zijn bekend-zijn. De 


