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COMMUNICATIE IS NATUURLIJK een sociaal proces, maar ook

een proces dat zich economisch laat beschrijven, als een

markt, als een communicatiemarkt. Kenmerkend voor elke

markt zijn vraag en aanbod, gereguleerd door het prijsme-

chanisme. Dat geldt ook voor communicatiemarkten. 

Communicatieprijs
Als de prijs van communicatie daalt, stijgt de vraag naar

communicatie. Hoe goedkoper kranten zijn, hoe meer

kranten gelezen worden, althans in theorie. Aan de aan-

bodzijde van de communicatiemarkt geldt het omgekeerde.

Hoe hoger de prijs van kranten, hoe groter het aanbod van

kranten.

Het prijsmechanisme zorgt ook op communicatiemarkten

voor evenwicht tussen vraag en aanbod. Gewoonlijk wordt

de prijs op een markt uitgedrukt in geld. Op communica-

tiemarkten wordt echter nooit alleen maar met geld

betaald. Bij communicatie wordt een communicatieprijs

betaald, en dat is een andere dan een ‘gewone’ prijs. 

Aan de vraagzijde van de markt is de communicatieprijs

naast geld vooral de inspanning en aandacht die de ontvan-

ger moet leveren bij het luisteren, lezen of kijken. De com-

municatieprijs is voor de ontvanger een optelsom van geld,

van inspanning en vooral van aandacht. Hoe meer geld,

aandacht en inspanning het publiek voor een communica-

tieboodschap moet betalen, hoe minder het publiek daar-

van zal willen afnemen. Inspanning en aandacht zijn bij

communicatie vaak veel belangrijker dan de prijs in geld. 

Aan de aanbodzijde geldt het omgekeerde. Naarmate de

aanbieder, de zender, naast geld ook andere, immateriële

opbrengsten met zijn communicatieproducten kan maken,

naar die mate zal hij steeds meer van die producten op de

markt willen aanbieden. Voorbeelden van communicatie

met uitsluitend immateriële opbrengsten zijn politieke

propaganda en preken in de kerk: de politicus en de domi-

nee zijn niet – zo mag men althans verwachten – geïnte-

resseerd in geldelijk gewin, maar in het winnen van stem-

men en zielen. Hoe groter die puur immateriële

opbrengsten, hoe meer campagne de politicus zal willen

voeren en hoe meer de dominee zal willen preken.

Informatiemarkt en aandachtsmarkt
Communicatiemarkten zijn markten als andere markten,

behalve dan dat zij altijd bestaan uit twee deelmarkten: een

informatiemarkt en een aandachtsmarkt. Die twee deel-

markten zijn sterk met elkaar verweven en de één onder-

stelt de andere. 

Bij communicatie spelen zender en ontvanger beide twee

economische rollen tegelijkertijd, die van vrager en die van

aanbieder. De zender biedt zijn communicatieboodschap

aan de ontvanger aan, maar hij vraagt tegelijkertijd ook

Jan van Cuilenburg

Aandacht, aandacht... 

Over overvloed en tekort in 
de informatiesamenleving

In het boeddhisme speelt aandacht voor het hier en nu een belangrijke rol. Aandacht, aan-

dachtigheid voor wat er nu en hier gebeurt, is het plaveisel van de weg naar Nirwana. We

leven in een informatiesamenleving, een samenleving die naast overvloed ook belangrijke

tekorten kent. Over overvloed aan informatie en communicatie en het tekort aan aandacht

sprak prof.dr. Jan van Cuilenborg bij de opening van de Online Conferentie, 16 april j.l. in

Rotterdam. Een bewerking van zijn keynote speech.

In het Japanse keizerrijk van de vijftiende eeuw was het boed-
dhisme de meest prominente religie. Het land kende talloze
kloosters waarin devote monniken en hun leerlingen vol over-
gave dag in dag uit vele uren lang mediteerden, met Verlichting
als uiteindelijk doel. 
Op een dag, in de Zen – tuin van een van die vele mooie kloos-
ters, vroeg een leerling belet bij zijn oude Zen – meester Ichu.
Met veel ontzag en respect vroeg de jonge leerling aan zijn
meester: ‘Meester, zoudt u voor mij een grote wijsheid aan het
papier kunnen toevertrouwen, een wijsheid die mij de weg naar
Verlichting wijst?’ De meester aarzelde geen ogenblik, pakte
zijn pen en schreef één woord op: ‘Aandacht!’. 
De jonge leerling was teleurgesteld: ‘Meester, is dat alles, is er
niet meer dan dat?’ De meester pakte zijn pen weer en schreef
nu op: ‘Aandacht! Aandacht!’ De student raakte geïrriteerd:
‘Aandacht, Aandacht, meester, dat is toch geen wijsheid?!’
Waarop de meester weer zijn pen pakte en opschreef ‘Aan-
dacht! Aandacht! Aandacht!’ 
Tamelijk gefrustreerd over zoveel hardnekkigheid van zijn
meester vroeg de leerling: ‘Maar, meester, wat bedoelt u met
‘Aandacht’?’ De meester aarzelde geen moment: ‘Aandacht
betekent aandacht.’26
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in de negentiende eeuw op dat concentratie en selectie de

voornaamste functies zijn van aandacht. 

Aandacht werkt als een filter tussen enerzijds de honderd-

duizenden stimuli die ons op elk moment zonder ophou-

den van buiten bereiken en anderzijds onze hersenen die

niet alles tegelijkertijd kunnen en willen verwerken. Aan-

dacht betekent je met sommige zaken wel en met andere

niet bezighouden, betekent kiezen voor zaken die je wel en

die je niet tot je wil laten doordringen.2

Mensen kunnen informatie met meer of minder aandacht

verwerken. De onderstaande formule laat zien, hoeveel tijd

(T) informatie vergt om te kunnen worden verwerkt.

Tijd = ( Informatie * Aandacht ) / Snelheid 

Ten eerste: informatieverwerking vraagt meer tijd (T) wan-

neer er meer wordt aangeboden (I). Een dik boek vraagt

meer tijd dan een dun boek. 

Ten tweede: informatieverwerking kost minder tijd naarma-

te mensen sneller (S) en handiger informatie verwerken.

Hoe hoger de opleiding, hoe vaardiger mensen boeken

lezen, hoe minder tijd dat dikke boek vergt. 

En ten derde: informatieverwerking vraagt meer tijd wan-

neer mensen informatie met volle aandacht (A) consumeren

dan wanneer zij slechts achteloos informatie tot zich nemen.

De formule maakt duidelijk om welke vier grootheden het

bij informatieoverdracht altijd weer draait: tijd, hoeveelheid

informatie, aandacht en snelheid. 

Aandacht = ( Tijd * Snelheid ) / Informatie

Algebraïsch herschreven maakt de formule duidelijk dat

elke groei in het informatieaanbod (I), ten koste zal gaan

aandacht van die ontvanger voor zijn boodschap; hij wil

immers dat zijn boodschap wordt gelezen, beluisterd of

bekeken, liefst met aandacht. En de ontvanger speelt ook

twee rollen, maar dan precies omgekeerd aan die van de

zender: hij is afnemer van communicatieboodschappen en

aanbieder van aandacht aan de zender. 

Er vindt op communicatiemarkten dus ruil plaats van

informatie tegen aandacht.

Aandacht is het belangrijkste ruilmiddel in elke communi-

catie. Communicatiemarkten kunnen vaak dan ook beter

worden bestudeerd als aandachtsmarkten dan als informa-

tiemarkten. Dat geldt zeker voor de massamedia, die toch

vaak als eerste oogmerk hebben zoveel mogelijk publieks-

aandacht te bundelen teneinde prominentie en reputatie

voor personen, producten en diensten te vergaren. 

Zo verschaft de televisie sterren, topsporters en politici een

vorstelijk attention income, een inkomen aan aandacht in de

vorm van prestige en roem.1 Maar niet alleen bij televisie

met haar shows en reclame is aandacht het ruilmiddel bij

uitstek. Ook bij serieuze informatie moet de zender eerst

aandacht voor informatie vragen om kennis bij de ontvan-

ger te kunnen vergroten. 

Aandacht is een noodzakelijke voorwaarde om informatie-

overdracht ook maar de geringste kans op succes te bieden.

Wat is aandacht?
‘Aandacht, aandacht, aandacht,’ zo schreef de oude Zen-

meester op. Maar wat is aandacht eigenlijk? De grote Ame-

rikaanse psycholoog William James (1842-1910) merkte al

foto: egon viebre
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van aandachtigheid (A), bij gelijkblijvende tijdsbesteding

(T) en verwerkingssnelheid (S). 

Anders gezegd, als de beschikbare tijd niet toeneemt en

onze informatievaardigheden blijven op constant niveau –

en dat is het geval –, dan is aandacht het eerste slachtoffer

van elke toename in de hoeveelheid informatie die wij

dagelijks verwerken.

Exponentiële informatisering
Informatiesamenlevingen kennen een explosieve informa-

tisering. De televisie strooit 3600 beelden per minuut per

kanaal over ons uit. De radio genereert gemiddeld 100

woorden per minuut per kanaal, wat in een modale com-

municatiemarkt al snel neerkomt op een vloed van 3.000

tot 5.000 woorden per minuut (dat is: 16 A4 gesproken

tekst). En een gemiddelde krant bevat zo’n 150.000 woor-

den, om over boeken, tijdschriften en internet nog maar te

zwijgen.3

In volume en groei is het maatschappelijk informatieaan-

bod zonder precedent in de geschiedenis. In Amerika is

recentelijk berekend dat bijvoorbeeld een zondageditie van

The New York Times meer feitelijke informatie bevat dan

al het schriftelijk materiaal dat beschikbaar was in de vijf-

tiende eeuw.4

Als er één sector is waarin de informatievoorziening de afge-

lopen decennia geëxplodeerd is, is het wel in de wetenschap.

De publish or perish-cultuur die tegenwoordig binnen de

wetenschap dominant is, heeft geleid tot een ongekende

publicatiewoede onder wetenschappers met een navenante

groei in het aantal wetenschappelijke tijdschriften en boe-

ken.5

In 1999 publiceerden 80.000 wetenschappelijke uitgevers

gezamenlijk 165.000 wetenschappelijke tijdschriften. Niet al

die tijdschriften zijn natuurlijk even belangrijk. Volgens het

gezaghebbende Amerikaanse Institute for Scientific Informa-
tion, dat de bekende science citations index beheert, worden de

voornaamste wetenschappelijk debatten ‘slechts’ gevoerd in

7.000 wetenschappelijke tijdschriften; de andere 160.000

tijdschriften zijn van marginaal belang. 

Het aantal wetenschappelijke tijdschriften groeit nog immer.

Zo steeg dit aantal in Amerika tussen 1975 en 

1995 met 65 procent, van 4.200 tot 6.800 tijdschriften. De

hedendaagse wetenschap kenmerkt zich al met al door een

torenhoge inflatie in wetenschappelijke publicaties.6

De groei in het informatieaanbod is zo onmatig dat we

kunnen verwachten dat de communicatieprijzen overal

zeer fors zullen dalen, voorzover dat niet al het geval is

geweest. De consument van nu, of hij nu in zijn laboratori-

um zit of thuis voor de buis, kijkt niet meer zoals dertig,

veertig jaar geleden in aandachtige en bewonderende con-

centratie naar alles wat op papier verschijnt of op het

scherm voorbij komt.

Stagnatie in de vraag
Wat doen we met al die informatiestromen 24 uur per dag?

Dat valt niet mee. Omdat een dag nooit meer dan 24 uur zal

tellen, staat tegenover de forse groei in het aanbod noodzake-

lijkerwijs een achterblijvende, een stagnerende vraag. Als

alles dat naar onze aandacht dingt, sneller groeit dan onze

aandacht fysiek en psychologisch ooit zal kunnen groeien,

kan het resultaat niet anders zijn dan onderconsumptie en

verspilling van informatie. 

In het verleden zijn er wel onderzoekers geweest die de

‘information waste’ schatten op 95 procent van het aanbod,

vooral bij radio en televisie.7 Misschien wat overdreven, maar

dat er tegenwoordig veel verspilling van media-informatie is,

is wel duidelijk. Neem kranten: een simpele rekensom leert

dat van een gemiddelde Nederlandse krant van 25 pagina’s

niet meer dan maximaal 14 procent wordt gelezen.8

In de wetenschap is het zeker niet veel beter. Zo laat Ame-

rikaans onderzoek zien dat 98 procent van wetenschappe-

lijke tijdschriftartikelen in de humaniora ongebruikt, d.i.

ongeciteerd, blijft en 75 procent van de artikelen uit de

sociale wetenschappen. De bètasector scoort iets beter, met

bijvoorbeeld 37 procent ‘ongebruikt’ in de natuurkunde.9

Bij overvloed aan informatie zou men al snel information
overload verwachten. Natuurlijk zijn er grenzen aan de

menselijke vermogens tot informatieverwerking: eens zul-

len mediaconsumenten, neurotisch geworden, instorten

onder de informatiedruk die van alle kanten op hen wordt

uitgeoefend. 

Toch zien we nog weinig kijkers en lezers hard gillend de

knoppen omdraaien of stapels papier het raam uitsmijten.

Dat heeft te maken met het aanpassingsvermogen waar-

over mensen gelukkig beschikken, want er is een uitweg.

Zoals de genoemde aandachtsformule aangeeft: naarmate

het informatieaanbod toeneemt, neemt de aandacht van

mensen voor dat aanbod af, zodat per saldo de effectieve

tijd besteed aan dat aanbod nagenoeg constant blijft. 

We luisteren steeds meer met een half of kwart oor. En

televisie wordt steeds meer bewegend behang, slechts met

een schuin of scheef oog bekeken, terwijl de krant meer en

meer koppend wordt gescand. Met andere woorden, 24 uur

constant nieuws, informatie en amusement op 24 kanalen

kleur betekent in feite 24 uur bedelen om aandacht bij het

publiek en 24 uur achteloos consumeren door dat publiek.

Aandachtseconomie
Bovenstaande ontwikkelingen induceren een fundamentele

verandering in de communicatiesector. De communicatie-

markt was vroeger een aanbiedersmarkt waarbij aanbieders

zich weinig zorgen behoefden te maken over hun afzet.

Maar de marktverhoudingen zijn de afgelopen decennia ver-

anderd: de groeiende kloof tussen aanbod en vraag heeft de

communicatiesector in de richting gedrongen van een vra-

foto: egon viebre
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De gevolgen van organizational attention disorder kunnen

rampzalig zijn. De les die kan worden getrokken is dat de

succesfactor voor organisaties in de toekomst niet informa-

tiebeheer is, maar het managen van aandacht.

De twee wetten van de aandachtseconomie
In de aandachtseconomie gelden net zoals in de oude econo-

mie de wetten van vraag en aanbod. Nu is het onaardige van

aandacht dat het per definitie altijd gelimiteerd is. Aandacht

kan niet of nauwelijks groeien, aandacht heeft fysieke en

psychologische grenzen. Aandacht is een intrinsiek schaars

goed.13 Anders gezegd, het aanbod aan aandacht is altijd

beperkt en daarmee kan aandacht alleen maar duurder en

nooit goedkoper worden. Aandacht wordt altijd duurder; dat

is de eerste en voornaamste wet van de aandachtseconomie.

Er is nog een tweede wet in de aandachtseconomie: aan-

dacht is altijd scheef verdeeld. Aandacht is een gewild arti-

kel, iedereen heeft behoefte aan aandacht, niemand,

althans vrijwel niemand kan zonder aandacht van anderen.

Maar niet iedereen krijgt evenveel aandacht; aandacht is

ongelijk verdeeld. Dat geldt zeker in de media. 

De tweede wet van de aandachtseconomie stelt dat er spra-

ke is van een zeker Mattheus-effect:14 zoals de rijken rijker

worden en de armen armer, zo krijgen zij die reeds veel

aandacht kregen, steeds meer aandacht, en zij die weinig

aandacht kregen steeds minder. 

In de wetenschappelijke informatievoorziening is de onge-

lijke verdeling van aandacht een al lang bekend verschijn-

sel.15 De publicaties van eminente geleerden krijgen on-

evenredig meer aandacht dan de schrifturen van minder

prominente en van beginnende wetenschappers. De ideeën

van de ‘reuzen’ in een discipline krijgen disproportioneel

veel aandacht. 

Zo ontdekte de bibliometricus Price in de jaren zeventig

dat de helft van het aantal wetenschappelijke publicaties

voor rekening komt van slechts een beperkt aantal weten-

schappers, namelijk een aantal dat gelijk is aan de wortel

van het totale aantal wetenschappers in die discipline. Dus,

als er honderd wetenschappers op een bepaald terrein wer-

ken, dan zullen tien van hen de helft van het aantal weten-

schappelijke publicaties voor hun rekening nemen.16

Geen prettig vooruitzicht voor die negentig andere, in labo-

ratoria zwoegende wetenschappers. Maar wel een ver-

schijnsel dat zich overal elders voordoet. We hoeven slechts

de televisie aan te zetten om te kunnen constateren dat de

bekende Nederlander in allerlei programma’s, reportages,

talk shows en quizen steeds bekender gemaakt wordt. 

Aandacht krijgen is niet een eenmalig iets: wie eenmaal

een publiek wist te verwerven, heeft de volgende keer een

nog groter publiek;17 dat is de even hardvochtige als onver-

mijdelijke implicatie van het Mattheüs-effect, dat als een

soort aandachtsmultiplier zijn werking doet.

Informatieprofessional: wat nu?
Hoe kunnen we het best met aandachtschaarste omgaan?

De makkelijkste manier om attention disorder te bestrijden

is de weg die heel veel adverteerders volgen: ‘spend more,
shout louder’.18 Om aandacht te winnen of terug te winnen

worden de reclamebudgetten nog verder opgevoerd en wor-

den de televisiespotjes nog luidruchtiger, nog mooier, extra-

gersmarkt. En op zo’n markt ligt het primaat bij de afnemer. 

Op een vragersmarkt geldt dat het publiek snel zal afhaken,

als het zich bijzonder moet inspannen of als er te veel aan-

dacht wordt gevraagd. Het publiek is verwend, veeleisend,

ongedurig en snel afgeleid. En het publiek heeft talloze

mogelijkheden tot ontsnapping aan de communicatiebood-

schap.

Het beeld dat oprijst is somber: informatie te veel, aan-

dacht te weinig. Enkele jaren geleden verwoordde Nobel-

prijswinnaar Herbert Simon het als volgt:10 ‘What informa-

tion consumes is rather obvious: it consumes the attention

of its recipients. Hence a wealth of information creates a

poverty of attention, and a need to allocate that attention

efficiently among the overabundance of information sour-

ces that might consume it.’

Het ware tekort is aandachtsarmoede. Onze economie is

een attention economy geworden met schaarste aan aan-

dacht als onderscheidend kenmerk. We hebben een econo-

mie met een overvloed aan goederen. De kunst is niet om

die goederen te produceren, zelfs niet om ze te verkopen,

maar om daarvoor eerst de aandacht van het publiek te

wekken. Als geen ander weten marketeers en reclamema-

kers dat aandacht tegenwoordig het echte probleem is. Een

reclamespot is snel gemaakt, een aandachtig publiek vin-

den is een kunst. 

Attention deficit disorder
Psychologen constateren dat veel kinderen tegenwoordig

lijden aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),

een psychologische storing die voortvloeit uit het onvermo-

gen van hyperactieve kinderen om hun aandacht enige tijd

op iets te concentreren. Volgens sommige gedragsweten-

schappers lijden ook veel volwassenen aan een attention
deficit disorder:11

Veel volwassenen zijn snel afgeleid, luisteren slecht, voelen

zich rusteloos, praten veel, kunnen niet op hun beurt

wachten en interrumperen anderen voortdurend. Velen

kunnen zich niet concentreren en worden continu heen en

weer geslingerd tussen afleiding en verveling. Vooral de

media zijn debet aan het groeiend aandachtstekort in onze

samenleving.

Maar niet alleen individuen lijden aan attention disorder,
ook organisaties kunnen deze disorder krijgen. In hun

bestseller van vorig jaar (2001) bestudeerden Davenport en

Beck ‘organizational ADD’.12 Volgens hen wordt organiza-
tional ADD geïndiceerd door vier symptomen. 

Een eerste indicator is, wanneer blijkt dat bij beslissingen

in de organisatie geen gebruik wordt gemaakt van belang-

rijke sleutelinformatie die wel beschikbaar is. Een tweede

aanwijzing is het gebrek aan reflectie door de gewoonte om

voortdurend pijlsnel te reageren op e-mail en voicemail. 

Een derde indicator is het onvermogen om binnen de orga-

nisatie aandacht vast te houden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit

een toename van het aantal berichten binnen de organisa-

tie, maar ook uit PowerPoint-presentaties die steeds ‘gelik-

ter’ moeten worden om bij toehoorders maar enigszins de

aandacht vast te houden. 

En ten slotte, een vierde indicator van organizational atten-
tion deficit disorder is het onvermogen van de organisatie

om haar activiteiten focus te geven. 
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vaganter, humoristischer en vooral nog vaker herhaald. 

Dat is een domme strategie! Het is de strategie van meer,
meer, meer ...! Maar in meer doen ligt niet het antwoord.

Het antwoord moet gezocht worden in niet meer, maar
anders!
De anders doen-strategie vertrekt vanuit de volgende hoofd-

regel: ‘Wie aandacht schenkt, krijgt aandacht.’19 Ouders

van kinderen weten dat maar al te goed: als je wilt dat je

kinderen echt naar je luisteren, dan schreeuw en comman-

deer je niet, maar dan geef je ze warme aandacht, dan luis-

ter je naar ze, dan denk je met ze mee, dan geef je ze

advies. Dat is zeker geen gemakkelijke, maar wel een effec-

tieve aandachtsstrategie. Het is een strategie die het pri-

maat volstrekt legt bij de ontvanger en zijn behoeften en

informatiewensen.

Aandacht aan het publiek schenken zou moeten beginnen

met wat tegenwoordig wel permissiemarketing wordt

genoemd.20 Veel informatievoorziening heeft een hoog

interruptiegehalte. Dat geldt zeker voor televisie: om de

aandacht van de consument te vragen, wordt hij voortdu-

rend door de media met allerlei boodschappen geïnterrum-

peerd; geen reclamemaker vraagt zich af of die consument

op dat tijdstip en in die context wel op de boodschap van de

adverteerder zit te wachten. 

Maar ook niet-commerciële communicatie lijkt vaak op

interruptie, waarbij de ontvanger wordt gestoord en geen

toestemming vooraf tot communicatie heeft gegeven. Per-

missiemarketing draait de zaak om: informatie die gedistri-

bueerd wordt op basis van permissie kondigt zichzelf van

tevoren aan, adresseert de ontvanger persoonlijk en is

bovenal relevant voor die ontvanger.21 Permissiemarketing

laat het initiatief tot communicatie zoveel mogelijk bij

degene die permissie kan geven. Niet voortdurende inter-

ruptie, maar voortdurende interactie is het parool van per-

missiemarketing.22

Het ene communicatiekanaal leent zich meer dan het ande-

re voor informatieoverdracht op basis van permissie. Inter-

net heeft in dit vlak veel meer te bieden dan televisie. Wie

toch voor het wekken van aandacht bij het publiek aangewe-

zen is op de televisie, het interruptiemedium bij uitstek, kan

misschien nog zijn voordeel doen met enkele suggesties uit

een Amerikaanse studie:23

• whisper, fluister, bijvoorbeeld door slechts minimale hoe-

veelheden informatie ter beschikking te stellen;

• find a quieter place, zoek de rust op en probeer je boodschap

niet prime time op de televisie te slijten;

• en bovenal: be different! onderscheid je van je concurrenten,

wees anders!

Pleidooi voor stilte
Mensen moeten hun aandacht in evenwicht houden. The

New York Times-columnist William Safire24 pleitte niet

lang geleden voor een right to disengage, een soort absentie-

recht. Laat je mobiel thuis, pak je auto en rij incommunica-

do; dat houdt je pas gezond. Een wijs advies in onze jachti-

ge tijd waarin velen aandacht willen en weinigen aandacht

schenken. 

Het is een pleidooi voor stilte, in het besef dat juist stilte ken-

nis baart, zoals de socioloog Dick Pels ons laatst in de Volks-

krant nog eens voorhield.25 En dat was ook wat die Japanse

Zen-meester een paar eeuwen geleden bedoelde, toen hij

zijn pupil voorhield: ‘Aandacht! Aandacht! Aandacht!’
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