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Redactioneel 

Het negentiende Boekmancahier opent met twee 
artikelen van auteurs die verbonden zijn aan de 
Katholieke Universiteit Leuven in België. In 
hun bijdragen ruimen zij een centrale plaats in 
voor het werk van Pierre Bourdieu. De socio loog 
Rudi Laermans plaatst in een uitvoerig 
commentaar een serie kritische kantteke
ningen bij Les règles de l’art, het recent 
verschenen opus magnum van deze 
gezaghebbende Franse socio loog. Laermans 
beperkt zich niet tot een bespreking van Les 
règles de l’art, maar betrekt het totale 
kunstsociologi sche oeuvre van Pierre Bourdieu 
in zijn beschouwing. 

De aanzet tot de bijdrage van Keith Roe, 
hoogleraar communicatieweten schap pen, was 
het arti kel ‘Een cul tuurkloof tussen de genera
ties?’ van de Nijmeegse socioloog Frits van Wel 
dat verscheen in Boekmancahier 17. In dat 
artikel werd betoogd dat de smaak voorkeuren 
van jongeren sterk afhankelijk zijn van hun 
per soonlijk netwerk − in casu de voorkeur van 
hun beste vriend of vriendin − en dat op grond 
van uitge breid empirisch onderzoek niet kan 
worden gesteld dat er sprake is van significante 
verschillen in smaakvoorkeu ren tussen 
jongeren en ouderen. Roe onderschrijft deze 
laatste conclusie maar stipuleert dat van Wel 
voorbij gaat aan het theore tisch kader van 
culturele reproduk tie zoals dat onder  andere 
door Pierre Bourdieu is ontwikkeld. Op grond 
van een uitgebreide inventa risatie van 
(internationale) onderzoeks gege vens stelt hij 
vast dat de cultuurdeelname van jongeren in 
hoofd zaak bepaald wordt door het onderwijs; er 
is geen sprake van een ‘generation gap’ maar 
van een ‘edu catio nal gap’.

Op 9 december 1993 nam André Köbben 
afscheid als voorzitter van de 
Boekmanstichting, een functie die hij zeven 
jaar be kleedde. Een bewer king van het refe raat 
dat hij bij die gelegenheid hield, vormt het 
derde artikel in het Boekmancahier. Centraal 

thema is de posi tie van de Boekmans tich ting in 
het per spectief van het kunstsociologisch 
onder zoek in Neder land. 

De artikelen van Hans Onno van den Berg en 
Cor Blok zijn bewerkingen van bijdragen aan 
het sympo sium ‘Kwaliteit & de organi sa tie van 
het oor deel’ van 22 november 1993 ter gelegen
heid van het tienja rig be staan van de studie 
Kunst en kunst beleid aan de Rijks univer siteit 
Groningen. Onderwerp van het symposium was 
de vraag in hoeverre het oordeel over ‘kwali teit’ 
een hanteerbare maatstaf oplevert voor de 
beoorde ling en de subsidiëring van kunst. 

De legitimiteit van overheidssteun aan 
kunsten is de laatste tijd in Nederland in 
toenemende mate ter discussie gesteld. Directe 
aanleiding voor een recent debat in NRC 
Handelsblad was de opmerking van de minister 
van WVC dat kunstenaars zelf argumenten voor 
die legitimering moeten leveren. Hans Blokland 
en Jaap van der Tas, beiden verbonden aan de 
Rotterdamse Erasmus Universi teit, leveren in 
de rubriek Discutabel een bijdrage aan deze 
discussie. Het negentiende Boekmancahier 
wordt zoals gebruikelijk gecompleteerd met 
een serie boekbe sprekingen en de rubrie ken 
Onderzoeksberichten en Onder wijs berichten. 
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