
niet vertonen. Zij voeren een sterk
pleidooi voor de acceptatie van hoge
cultuur.

Hoomans, P. (2004)
Van Jordaan naar Stopera.
In: HP/De Tijd, jrg. 15, nr. 5, 52-59
Signatuur: M04-026
Vroeger was opera volkskunst. Nu is
het vooral een hoogopgeleid en wel-
varend publiek dat De Nederlandse
Opera in Amsterdam bezoekt. Opera
heeft de naam elitair te zijn. Hoomans
geeft een impressie van DNO: reper-
toire, toegangsprijzen, publiek, 
het artistieke beleid van Pierre Audi,
et cetera.

Maseland, A. (2004)
‘Wij verkennen hier de grenzen van
de muziek’.
In: Vrij Nederland, jrg. 65, nr. 48, 
69-73
Signatuur: M05-041
Lange tijd was klassieke muziek op
het conservatorium het adagium. 
Nu raakt het in de verdrukking, ten
gunste van jazz, pop, musical en
latin.

Pekelder, W. (2004)
Verslag NPS-congres Bauer zingt
Bach - 18 maart 2004.
Hilversum: NPS, 4 p.
Signatuur: M04-156
Kunnen hoge en lage cultuur samen
in één televisieprogramma? Ter lance-
ring van haar nieuwe kunstprogramma
TV3 organiseerde de NPS een con-
gres over dit thema. Een verslag van
dit congres.

Brillenburg Wurth, C.A.W. (2003)
De cultuurindustrie en het hoog-
laag-probleem.
In: Tsjip, jrg. 13, nr. 3, 3-8
Voor Theodor Adorno was massa-
cultuur verwerpelijk, alleen de auto-
nome, oorspronkelijke kunst had

waarde. Tegenwoordig kijkt men min-
der negatief tegen de producten van
massacultuur aan. De auteur geeft
een uiteenzetting over de hoog-laag-
tegenstellingen en enkele opvattingen
daarover.

De Meyer, G. (2003)
Manifest van een cultuurpopulist:
over de media, het middenveld en
de cultuur van het volk.
Leuven: Acco, 131 p.
Signatuur: 03-658
Kritiek op de sociologische theo-
rieën over de kwalijke impact van 
de massamedia, die het middenveld
zouden hebben laten verdwijnen ten
gunste van massacultuur en de com-
merciële televisie. De Meyer zoekt de
oorzaak van de kloof tussen burgers
en politiek eerder bij de politici zelf
dan bij de media. Hij houdt een plei-
dooi voor een populistische visie op
de hedendaagse cultuur van het volk.
Een samenvatting van dit manifest 
is te vinden in Tijdschrift voor com-
municatiewetenschap, jrg. 31, nr. 4,
381-414 (signatuur: M04-314).

Hewett, I. (2003)
Music: healing the rift.
New York [etc.]: Continuum, XII, 272 p.
Signatuur: 04-317
Het oude onderscheid tussen hoge
en lage kunst blijkt nog steeds van
toepassing. En hoewel de moderne
muziek en ‘oude’ klassieke muziek
lang niet zo vijandig tegenover elkaar
staan als men soms denkt, staat men
voor de opgave om deze oude manier
van denken, door sociale veranderin-
gen in de war gegooid, zodanig om te
buigen dat er ruimte is voor het ont-
staan van een imaginaire muzikale
eenheid.

Oosterhout, B. van (2003)
Nederland krijgt de televisie die het
verdient.
In: Intermediair, 5 maart
Signatuur: E05-287
Vriend en vijand weten het zeker: de
nieuwe programmering van Veronica
is de ranzigheid ten top. De strijd
tussen hoge en lage cultuur lijkt
beslecht. Maar is dat zo?

Rose, K. en J.L. Kincheloe (2003)
Art, culture and education: artful
teaching in a fractured landscape.
New York [etc.]: Peter Lang, XIII, 162 p.
Signatuur: 03-520
Onderzoek naar de esthetische en
culturele vragen rond hoge en lage
kunst, goede en slechte smaak, de
gave van kunst om onze emoties en
ons intellect te vormen, de functie
van kunst na 9/11, de controverse
rond de tentoonstelling ‘Exhibition’
in het Brooklyn Museum te New York,
en over kunst en educatie.

Tilroe, A. (et al.) (2003)
De Kunst verdrinkt: pleidooi voor een
herwaardering van de “hoge” kunst.
In: NRC Handelsblad, 7 november.
Signatuur: M03-368
Een kunstwerk heet voortaan een
product, kunstenaars zijn onder-
nemers en een museum is een
bedrijf. Tilroe pleit daarom voor een
herwaardering van de ‘hoge’ kunst.
Onder de signatuur van dit artikel
zijn eveneens een aantal reacties
opgenomen. Zo meent Rutger 
Pontzen (De Volkskrant, 20 november)
dat dit een vergissing is; de angst
voor ‘vereconomisering’ van de kunst
is onterecht. Tilroe houdt zich kramp-
achtig vast aan een negentiende-
eeuwse kunstopvatting. Veldhoen 
(De Volkskrant, 1 december) ziet het
anders. Niet de kunstenaars, maar 
de critici verkeren in een crisis. Kun-
stenaar Emmerik (NRC Handelsblad,
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Donker, J. (2005)
Urban arts in theater en politiek:
deel 1.
In: TM, jrg. 9, nr. 2, 20-31
Rappers, breakdancers, skatedan-
cers – kunstenaars van de straat –
zijn onderwerp van zorg, jaloezie 
en hoge verwachtingen van de kant
van de gevestigde podiumkunsten.
Een groeiend aantal initiatieven
biedt ruimte voor talentontwikkeling,
producties, voorstellingen en door-
stroming naar reguliere opleidingen
en podia.

Donker, J. (2005)
Urban arts in theater en politiek:
deel 2.
In: TM, jrg. 9, nr. 3, 22-30
Welke kansen biedt de politiek aan
de nieuwe uitingen van jongeren-
kunst, zoals rap, breakdance, hiphop
en andere nieuwe theatrale vormen
in het kader van de stadscultuur, 

de ‘urban arts’? Krijgen projecten
een kans in de cultuurnota’s van 
de laatste jaren? Is er wel aandacht
voor de populaire cultuur, of blijkt 
de nadruk te liggen op elitekunst?
Een overzicht van het beleid van de
ministers Brinkman en D’Ancona 
en de staatssecretarissen Nuis, 
Van der Ploeg en Van der Laan.

Elffers, A. en M. Roze (2005)
Tussen urban theater en gevestigd
toneel groeit ‘coolture’.
In: TM, jrg. 9, nr. 4, 44-47
Interactie, een losse sfeer, het combi-
neren van verschillende disciplines,
culturele diversiteit, maatschappelij-
ke betrokkenheid, mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten en onderwerpen
die twintigers aanspreken zijn alle-
maal ingrediënten van ‘coolture’, 
een theatervorm die de populaire 
en gevestigde cultuur combineert.

De Schampheleire, S. (2004)
Omnivorisering bij cultureel
actieve jongeren: een exploratief
onderzoek aan de hand van
Kunstbende.
Eindverhandeling Vrije Universiteit
Brussel, Faculteit letteren & wijs-
begeerte – Communicatieweten-
schappen, 152 p.
Signatuur: 05-127
Culturele smaak, cultuurconsumptie
en cultureel actieve jongeren zijn de
centrale begrippen in deze verhande-
ling. Uitgangspunt is Kunstbende,
een wedstrijd in kunst voor jongeren
van dertien tot negentien jaar. Het
onderscheid tussen hoge en lage
cultuur vindt sinds enkele jaren min-
der ingang bij jonge hoogopgeleiden.
Een brede culturele smaak bepaalt
het cultuurgedrag, dit wordt omschre-
ven als omnivoor cultuurgedrag. Uit
het onderzoek blijkt dat de Kunst-
bende-jongeren dit omnivoor gedrag
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Samen met de bibliotheekmedewerkers van de Boekman-
stichting maakte de redactie van Boekman een selectie uit 
de in de bibliotheek aanwezige titels over hoge en lage cultuur.
Het betreft uitsluitend publicaties die de afgelopen vijf jaar 
zijn verschenen. Saskia Leefsma verzamelde de titels en voorzag
ze van een annotatie. Voor diegenen die zich verder in het onder-
werp willen verdiepen, is er vanzelfsprekend meer literatuur in
de bibliotheek van de Boekmanstichting te vinden.



Verslag van een intern debat op het
ministerie van OC&W op 16 juli 2001
tussen Hans van den Bergh en Wim
van Krimpen over twee tegengestelde
cultuurconcepties: een verticaal 
cultuurbegrip waarbij de overheid
kwalitatief hoogwaardige kunstuitin-
gen beschermt versus een horizon-
taal cultuurbegrip waarbij de voor-
keuren van de meerderheid het uit-
gangspunt vormen van cultuurbeleid.

Jensen, J. (2002)
Is art good for us? Beliefs about
high culture in American life.
Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield,
VIII, 231 p.
Signatuur: 02-665
Ter discussie staat de vraag of kunst
wel zo goed voor ons is en of hoge
cultuur beschikt over een kritisch
vermogen dat sterk genoeg is om 
de (Amerikaanse) maatschappij te
beïnvloeden. Kunst is goed, maar
doet zelf geen goed. Het zijn de men-
sen, niet de kunst, die van de wereld
iets moois moeten maken. De auteur
beargumenteert met behulp van De
Tocqueville, Whitman, Mumford en
Dewey dat massamedia lang niet zo
slecht zijn en kunst lang niet zo goed
als in het publieke debat wel wordt
beweerd.

Johnson, J. (2002)
Who needs classical music? 
Cultural choice and musical 
values.
Oxford: Oxford university press
[etc.], 140 p.
Signatuur: 03-365
De afgelopen decennia zijn de meeste
critici het wel met elkaar eens ge-
worden dat de scheiding tussen hoge
en lage kunst niet realistisch is. De
auteur bevecht de algemene opinie
over de relativering van het culturele
onderscheid: muziek is meer dan
‘een kwestie van smaak’. De ene

muziek is entertainment of dient als
achtergrond, de andere muziek pre-
senteert zich als kunstvorm. Een
onderzoek naar de betekenis van
klassieke muziek in de hedendaagse
samenleving.

Jung, Th. (2002)
Alles nur Pop? Anmerkungen zur
populären und Pop-Literatur seit
1990.
Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 240
(Osloer Beiträge zur Germanistik,
Band 32)
Signatuur: 03-123
Sinds halverwege de jaren negentig
van de vorige eeuw heeft ‘poplitera-
tuur’ zich als zelfstandig handels-
merk gevestigd. De auteur gaat kri-
tisch in op het begrip ‘popliteratuur’
en belicht daarbij twee aspecten.
Enerzijds volgt uit een beschrijving
van culturele, literaire en literatuur-
sociologische processen en verban-
den het fenomeen van ‘popliteratuur’,
anderzijds poogt de auteur de voor
‘popliteratuur’ veralgemeniseerde
kenmerken te herleiden en in een
definitie vast te leggen.

Laermans, R. (2002)
Artistiek zijn is geen kunst: kant-
tekeningen bij het lopend debat over
sociaal-artistieke praktijken.
In: Etcetera, jrg. 20, nr. 80, 20-24
Het debat over sociaal-artistieke
praktijken wordt soms iets te zwart-
wit gevoerd: de artistieke elite ver-
sus de cultuurarmen. Laermans pleit
voor een genuanceerdere blik op de
determinanten van de niet-deelname
aan de legitieme cultuur. Theater-
makers die met allochtonen werken,
zijn niet per definitie kunstenaars, en
niet ieder met overheidsgeld gesub-
sidieerd project mondt uit in geslaag-
de kunst.

Raatgever, S. (2002)
Professor in de pret.
In: Knipselkrant, jrg. 7, nr. 11, 705,
oorspronkelijk verschenen in: 
Algemeen Dagblad, 6 november.
Sinds 1 oktober 2002 is Liesbet van
Zoonen professor in de populaire
cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze maakt zich onder
meer sterk voor popmuziek en soap
bij de publieke omroep. 

Thielemans, J. en M. Buijs (2002)
Over het begrip elite in de kunst: de
kunstenaar moet hapklaar worden
gemaakt/Uitvreters en profiteurs:
hoe elitair is het Nederlandse
toneel?
In: TM, jrg. 6, nr. 9/10, 50-54
Sinds een aantal jaren wordt het
begrip ‘elitair’ in steeds bredere
kring gehanteerd om vooral gesub-
sidieerde theatermakers verdacht te
maken. Waarom is dit begrip ver-
worden tot een soort scheldwoord? 
Kwaliteit lijkt wel verdacht! Elke
kunstvorm heeft voorlopers nodig,
anders bloedt hij dood: vernieuwing,
vaak onbegrepen, is levensbelangrijk.

Trienekens, S.J. (2002)
‘Colourful’ distinction: the role of
ethnicity and ethnic orientation in
cultural consumption.
In: Poetics, jrg. 30, nr. 4, 281-298
Signatuur: M04-106
Artikel over de relatie tussen de 
conventionele klassenindicatoren 
en afkomst van de cultuurconsument.
Trienekens neemt drie culturele 
goederen onder de loep: elitekunst,
populaire kunst en gemeenschaps-
gebonden cultuurgoed, en twee
dimensies van afkomst: herkomst-
land en etnische oriëntatie. De ana-
lyses zijn gebaseerd op publieks-
onderzoeken in Rotterdam.
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19 december) is het commentaar zat:
‘De kunstwereld is geen reservaat’,
kunstenaars laten zich de wet niet
voorschrijven. Een eerdere discussie
over het elitaire karakter van de
hedendaagse kunst werd in 1997
gevoerd (D97-061).

Verdaasdonk, H. (2003)
De auteur als A-merk: de vloeiende
grenzen tussen cultuur en commercie.
In: Boekman, jrg. 15, nr. 55, 37-42
Het onderscheid tussen ‘hoge’ en
‘lage’ cultuur is niet absoluut, evenmin
als dat tussen ‘kunst’ en ‘commercie’.
Beide zijn gebonden aan maatschap-
pelijke groepen en aan de tijd. Een
illustratie aan de hand van een 
analyse van ‘populaire’ en ‘literaire’
bestsellerlijsten.

Wolfson, R.D. (2003)
Kunst in crisis.
Amsterdam [etc.]: Prometheus
[etc.], 199 p.
Signatuur: 03-093
Kunst heeft altijd crises nodig gehad
om zich te vernieuwen, maar nu ver-
vagen de grenzen van kunst zodanig,
dat het voortbestaan van de kunst
wel degelijk in gevaar is. De grenzen
tussen kunst en vormgeving en tussen
kunst en populaire cultuur worden
steeds onduidelijker. Ligt de toe-
komst van de kunst juist in deze
grensvervaging, of betekent het juist
de teloorgang ervan, omdat kunst
haar verheven en autonome positie
verliest? En hoe moeten musea zich
verhouden tot deze ontwikkeling?
Kunstcritici, museumdirecteuren 
en anderen buigen zich over deze
vragen. 

Zoonen, L. van (2003)
Identiteit en burgerschap in popu-
laire cultuur: rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar in de communica-
tiewetenschap met als leer-
opdracht media en populaire 
cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam op woensdag 3 sep-
tember 2003.
Amsterdam: Vossiuspers, 28 p. 
(Oratiereeks )
Signatuur: 04-204
Televisie, voetbal, popmuziek en com-
puterspelletjes zijn vormen van popu-
laire cultuur waar miljoenen mensen
plezier aan beleven. Ze zijn echter
omgeven door een kritisch en bezorgd
discours over discutabele esthetische
en ethische waarde en afstompende
sociaal-psychologische effecten. Dit
discours is een permanente factor in
de geschiedenis van de populaire cul-
tuur. Vragen over de uiteenlopende
publieksgroepen zijn daardoor op de
achtergrond gebleven. In deze oratie
staan de betekenissen van populaire
cultuur juist centraal.

Cloostermans, M. (2002)
To Ben or not to Ben: musical in
Vlaanderen en Nederland de pionier
van de culturele economie.
In: Ons erfdeel, jrg. 45, nr. 1, 45-52
Cloostermans beschrijft het ont-
staan en de ontwikkeling van groot-
schalige musicals in Nederland en
Vlaanderen, in de vorm van respec-
tievelijk de bedrijven van Joop van
den Ende, Endemol, en Geert Allaert,
Music Hall. Daarbij gaat hij ook in op
hoge en lage cultuur, en de rol van
commercie en subsidies.

Collins, J. (2002)
High-pop: making culture into
popular entertainment.
Oxford [etc.]: Blackwell, XII, 230 p.
Signatuur: 02-612

De popularisering van een elite-
smaak voor het grote publiek kan
worden beschouwd als de meest
opzienbarende ontwikkeling in het
afgelopen decennium. Kaskrakende
museumvoorstellingen, hoog gegre-
pen literaire bewerkingen, algemene
interesse voor interieurontwerpen,
operazangers met supersterstatus,
dit alles wijst op een grondige veran-
dering in de relatie tussen hoge en
lage kunst. Deze publicatie bundelt
een aantal essays die dit fenomeen
onderzoeken.

Gendron, B. (2002)
Between Montmartre and the
Mudd Club: popular music and
the avant-garde.
Chicago [etc.]: University of Chicago
press, X, 388 p.
Signatuur: 02-482
Gedurende de late negentiende
eeuw en vroege twintigste eeuw
werd populaire kunst nog beschouwd
als plat vertier. Pas sinds het eind
van de twintigste eeuw worden jazz
en rock gezien als kunstvorm en de
toonaangevende muzikanten staan
op gelijke voet met de culturele elite.
De auteur onderzoekt vijf sleutel-
momenten in de geschiedenis die
laten zien hoe popmuziek en avant-
garde de rigide scheiding tussen
hoge en lage kunst veranderden in
vriendschappelijke samenwerking.
Hij beschrijft het cabaret in de periode
1840-1920; Parijs gedurende het jazz-
tijdperk 1916-1925; jazz in WO II en
koude oorlog 1942-1950; de culturele
erkenning van de Beatles 1963-1968
en New York van ‘new wave to no
wave’ 1971-1981.

Hofstede, B. (2002)
De paden op, de lanen in? Over de
richting van de cultuurpolitiek.
In: De Cultuurbarbaar, jrg. 12, nr. 4,
10-11
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In de rubriek Uitgelicht is er onder 
meer aandacht voor reacties op eerder
verschenen stukken, recent verschenen
publicaties, de laatste aanwinsten uit 
de bibliotheek van de Boekmanstichting
en benoemingen en symposia op het
werkterrein van de Boekmanstichting.
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Van Looveren, M. (2002)
Emancipatie van de smaak: cultuur-
participatie via sociaal-artistieke
projecten.
In: Boekmancahier, jrg. 14, nr. 54,
446-455
Mensen met een lage opleiding
nemen veel minder deel aan cultuur
dan hoogopgeleiden. Om de cultuur-
participatie van de lage inkomens-
groepen te vergroten en zo hun
levenssituatie te verbeteren, zijn in
1996 in Vlaanderen de sociaal-artis-
tieke projecten in het leven geroepen,
die zeer succesvol zijn gebleken. Val-
kuil is hierbij echter de verschuiving
van emancipatie naar paternalisme:
de doelgroep wordt gedwongen de
dominante culturele stromingen te
volgen. Bij democratisering hoort
echter ook de herwaardering van
andere cultuuruitingen.

Vander Stichele, A. (2002)
Cultuurparticipatie in Vlaanderen:
een toetsing van de omnivorise-
ringshypothese aan de hand van
populatiedata.
Leuven: Centrum voor cultuursocio-
logie, 24 p.
Signatuur: 03-540
Vander Stichele onderzoekt door mid-
del van latente klassenanalyse welke
verschillende cultuurparticipatie-
patronen te onderscheiden zijn bij de
Vlaamse bevolking. Hierbij wordt uit-
gegaan van diverse cultuursociologi-
sche theorieën, zoals die van Bour-
dieu, Peterson en Simkus, en Laer-
mans. De smaak van de hogere klas-
sen zou steeds meer ook het terrein
van de populaire cultuur bestrijken.

Vuyk, K. (2002)
Het menselijk teveel: over de
kunst van het leven en de waarde
van de kunst.
Kampen: Klement, 269 p.
Signatuur: 03-451

Cultuurfilosofisch betoog over onder
meer de opkomst van het markt-
denken, de moeilijkheden van de
multiculturele samenleving, de post-
moderne identiteitscrisis, de ver-
vagende grenzen tussen hoge en
lage cultuur en de marginalisering
van de kunst. Er is geen sprake van
een tekort, maar mensen leven juist
met te veel mogelijkheden. Wat voor
rol kan de kunst in dit proces spelen?

Kaplan, M. (2001)
Soaps, storytellers & society.
447 kb
Signatuur: E03-636
De auteur stelt in zijn lezing tijdens
de ‘Soap summit VI’ in Santa Monica,
Californië, dat de relatie tussen hoge
en lage kunst binnen de wereld van
entertainment een bindende factor
is.

Olffers, Ch. (2001)
Het spannende boek mag weer: de
herwaardering van kunst en cultuur.
In: Roest, juli, 40-45. 
Bepaalde verschuivingen in de maat-
schappij vinden hun weerklank in
verschuivingen in de waardering van
de kunsten. De etiketten ‘hoge’ en
‘lage’ cultuur laten zich daardoor niet
makkelijk hanteren.

Voorpostel, M. en T. van der Lippe
(2001)
Jongeren en cultuur: een verklaring
voor verschillen in deelname aan 
elitaire en populaire cultuur.
In: Mens en maatschappij, jrg. 76,
nr. 3, 202-219
Signatuur: M02-362
De onderzoekers vergelijken elitaire
en populaire cultuurdeelname van
jongeren. Uit de gegevens, verzameld
in 1998, blijkt dat elitaire cultuur jon-
geren overkomt. Ze worden gevormd
door het gezin en/of school. Het
bezoeken van populaire cultuur heeft

men vooral zelf in de hand. Jongeren
maken bewust tijd en geld vrij om
populaire cultuuruitingen te bezoe-
ken, wat bij elitaire cultuur niet het
geval is. Populaire cultuur speelt in
het leven van jongeren een veel gro-
tere rol dan elitaire cultuur. Dit
onderzoek geeft alleen het korte-
termijneffect weer en niet de effecten
later in de levensloop van de jonge-
ren.
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