
Historische en culturele
canon 

Vegt, A.L. van der, F. Haanstra e.a.
(2008)
Canon in het onderwijs: 
een nulmeting.
Utrecht: Sardes, 300 kb
www.sardes.nl/simple/
download.php?fileId=651
De overheid wil De Canon van Neder-
land met ingang van het schooljaar
2009/2010 invoeren in de kerndoelen
voor de bovenbouw van het primair
onderwijs en de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. De Canon
bestaat uit 50 vensters met onder-
werpen die moeten leiden tot meer
kennis over het verleden. Deze 
vensters strekken zich uit over de
leergebieden geschiedenis, aardrijks-
kunde, Nederlands, kunstvakken,
maatschappijleer en levens-
beschouwelijke vakken. Op verzoek

van het ministerie van OCW hebben
Sardes en Oberon, met medewerking
van Folkert Haanstra (lector Kunst-
en Cultuureducatie bij de Amster-
damse Hogeschool voor de Kunsten),
onderzoek gedaan naar de kennis
over en het gebruik van de Canon in
het onderwijs. Belangrijkste conclusie
is dat scholen onvoldoende op de
hoogte zijn van de producten en de
toepassingen daarvan.

Diverse auteurs (2007)
De Canon: documentatiemap.
Diverse artikelen uit dag- en 
weekbladen vanaf 2007.
Signatuur: D07-032

Doorman, M. (2007)
Paralipomena: opstellen over
kunst, filosofie en literatuur. 
Amsterdam: Bert Bakker, 240 p. 
Signatuur: 07-292
Doorman besteedt in deze bundel

met cultuurfilosofische beschouwin-
gen onder andere aandacht aan de
canondiscussie. Hij reageert op de
vijf dogma’s van de ‘orthodoxie van
de canonkritiek’: de Canon heet 
conservatief te zijn, onveranderlijk,
elitair, nationaal en plaatst monu-
menten van de cultuur op een voet-
stuk. Niet het principe van de canon,
maar zijn inhoud dient onderwerp
van discussie te zijn. De Canon biedt
context voor het onvermijdelijke
debat over culturele identiteit en
diversiteit. 

Mathijsen, M. (2007)
De afwezigheid van het verleden.
Amsterdam: Querido, 48 p.
Signatuur: 08-057
De discussie over de Canon en het
pleidooi voor een nationaal geschie-
denismuseum zouden kunnen wijzen
op hernieuwde interesse voor de ge-
schiedenis. Het tegendeel is echter
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Misschien voer ik de missiedrang te ver,
maar in de afgelopen jaren werkend in het 
wijdere wetenschapsland (als president van 
de KNAW) heb ik dit verschil wel vaker waar-
genomen: bèta’s die op het vermoeiende af
altijd vooruit willen, en alfa’s die zichzelf bij
voorkeur in de voet lijken te willen schieten.
Vijftig jaar na C.P. Snow’s Two cultures (1959),
lijkt mij dit iets om in de (para-)academische
wereld nog eens over na te denken. Maar zoals
dit nummer van Boekman demonstreert, zit het
in de Nederlandse culturele sector ook nog vol
met clubs en individuen die de Canon als een
kans zien. Natuurlijk ben ik in dit dossier te
veel partij, maar zelfs als ik probeer over de
eigen schaduw heen te springen lijkt mij dat
geen slechte zaak voor de broodnodige bredere
beleving van de Nederlandse kenniseconomie. 

Noot
1 entoen. nu De canon van Nederland. Deel A-B Amster-

dam, 2006. Deel C Amsterdam, 2007. Amsterdam 
University Press. Inmiddels ook in Engelse, Turkse 
en binnenkort ook Arabische vertaling beschikbaar;
een versie voor laaggeletterden verschijnt in juni 2009.
Ook is er inmiddels een boekuitgave voor de jeugd: 
De vijftig vensters voor kinderen. 

Vergelijk al deze positieve
energie nu eens met het poli-
tiek correcte relativisme in 
letterenland, waar men vooral
goede sier lijkt te kunnen
maken door over canons
besmuikt en erger te doen, 
en ook dit weer in de sfeer te
trekken van probleem. Nu
mag men vanuit de humaniora
ook op dit punt wijs cultuur-
relativisme verwachten, en
lijkt het een natuurwet dat
juist deze vakken melancholici
aantrekken, wier scepsis vaak
een gezond antidotum vormt
tegen het driftleven van
natuur en techniek. Maar
toch: zouden mijn academisch
angehauchte mede-alfa’s niet,
net als ik, bij alle betrekkelijk-
heid van alles ook en vooral
verheugd kunnen zijn dat
De Canon van Nederland helpt
garanderen dat zaken waaraan
wij zoveel waarde toekennen 
– Erasmus, Multatuli, het 
oudste Nederlands, de buiten-
huizen langs de Vecht, 
Van Gogh, de Stijl en via het
venster Rembrandt al die grote
schilders uit de zeventiende
eeuw – voor toekomstige 
generaties op de agenda blijven
prijken? En daarmee stellig
nieuwe jonge mensen voor zich
zullen winnen, en voor een-
ieder minstens zo vanzelf-
sprekende kennis(making)
zullen gaan inhouden als de
stelling van Pythagoras, 
celstructuren en vierkants-
vergelijkingen? 

Dossier 

Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boekman-
stichting aanwezige documenten over de canondiscussie. 
Jack van der Leden verzamelde de titels en voorzag ze van een
annotatie. Documenten met een signatuur zijn in papieren 
versie beschikbaar. Documenten met een verwijzing naar een
website zijn behalve rechtstreeks via het internet ook in de
bibliotheek digitaal te raadplegen. Voor diegenen die zich verder
in het onderwerp willen verdiepen, is er vanzelfsprekend meer
literatuur in de bibliotheek te vinden. 

Frits van Oostrom 
is Neerlandicus, universiteits-
hoogleraar te Utrecht en was 
voorzitter van de Commissie 
Ontwikkeling Nederlandse Canon
(september 2005 – juli 2007)
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Instituut Nederland. Op 13 juni 2007
tijdens een rondetafel bespraken
vertegenwoordigers van culturele
instellingen die zich bezighouden
met canonvorming praktische en
methodologische aspecten. Ook
hiervan is een verslag op internet
terug te vinden (www.boekman.nl/
documenten/projecten_culturele-
canon_verslag070613.pdf, 118 kb).

Lücker, T.M. (2005)
De (nationale) culturele canon en
het voortgezet onderwijs: verslag
van het debat op 1 december 2005
in Felix Meritis, Amsterdam.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland,
460 kb
www.cultuurnetwerk.org/
publicaties/pdf/
verslagcanondebat.pdf
Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed
Actueel en Stichting Lezen organi-
seerden op 1 december 2005 een
debat in Felix Meritis in Amsterdam
over de culturele canon en het voort-
gezet onderwijs, naar aanleiding van
de canon van Van Oostrom. De dag
stond onder leiding van Kees Vuyk.
Waarom is er een nieuwe canon
nodig? Kunnen competentiegericht
onderwijs en de canon samengaan?
Hoe breed kan de canon worden
ingezet? Bijdragen van o.a. Jan 
Blokker jr, Ton Bevers, Dick Schram,
Martin Sommer, Hendrik Henrichs,
Ton van Haperen, Peter Wester,
Edwin Jacobs en Zeki Arslan. In het
tijdschrift Oud nieuws, 2006, nr. 1, 8-9
is een verslag opgenomen. 

Onderwijsraad (2005)
De stand van educatief 
Nederland.
Den Haag: Onderwijsraad, 1,4 mb
Signatuur: M05-098
www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/
website_de_stand_van_educatief_
nederland.pdf

De Onderwijsraad maakt aan het
einde van de zittingsperiode
2001–2004 de balans op. Wat zijn de
sterke punten van het Nederlandse
onderwijs? Waar zijn verbeteringen
mogelijk? Aan de orde komt o.a. de
vraag of de invoering van een ‘canon’
kan bijdragen aan de vorming van de
culturele identiteit. Dit advies leidde
tot de canonopdracht aan de 
commissie-Van Oostrom.

Severijnen, M. (2005)
De kansen van de culturele canon. 
In: Bulletin cultuur & school, nr. 37,
18-20
www.cultuurplein.nl/bulletin/
bulletin.pdf
Er woedt een hevige discussie over
de canon. Wat behoort er eigenlijk tot
de canon? En als er boeken in horen,
hoe zit het dan met schilderijen en
toneelstukken? Docent Nederlands
Marten Kircz en cultuurfilosoof Kees
Vuyk over de kansen en mogelijk-
heden van een culturele canon.

Sectorale canons

Duyvendak, L. en S. Pieterse (2009)
Van spiegels en vensters: 
de literaire canon in Nederland
(tekstboek en fragmenten).
Hilversum: Verloren, 197 p., 126 p.
Signatuur: 09-092, 09-093
De debatten rond de literaire canon
vanaf het begin van de negentiende
eeuw tot en met de Canon van 
Van Oostrom zijn niet zelden fel en 
verhit. Dat komt doordat de Canon
steeds wordt gebruikt om te reflecte-
ren op de vraag wie ‘wij’ zijn. Ook de
rol van het onderwijs hierin blijft
terugkeren als onderwerp van dis-
cussie. Verschillende auteurs gaan in
het eerste deel in op de vraag waarom
de Canon voor de een een knellend
keurslijf is en voor de ander een
gewenst instrument. Deel twee

bestaat uit beschrijvingen van de
discussies over de literaire canon en
primaire teksten van de belangrijkste
deelnemers aan het canondebat,
vanaf de vroege negentiende eeuw,
via de Tachtigers, modernisten en
postmodernisten, naar de recente
discussie. 

Blokker, J. (et al.) (2008)
De basisbibliotheek. 
In: NRC Handelsblad, 4 april 
Signatuur: M08-107
De Basisbibliotheek is een lijst met
duizend sleutelteksten uit de cultuur-
geschiedenis van de Lage Landen.
Meer dan 600 van deze teksten zijn
inmiddels digitaal toegankelijk via de
website van de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren
(DBNL), www.dbnl.org/
basisbibliotheek. De speciale bijlage
bevat een interview met de hoofd-
redacteur van de DBNL, René van
Stipriaan, een bijdrage van Elsbeth
Etty over de meerwaarde van digitali-
sering en de lijst van duizend sleutel-
teksten.

Driessen, K. (2007)
Canon van de Nederlandse film. 
Utrecht: Stichting Nederlands Film
Festival, 1,8 mb
www.filmfestival.nl/fileadmin/media
_archive/nff/algemene_informatie/
canon.pdf
Het Nederlands Film Festival presen-
teerde op 11 september 2007 de
Canon van de Nederlandse Film, 
een overzicht van 16 belangrijke,
gezichtsbepalende films die de veel-
zijdigheid van de Nederlandse film-
geschiedenis weerspiegelen, samen-
gesteld door een commissie onder
leiding van Jeltje van Nieuwenhoven.
De brochure bevat naast de canon
een inleiding en een overzicht van
belangrijke momenten in de geschie-
denis van de Nederlandse film. 
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het geval. Onze eigen geschiedenis,
ons landschap en onze gebouwen
laten ons koud. De overheid kijkt
ondertussen onverschillig toe hoe
historische straten veranderen in
reclamegalerijen. De Amsterdamse
cultuurwethouder gooit zelfs de
ramen in van de Sandbergvleugel
van het Stedelijk Museum. Den Haag
heeft geen geld over voor een 
Couperusmuseum in het huis waarin
hij heeft gewoond. Er zijn talloze
voorbeelden van nalatige omgang
met cultureel erfgoed.

Grever, M. (et al.) (2006)
Controverses rond de canon.
Assen: Van Gorcum, 121 p.
Signatuur: 07-075
Verschillende bijdragen over de 
historische canon van Nederland.
Aandacht gaat uit naar de context
van het debat over culturele identiteit
en burgerschap, het probleem van
staatsbemoeienis met het geschie-
denisonderwijs, hoe de historische
canon gedomineerd wordt door een
neonationaal perspectief en, tot slot,
de vaderlandse canon en de veran-
derde historische cultuur.

Oostrom, F. van (2006)
entoen.nu: De canon van 
Nederland.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, 106 p., 
120 p., 92 p.
Signatuur: 07-636, 07-637, 07-638
www.entoen.nu/doc/
Canonrapport_A.pdf;
www.entoen.nu/doc/
Canonrapport_B.pdf;
www.entoen.nu/doc/
Rapport_deel_c.pdf 
In januari 2005 presenteerde de
Onderwijsraad het advies De stand
van educatief Nederland, met daarin
onder andere de aanbeveling om te
komen tot een Canon voor het onder-

wijs. Vervolgens gaf de minister van
OCW aan een commissie onder 
leiding van de president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Frits van 
Oostrom, opdracht tot het schrijven
van een advies over een historische
en culturele canon. Dit is het veel-
besproken tweedelige resultaat, 
verschenen in oktober 2006. Ruim
een half jaar later, op 17 mei 2007,
presenteerde de Commissie ontwik-
keling Nederlandse Canon een
‘hoofdlijnenreactie’ naar aanleiding
van de respons die haar ontwerp
heeft opgeroepen. Dit is deel C uit de
reeks. Ook reacties vanuit de culturele
sector worden hierin toegelicht. De
toespraak door Frits van Oostrom bij
het aanvaarden van de opdracht in
augustus 2005 in het Mauritshuis in
Den Haag, is digitaal beschikbaar.
www.entoen.nu/doc/
Toespraak%20cievoorzitter%
20Van%20Oostrom.pdf (23 kb) 

Weijermars, J. (2006)
Een Canon voor het onderwijs:
wat kan de cultuursector daarvan
leren? Verslag Boekmandebat.
Amsterdam: Boekmanstichting, 38 kb
www.boekman.nl/onderzoek_canon_
verslag.html
Op 6 juli 2006 organiseerde de 
Boekmanstichting een debat over
wat de belangrijkste spelers in het
onderwijsdebat tot entoen.nu: De
Canon van Nederland heeft gebracht
en wat zij van een canon verwachten.
Ook de betekenis van een canon 
voor de kunstvakken in het onderwijs
en of van culturele instellingen een
bijdrage mag worden verwacht aan
de implementatie van de onderwijs-
canon kwamen ter sprake. De 
openingstoespraak door Els Swaab
en de inleiding van Ton Bevers (over
de canon en de kunstvakken) zijn
digitaal beschikbaar. 

www.cultuur.nl/files/pdf/speeches/
alg_toespraak_ES_canon_van_
culturele_kennis_06-07-2006.pdf 
(292 kb); www.boekman.nl/
onderzoek_canon_bijdragebevers.
html (30 kb).
Op 6 december 2006 organiseerde 
de Boekmanstichting een tweede
canondebat onder de titel Onderwijs
Canon Cultuur. Een verslag hiervan
is te vinden op www.boekman.nl/
documenten/projecten_
culturelecanon_verslag061206.pdf
(35 kb). Maarten Doorman hield een
lezing, getiteld Canon moet terug in
het onderwijs, waarin hij stelt dat de
discussies over de Canon volstrekt
vrijblijvend zijn zolang de overheid
niet bereid is serieuze eisen te stellen
aan het onderwijs dat ze financiert.
(Signatuur: M06-373). De toespraak
van minister Van der Hoeven uit-
gesproken door Jan Jaap Knol is
digitaal beschikbaar. 
www.boekman.nl/documenten/
2006_bijdrage%20minister_canon.pdf
(22 kb) 
Tijdens dit debat is een oproep
gedaan aan instellingen om hun
plannen op het gebied van canon-
vorming aan de Boekmanstichting
door te geven. Deze oproep leidde 
tot een eerste inventarisatie, met 
initiatieven tot zelfstandige canon-
vorming binnen culturele disciplines,
regionale of lokale verbijzonderingen
van de Canon van Van Oostrom en
initiatieven binnen de culturele 
sector die een uitwerking zijn van of
een illustratie vormen bij de Canon
van Van Oostrom. Deze zijn onder 
de titel Culturele canonvorming:
een eerste inventarisatie op 
www.boekman.nl/documenten/
publicaties_culturelecanon.pdf 
(261 kb) te downloaden. 
Deze inventarisatie leidde op zijn
beurt weer tot een rondetafelbijeen-
komst op verzoek van het Theater
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Instituut Nederland. Op 13 juni 2007
tijdens een rondetafel bespraken
vertegenwoordigers van culturele
instellingen die zich bezighouden
met canonvorming praktische en
methodologische aspecten. Ook
hiervan is een verslag op internet
terug te vinden (www.boekman.nl/
documenten/projecten_culturele-
canon_verslag070613.pdf, 118 kb).

Lücker, T.M. (2005)
De (nationale) culturele canon en
het voortgezet onderwijs: verslag
van het debat op 1 december 2005
in Felix Meritis, Amsterdam.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland,
460 kb
www.cultuurnetwerk.org/
publicaties/pdf/
verslagcanondebat.pdf
Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed
Actueel en Stichting Lezen organi-
seerden op 1 december 2005 een
debat in Felix Meritis in Amsterdam
over de culturele canon en het voort-
gezet onderwijs, naar aanleiding van
de canon van Van Oostrom. De dag
stond onder leiding van Kees Vuyk.
Waarom is er een nieuwe canon
nodig? Kunnen competentiegericht
onderwijs en de canon samengaan?
Hoe breed kan de canon worden
ingezet? Bijdragen van o.a. Jan 
Blokker jr, Ton Bevers, Dick Schram,
Martin Sommer, Hendrik Henrichs,
Ton van Haperen, Peter Wester,
Edwin Jacobs en Zeki Arslan. In het
tijdschrift Oud nieuws, 2006, nr. 1, 8-9
is een verslag opgenomen. 

Onderwijsraad (2005)
De stand van educatief 
Nederland.
Den Haag: Onderwijsraad, 1,4 mb
Signatuur: M05-098
www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/
website_de_stand_van_educatief_
nederland.pdf

De Onderwijsraad maakt aan het
einde van de zittingsperiode
2001–2004 de balans op. Wat zijn de
sterke punten van het Nederlandse
onderwijs? Waar zijn verbeteringen
mogelijk? Aan de orde komt o.a. de
vraag of de invoering van een ‘canon’
kan bijdragen aan de vorming van de
culturele identiteit. Dit advies leidde
tot de canonopdracht aan de 
commissie-Van Oostrom.

Severijnen, M. (2005)
De kansen van de culturele canon. 
In: Bulletin cultuur & school, nr. 37,
18-20
www.cultuurplein.nl/bulletin/
bulletin.pdf
Er woedt een hevige discussie over
de canon. Wat behoort er eigenlijk tot
de canon? En als er boeken in horen,
hoe zit het dan met schilderijen en
toneelstukken? Docent Nederlands
Marten Kircz en cultuurfilosoof Kees
Vuyk over de kansen en mogelijk-
heden van een culturele canon.

Sectorale canons

Duyvendak, L. en S. Pieterse (2009)
Van spiegels en vensters: 
de literaire canon in Nederland
(tekstboek en fragmenten).
Hilversum: Verloren, 197 p., 126 p.
Signatuur: 09-092, 09-093
De debatten rond de literaire canon
vanaf het begin van de negentiende
eeuw tot en met de Canon van 
Van Oostrom zijn niet zelden fel en 
verhit. Dat komt doordat de Canon
steeds wordt gebruikt om te reflecte-
ren op de vraag wie ‘wij’ zijn. Ook de
rol van het onderwijs hierin blijft
terugkeren als onderwerp van dis-
cussie. Verschillende auteurs gaan in
het eerste deel in op de vraag waarom
de Canon voor de een een knellend
keurslijf is en voor de ander een
gewenst instrument. Deel twee

bestaat uit beschrijvingen van de
discussies over de literaire canon en
primaire teksten van de belangrijkste
deelnemers aan het canondebat,
vanaf de vroege negentiende eeuw,
via de Tachtigers, modernisten en
postmodernisten, naar de recente
discussie. 

Blokker, J. (et al.) (2008)
De basisbibliotheek. 
In: NRC Handelsblad, 4 april 
Signatuur: M08-107
De Basisbibliotheek is een lijst met
duizend sleutelteksten uit de cultuur-
geschiedenis van de Lage Landen.
Meer dan 600 van deze teksten zijn
inmiddels digitaal toegankelijk via de
website van de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren
(DBNL), www.dbnl.org/
basisbibliotheek. De speciale bijlage
bevat een interview met de hoofd-
redacteur van de DBNL, René van
Stipriaan, een bijdrage van Elsbeth
Etty over de meerwaarde van digitali-
sering en de lijst van duizend sleutel-
teksten.

Driessen, K. (2007)
Canon van de Nederlandse film. 
Utrecht: Stichting Nederlands Film
Festival, 1,8 mb
www.filmfestival.nl/fileadmin/media
_archive/nff/algemene_informatie/
canon.pdf
Het Nederlands Film Festival presen-
teerde op 11 september 2007 de
Canon van de Nederlandse Film, 
een overzicht van 16 belangrijke,
gezichtsbepalende films die de veel-
zijdigheid van de Nederlandse film-
geschiedenis weerspiegelen, samen-
gesteld door een commissie onder
leiding van Jeltje van Nieuwenhoven.
De brochure bevat naast de canon
een inleiding en een overzicht van
belangrijke momenten in de geschie-
denis van de Nederlandse film. 
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het geval. Onze eigen geschiedenis,
ons landschap en onze gebouwen
laten ons koud. De overheid kijkt
ondertussen onverschillig toe hoe
historische straten veranderen in
reclamegalerijen. De Amsterdamse
cultuurwethouder gooit zelfs de
ramen in van de Sandbergvleugel
van het Stedelijk Museum. Den Haag
heeft geen geld over voor een 
Couperusmuseum in het huis waarin
hij heeft gewoond. Er zijn talloze
voorbeelden van nalatige omgang
met cultureel erfgoed.

Grever, M. (et al.) (2006)
Controverses rond de canon.
Assen: Van Gorcum, 121 p.
Signatuur: 07-075
Verschillende bijdragen over de 
historische canon van Nederland.
Aandacht gaat uit naar de context
van het debat over culturele identiteit
en burgerschap, het probleem van
staatsbemoeienis met het geschie-
denisonderwijs, hoe de historische
canon gedomineerd wordt door een
neonationaal perspectief en, tot slot,
de vaderlandse canon en de veran-
derde historische cultuur.

Oostrom, F. van (2006)
entoen.nu: De canon van 
Nederland.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, 106 p., 
120 p., 92 p.
Signatuur: 07-636, 07-637, 07-638
www.entoen.nu/doc/
Canonrapport_A.pdf;
www.entoen.nu/doc/
Canonrapport_B.pdf;
www.entoen.nu/doc/
Rapport_deel_c.pdf 
In januari 2005 presenteerde de
Onderwijsraad het advies De stand
van educatief Nederland, met daarin
onder andere de aanbeveling om te
komen tot een Canon voor het onder-

wijs. Vervolgens gaf de minister van
OCW aan een commissie onder 
leiding van de president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Frits van 
Oostrom, opdracht tot het schrijven
van een advies over een historische
en culturele canon. Dit is het veel-
besproken tweedelige resultaat, 
verschenen in oktober 2006. Ruim
een half jaar later, op 17 mei 2007,
presenteerde de Commissie ontwik-
keling Nederlandse Canon een
‘hoofdlijnenreactie’ naar aanleiding
van de respons die haar ontwerp
heeft opgeroepen. Dit is deel C uit de
reeks. Ook reacties vanuit de culturele
sector worden hierin toegelicht. De
toespraak door Frits van Oostrom bij
het aanvaarden van de opdracht in
augustus 2005 in het Mauritshuis in
Den Haag, is digitaal beschikbaar.
www.entoen.nu/doc/
Toespraak%20cievoorzitter%
20Van%20Oostrom.pdf (23 kb) 

Weijermars, J. (2006)
Een Canon voor het onderwijs:
wat kan de cultuursector daarvan
leren? Verslag Boekmandebat.
Amsterdam: Boekmanstichting, 38 kb
www.boekman.nl/onderzoek_canon_
verslag.html
Op 6 juli 2006 organiseerde de 
Boekmanstichting een debat over
wat de belangrijkste spelers in het
onderwijsdebat tot entoen.nu: De
Canon van Nederland heeft gebracht
en wat zij van een canon verwachten.
Ook de betekenis van een canon 
voor de kunstvakken in het onderwijs
en of van culturele instellingen een
bijdrage mag worden verwacht aan
de implementatie van de onderwijs-
canon kwamen ter sprake. De 
openingstoespraak door Els Swaab
en de inleiding van Ton Bevers (over
de canon en de kunstvakken) zijn
digitaal beschikbaar. 

www.cultuur.nl/files/pdf/speeches/
alg_toespraak_ES_canon_van_
culturele_kennis_06-07-2006.pdf 
(292 kb); www.boekman.nl/
onderzoek_canon_bijdragebevers.
html (30 kb).
Op 6 december 2006 organiseerde 
de Boekmanstichting een tweede
canondebat onder de titel Onderwijs
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Lawson, G. (2006)
The inspiration of a European 
cultural canon and a unifying
European political policy report
of part 1: conference, Friday 
8 december, 2006 Felix Meritis.
Amsterdam: SICA, 74 p. 
Signatuur: 07-148
Verschillende bijdragen over de Euro-
pese identiteit (Tzvetan Todorov),
cultuureducatie en de canon in 
Europese landen (Ton Bevers), 
de Nederlandse canon en Europa
(Susan Legêne), taal in de Europese
canon (Eduardo Sanguineti) en de
politieke betekenis van de culturele
canon voor de toekomst van Europa
(Vyautas Landsbergis). Interview
van Michaël Zeeman met Asli 
Erdogan. Tot slot een lijst met top-
tienoverzichten van Europese com-
ponisten en beeldend kunstenaars. 

Bevers, T. (2005)
Canon en kunstvakken: 
vergelijkend onderzoek naar 
eindexamenopgaven muziek 
en beeldende kunsten in vier
Europese landen.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland,
95 p. 
Signatuur: 05-652
Eindexamenopgaven zijn de officiële
vertaling van wat in een land via het
onderwijs gekend en gekund moet
worden en daarom ook een graad-
meter voor het bepalen van de 
aanwezigheid en aard van een canon.
Bevers onderzoekt de eindexamen-
opgaven muziek en beeldende 
kunsten in het voortgezet onderwijs
in Duitsland, Engeland, Frankrijk en
Nederland, tussen 1990 en 2004. De
veronderstelling is dat de aanwezig-
heid van een canon in de kunstvakken
afhangt van de mate waarin de aan-
dacht uitgaat naar de eigen cultuur,
naar cultuur uit het verleden en naar
hoge cultuur. Onderzocht wordt ook

of de mondialisering zichtbaar
invloed heeft op de inhoud van de
leerstof van deze vakken. Eén van de
bevindingen is dat er in de Neder-
landse opgaven het minste aandacht
is voor de eigen cultuur. De canon-
werking ontbreekt weliswaar niet,
maar is aanmerkelijk zwakker dan in
de overige drie landen. In Boekman
70 verscheen in het voorjaar van 2007
een vervolgonderzoek van Bevers
over de aanwezigheid van een Euro-
pese canon in de kunstvakken in zes
Europese landen: Duitsland, Frankrijk,
Engeland, Nederland, Denemarken
en Slovenië, in de periode 1990–2005/6.
Uit het onderzoek blijkt dat een Euro-
pese culturele identiteit nauwelijks
wordt ervaren en beleden: Europa is
in cultureel opzicht ‘eenheid in ver-
scheidenheid’. 

101 Dossier

Twaalfhoven, A. (2007)
De Canon van het jeugdtheater. 
In: TM, jrg. 11, nr. 3, 24-26
Het jeugdtheater heeft de afgelopen
decennia een flink repertoire opge-
bouwd, maar de meeste teksten 
liggen na één keer te zijn opgevoerd
op een plank te verstoffen. Veel van
deze teksten zijn nog lang niet ver-
ouderd, terwijl er elk seizoen weer
nieuwe kinderen van vier, acht of
twaalf bij komen. Kunnen goede 
teksten niet worden opgenomen in
een Canon voor het jeugdtheater? 
De auteur doet een voorstel.

Akveld, J. (2006)
Lezen met lijstjes. 
In: Lezen, kwartaalschrift voor
leesbevordering en literatuur-
educatie, jrg. 1, nr. 2, 4-7
In de discussie die ontstond na de
publicatie van De Canon van Neder-
land lag de nadruk op de historische
canon. Maar ook over de literaire
canon is veel discussie. Inventarisatie
van verschillende standpunten uit
dag- en weekbladen. 

Klis, H. van der (2006)
Roep om literaire canon steeds luider:
docenten op de bres voor ‘het literaire
gevoel’. 
In: Boekblad, jrg. 173, nr. 24, 6-7
De officiële Canon van Nederland
bevat weinig schrijvers. Tijdens de
Dag van het Literatuuronderwijs op 
1 november 2006 in Rotterdam klonken
stemmen van voorstanders van een
literaire canon. In een toespraak
wees Frits van Oostrom op de moge-
lijke implicaties van ‘zijn’ Canon voor
het (literatuur)onderwijs.

Wieringen, A.M.L. van (2006)
Onderwijs, volksontwikkeling 
en canonvorming: toespraak
gehouden tijdens het symposium
De literaire canon ter gelegenheid

van 100 jaar Openbare Bibliotheek
8 februari 2006.
Den Haag: Onderwijsraad, 54 kb
www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/
presentatie_canonvorming_200602.pdf
Lezing over de achtergronden van de
totstandkoming van de Nederlandse
canon. Waaruit is de canon voort-
gekomen, wat voor functies kan de
canon vervullen en hoe zijn die in te
passen in het onderwijs? Wat voor rol
spelen de bibliotheken?

Nicolaas, M. (2005)
Wat gaat voor: literaire canon of
leesplezier?
In: Zicht op… , nr. 3, 7-13
Beschrijving van de begrippen 
literatuureducatie, leesbevordering
en leesomgeving, vervolgens de
praktijk van literatuureducatie en
leesbevordering in het basis en
voortgezet onderwijs. Na een schets
van de organisaties die zich hiermee
in Nederland bezighouden, noemt
Nicolaas actuele onderwerpen, zoals
de literaire canon.

Haanstra, F. (2005)
De kunstvakken en de Canon.
In: Nieuwsbrief Kunsten ’92, nr. 31,
4-6
www.kunsten92.nl
Is de Canon van Van Oostrom eigen-
lijk wel nodig voor de kunstvakken in
het primair en voortgezet onderwijs?
De overheid had er beter aan gedaan
het behalen van de bestaande kern-
doelen te behouden en serieus te
nemen, en het kunsthistorische vak
CKV2 verplicht te stellen in het eind-
examenprofiel Cultuur en Maat-
schappij. Een pleidooi. 

Lierop-Debrauwer, H. van (2005)
De jeugdliteratuurkritiek als graad-
meter.
In: Tsjip, jrg. 15, nr. 3, 20-24 
De belangstelling voor canonvorming

in de jeugdliteratuur is gegroeid.
Door alle publicaties en artikelen is
een goed beeld te schetsen van de
ontwikkelingen in de jeugdliteratuur
en de literaire kritiek.

Vries, M. de (et al.) (2005)
De canon.
In: De Volkskrant, 16, 23, 30 juli, 
en 6, 13, 20 en 27 augustus 
Signatuur: M05-393
Wat zouden we moeten weten van
muziek, theater of literatuur? Twee
generaties kunstenaars gaan met
elkaar in discussie in een serie over
de canon in de kunst en noemen
ieder hun top vijf. Afleveringen over
beeldende kunst, literatuur, techno,
vormgeving, theater, dans en muziek.

Internationale canon

Jones, C.W. (2008)
The rock canon: canonical values
in the reception of rock albums.
Aldershot: Ashgate, 169 p.
Signatuur: 08-668
Aan de hand van de ontvangst van
tien popalbums die in veel overzich-
ten genoemd worden onderzoekt de
auteur met behulp van welke criteria
een oordeel tot stand komt. Het
resultaat vormt tevens een eerste
aanzet voor de bestudering van
canonisering in de popmuziek.

Steinz, P. (et al.) (2007)
De Europese canon. 
In: Boekman, jrg. 19, nr. 70, 31-32, 
58-60, 82-83, 93-95
Serie colums over de hedendaagse
Europese canon op het gebied van
literatuur (Pieter Steinz), film (Jann
Ruyters), toneelschrijvers (Ivo van
Hove) en beeldende kunstmanifesta-
ties (Alex de Vries). De auteurs
geven een lijstje van de tien belang-
rijkste werken, personen of manifes-
taties op hun terrein.
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