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punten.’ De selectie vindt plaats op basis van
inhoudelijke en interne criteria en niet op
basis van bijvoorbeeld verkoopcijfers of popu-
lariteit bij het publiek, stelt hij. ‘Als het daar
om gaat, spreken we niet meer van een canon,
maar van een toptien, tophonderd of top-
duizend.’

Het is een richtlijn waar ook de sector-
instituten hun voordeel mee kunnen doen. 
In Boekman geven het Theater Instituut Neder-
land, Muziekcentrum Nederland en Erfgoed
Nederland een voorzet voor de canon in hun
vakgebied. In het verlengde daarvan doen de
auteurs van een serie columns de oefening voor
een canon van de musical, het levenslied, de
graffiti, het stripverhaal en de televisieserie.

In de epiloog van dit nummer geeft Frits van
Oostrom onder de titel ‘Canon und kein Ende’
commentaar op het debat dat sinds de presenta-
tie van De Canon van Nederland is losgekomen.
Hij breekt een lans voor de canon als kans in
plaats van knelpunt. Als scholieren tijdens een
Engels proefwerk William of Orange vertalen
met Willem de sinaasappel, lijkt het opdoen
van een minimum aan kennis middels een
canon geen overbodige luxe. Ook niet als het 
om de kunsten gaat.

breed gedeelde cultuurcanon is nog absoluut
geen sprake’, concludeert hij. De auteurs in
Boekman getuigen daarvan, maar bieden ook
oplossingen om een stap verder te komen.

Thije Adams breekt een lans voor gemeen-
schappelijke ervaringen en waarderingen die
naar zijn idee schaars zijn in ‘ons deel van de
wereld’, omdat vernieuwing en versnelling te
sterk de toon zetten. Hij ziet het als een gemiste
kans dat de werkzaamheden van de commissie-
Van Oostrom niet zijn voortgezet voor het 
terrein van de kunsten.

Erik Spinoy signaleert in het opflakkeren
van de canondiscussie in Nederland in de eerste
plaats een verspreid onbehagen over de eigen
identiteit, die als bedreigd wordt ervaren. Dat
is precies wat Elsbeth Etty zo tegenstaat: ‘Uit-
eenzettingen over het belang van een nationale
culturele canon wekken mijn lachlust op’,
schrijft zij. ‘Een exclusief Nederlandse cultuur
bestaat niet, net zomin als er een Nederlandse
identiteit valt aan te wijzen.’ 

Cyrille Offermans benadrukt dat een aan-
scherping van ‘onze verwaterde identiteit’
onvermijdelijk gepaard gaat met het opwerpen
van barrières voor buitenstaanders. Lucas 
Catherine stelt dat elementen die als typerend
voor de Vlaamse en Nederlandse cultuur worden
gezien oorspronkelijk vaak uit andere culturen
afkomstig zijn. Zijn historische zoektocht 
naar multiculturele wortels in het erfgoed van
Brugge, Brussel en Amsterdam is een eyeopener
in de controverse rond canon en identiteit. 
Een canon kan dus bij uitstek de verwevenheid
van de Nederlandse cultuur met andere culturen
laten zien.

Paul Schnabel blijft nuchter: ‘Het is wel fijn
dat je je met behulp van een canon snel kunt
oriënteren in een gebied dat je niet zo goed
kent’, vindt hij. ‘Een canon schept eenheid,
creëert orde en ruimt op. Het aanbod aan
kunstwerken is zo groot en groeit zo hard, dat
er behoefte blijft aan zowel selectie als ijk-
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Lijdt Nederland aan een canonepidemie die haar weerga in de
geschiedenis niet kent, zoals Cyrille Offermans in deze Boekman
schrijft? Sinds de presentatie van De Canon van Nederland 
door de commissie onder voorzitterschap van Frits van Oostrom 
duiken canons inderdaad in allerlei contexten op. De laatste
paar maanden alleen al zijn, naast de geschiedeniscanon, canons
van het weer, de natuurkunde, de filosofie, zowat alle provincies,
en ook een canon van Amsterdam verschenen. Deze Boekman
zoomt in op de culturele canondiscussie, waarin de diverse, 
strijdige standpunten het aantal gemeenschappelijk gedragen
culturele hoogtepunten vooralsnog overstijgen – met het doel de
knelpunten in deze discussie te ontrafelen.

Aan de concrete vraag welke kunstwerken al dan niet een
plaats verdienen in een canon van de film, de muziek, het theater
of de beeldende kunst, gaan vragen vooraf die raken aan gevoelige
snaren in de samenleving. Is canonvorming een welkome poging
om culturele ervaringen met elkaar te delen en in het verlengde
daarvan de sociale cohesie te versterken? Of fungeert een 
culturele canon juist als sociale splijtzwam door bepaalde 
groeperingen in de samenleving buiten te sluiten? Deze Boekman
laat zien dat een canon ook zichtbaar kan maken hoe sterk ver-
schillende culturen met elkaar zijn verweven, bijvoorbeeld door
kunstwerken te kiezen waarin die culturen samenkomen.

De associaties die aan het woord ‘canon’ kleven, leiden al snel
een eigen leven. Volgens Van Dale dient een canon als ‘leidraad’
of ‘richtsnoer’ en is canoniseren ‘tot norm verheffen’, niet minder
en ook niet meer. Maar de vele vooronderstellingen op basis
waarvan men zijn of haar standpunt ten aanzien van canon-
vorming bepaalt, vertroebelen de discussie. Wie ervan uitgaat
dat een culturele canon per definitie exclusief Nederlands dient
te zijn, wijkt uit naar discussies rond nationale identiteit of
nationalisme. Wie canoniseren bij voorbaat opvat als een poging
om hoge kunst in brons te gieten, ziet het als een synoniem voor
uitsluiting van populaire cultuur. En wie een canon als een
dwingende handleiding ervaart, zet zich eerder schrap dan dege-
nen die dit als een open handreiking benaderen. Niet voor niets
vergelijkt Maarten Doorman in het essay ‘Over de canon’ van
zijn bundel Paralipomena de canondiscussie tussen ‘deskundigen
en leken, ouders en studenten, docenten en bestuurders en
bovenal publicisten’ met een gesprek in een stampvol café tegen
sluitingstijd.

In deze Boekman analyseert cultuurhistoricus Merlijn
Schoonenboom de hoogtepunten in de canonhype. ‘Van een
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