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Samenvatting 

 

 

Culturele smaak wordt over het algemeen niet als iets neutraals gezien. Hoewel de 

uitdrukking ‘over smaak valt niet te twisten’ vaak gebruikt wordt, twisten mensen wel 

degelijk over smaak. Ze geven betekenis aan smaken, ze kennen er status aan toe en ze 

rangschikken smaken in een hiërarchische volgorde. ‘Goede smaak’ staat tegenover ‘slechte 

smaak’, ‘hoge cultuur’ tegenover ‘lage cultuur’. Volgens Bourdieu speelt culturele smaak een 

belangrijke rol in het vormen en reproduceren van een sociale hiërarchie. Mensen met veel 

status onderscheiden zich met hun ‘hoge’ culturele smaak van degenen met minder status. 

Gedurende de twintigste eeuw zijn er echter steeds meer stemmen opgegaan die zeggen dat 

de grenzen tussen hoge en lage cultuur vervagen. Culturele producenten mengen hoge en lage 

kunst (bijvoorbeeld in pop art); media en andere ‘poortwachters’ bespreken ze naast elkaar; 

en (hoogopgeleide) consumenten zijn ‘culturele omnivoren’ geworden. Deze ontwikkelingen 

gingen gepaard met een afnemend belang van sociale hiërarchie in het algemeen, meer 

informele relaties tussen sociale groepen en een toenemende nadruk op individuele keuzes. 

Dus, zeggen veel critici, hebben concepten als ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur aan belang ingeboet. 

Culturele items worden – of zouden moeten worden – gezien als gelijkwaardig en niet als 

hiërarchisch. 

 Sociologen hebben de vraag opgeworpen of deze vervaging van grenzen en deze 

verbreding van smaken betekenen dat er minder culturele distinctie is. Als je van dingen uit 

zowel de hoge als uit de lage cultuur houdt, waarom zou je je dan onderscheiden van 

anderen? Echter, veel van hen concludeerden dat de breedheid van smaken gerelativeerd 

moet worden en dat culturele distinctie vaak optreedt binnen domeinen en genres: je kunt 

bijvoorbeeld een goede of slechte smaak binnen de hiphop hebben. Sterker nog, wat mij 

betreft zouden de concepten ‘hoge cultuur’ en ‘lage cultuur’ an sich niet vooraf bepaald 

moeten worden om culturele omnivoriteit te meten, wat vaak gebeurt in kwantitatief 

onderzoek. Het zijn sociaal geconstrueerde begrippen, waarvan de betekenis in de loop van 

de tijd kan veranderen. Jazz werd ooit beschouwd als lage cultuur, terwijl veel jazzgenres 

tegenwoordig vooral gewaardeerd worden door mensen met veel status. ‘Hoge cultuur’ als 

domein mag dan misschien veelbetekenend blijven, maar je kunt je afvragen of iedereen dit 

op dezelfde manier definieert en of de criteria om te bepalen hoe de culturele hiërarchie 

eruitziet zijn veranderd. Bestaat hoge cultuur bijvoorbeeld uit ‘de klassieken’ die de eeuwen 

hebben doorstaan, en/of verwijst het begrip meer naar originele, vernieuwende en authentieke 

kunst? 

 In dit proefschrift stel ik de vraag of en hoe mensen in Nederland culturele hiërarchie 

eigenlijk waarnemen (percipiëren). Betekenen de begrippen ‘hoge cultuur’ en ‘lage cultuur’ 

iets voor ze, en zo ja, hoe definiëren ze deze? Naast de percepties, definities en classificaties 



van culturele hiërarchie, bestudeer ik ook hoe mensen culturele hiërarchie in het dagelijks 

leven in de praktijk brengen of ‘doen’, dat wil zeggen of ze in hun manier van spreken 

neerkijken op, of opkijken naar, de smaak van anderen. Tot slot bestudeer ik de opinies die 

mensen hierover hebben; je kunt immers een hiërarchie herkennen zonder het met die 

hiërarchie of met de gevolgen ervan eens te zijn. Ik stelde de volgende onderzoeksvragen: 

 

Hoe ‘doen’, percipiëren en waarderen mensen in Nederland culturele hiërarchie, en 

hoe verhoudt zich dit met hun eigen smaakvoorkeuren? 

 

In hoeverre zijn mensen consequent in hun relaas, en als ze dat niet zijn, hoe kunnen 

tegenstellingen en spanningen verklaard worden? 

 

Hoe zijn deze praktijken, percepties en opinies gerelateerd aan de sociale positie van 

mensen, wat betreft opleiding, sociale herkomst (opleiding ouders), leeftijd en 

gender? 

 

 Ik heb deze zaken onderzocht door interviews te houden met een steekproef van 

negentig Nederlanders, verdeeld over drie statusgroepen, drie leeftijdsgroepen en een gelijk 

aantal mannen en vrouwen. De statusgroepen bestaan uit hoogopgeleiden met hoogopgeleide 

ouders, sociale stijgers (hoogopgeleiden met laagopgeleide ouders) en laagopgeleiden met 

laagopgeleide ouders. Ik vergeleek de eerste twee groepen, omdat volgens Bourdieu 

(gevalideerd door anderen) de opvoeding die mensen genoten hebben een belangrijker rol 

speelt in hun latere culturele smaak en deelname dan de opleiding die ze gevolgd hebben. 

Sociale stijgers die tot hogere klassen willen toetreden slagen hier vaak niet in, doordat ze te 

weinig weten van de vereiste culturele smaken en praktijken, aldus Bourdieu. Ik heb deze 

twee groepen aangevuld met laagopgeleiden om Bourdieus veronderstellingen te toetsen dat 

mensen met minder sociale status de hogere waarde van bepaalde culturele items erkennen. 

Om deze mensen te vinden heb ik een quotasteekproef ontworpen, die grotendeels 

willekeurig gevuld werd door middel van telefoongidsen, aangevuld door het aanboren van 

mijn netwerk. 

 In de interviews werden veel culturele domeinen bestreken: muziek, film, 

televisiefictie, theater en beeldende kunst. De interviews bestonden telkens uit drie delen, die 

verschillende aspecten van de onderzoeksvragen belichtten. Het eerste deel betrof semi-

gestructureerde, open vragen, teneinde de percepties van mensen over (de relatie tussen) hun 

eigen en andermans smaak te achterhalen, en daarmee hun mogelijke hiërarchische praktijken 

te verkennen. Door mensen in hun eigen woorden over de ontwikkeling van hun smaak te 

laten praten, al dan niet op een distinctieve manier, kon ik hun interpretaties en waarderingen 

van smaakverschillen bestuderen. Het tweede deel van elk interview bestond uit relatief meer 

gestructureerde vragen over begrippen als ‘hoge cultuur’ en ‘lage cultuur’, om meer specifiek 



de percepties en definities van (en vaak opinies over) culturele hiërarchie te achterhalen. Het 

laatste deel was een rangordeningsopdracht, waarbij respondenten gevraagd werd om dertig 

items uit de muziek te rangschikken, zowel volgens hun persoonlijke smaak als volgens hun 

percepties van hoge en lage cultuur. Dit deel van het onderzoek, kwantitatief geanalyseerd, 

maakte het mogelijk om de precieze hiërarchische volgordes en de logica’s hierachter uit te 

pluizen, evenals de verschillen en overeenkomsten tussen smaakvoorkeuren en hiërarchische 

percepties.  

 Voordat hoofdstuk 2 de details van deze methodologische zaken geeft, probeert 

hoofdstuk 1 de verwarring over begrippen als ‘hoge cultuur’ op te helderen door middel van 

een historisch overzicht. Culturele distinctie en culturele hiërarchie zijn niet zo oud als de 

mensheid, maar ontstonden en ontwikkelden zich gedurende de laatste paar eeuwen. Tijdens 

de Middeleeuwen en de Renaissance onderscheidden elites zich al van anderen via het bezit 

van kunst, maar dit was nog vooral gebaseerd op de afmetingen, de grandeur en het 

geëtaleerde vakmanschap. Culturele gebeurtenissen werden door elites en de ‘gewone man’ 

vaak samen gevierd. Van de zestiende tot de negentiende eeuw ontwikkelde een complex 

samenspel van civilisatie en professionalisering zich tot een specifiek domein van ‘de schone 

kunsten’ en later ‘hoge’ of ‘highbrow’ cultuur. Dit werd beschouwd als moreel beter, 

beschaafder, verfijnder en complexer dan volkscultuur. Dit is nog steeds een gebruikelijke 

manier om ‘hoge cultuur’ te classificeren. Tijdens de negentiende eeuw, echter, kwam er een 

nieuwe esthetische logica op, die originele en vernieuwende kunst hoog in het vaandel had 

staan, die vormaspecten benadrukte boven de inhoud van kunst, en die authenticiteit 

huldigde. Tegelijkertijd leidde de opkomst van industrieel geproduceerde ‘massacultuur’ tot 

toenemende kritiek op ‘commerciële’ cultuur. Beide logica’s, de ‘klassieke’ en de ‘moderne’, 

lijken door elkaar te lopen in de perceptie door mensen van hoge cultuur. In de afgelopen 

decennia zijn mensen steeds meer distincties gaan aanbrengen binnen hoge en lage domeinen, 

en zelfs binnen (sub)genres. Ze overschrijden de grenzen tussen domeinen die waren 

gebaseerd op ‘klassieke’ criteria als ouderdom en beschaving, door ‘moderne’ criteria als 

originaliteit en authenticiteit te gebruiken om zich binnen deze domeinen te onderscheiden. In 

hoofdstuk 7 kom ik op dit idee terug. 

 Hoofdstuk 3 beantwoordt de vraag of en hoe mensen in Nederland culturele hiërarchie 

daadwerkelijk waarnemen, gebaseerd op een kwantitatieve analyse van de 

rangordeningsvraag over items uit de muziek. Hoewel sommigen moeite hebben om items te 

rangschikken en een enkeling dit zelfs weigert, bestaat er een vrij grote consensus over de 

beide uiteinden van de muzikale hiërarchie: Bach en andere klassieke componisten worden 

beschouwd als hoge cultuur en sommige Nederlandstalige zangers en hedendaagse 

popartiesten worden geplaatst aan de onderkant van de ladder. Daartussenin zijn meer 

variaties. De gemiddelde hiërarchie lijkt sterk op de gemiddelde volgorde van de smaak van 

oudere, hoogopgeleide respondenten. Jonge laagopgeleiden produceren vaak een 

vergelijkbare hiërarchie, maar die is omgekeerd aan hun eigen smaak. Dit betekent dat 



mensen met een lage sociale status de culturele hiërarchie herkennen, zoals Bourdieu 

beweerde. Desondanks zijn er een paar verschillen in de hiërarchische percepties die 

verklaard kunnen worden met opleidingsniveau en leeftijd. Zo plaatsen jongeren populaire 

muziek uit een recent verleden als hoger op de ladder dan ouderen, soms zelfs hoger dan de 

mensen die van die muziek houden. Nieuwe cultuurvormen kunnen na een paar decennia tot 

de canon toetreden, wat ingaat tegen statische noties over culturele hiërarchie en rigide 

grenzen van hoge cultuur. 

 Dat de meeste mensen een culturele hiërarchie herkennen betekent niet per se dat ze 

het in het dagelijks leven – of in een sociologisch interview – in praktijk brengen, noch dat ze 

het ermee eens zijn. Hoofdstuk 4 onderzoekt dergelijke praktijken en meningen door naar de 

kwalitatieve gegevens te kijken. Enerzijds komen hiërarchische praktijken inderdaad veel 

voor. Mensen kijken neer op andermans smaak (zowel tussen als binnen domeinen), evenals 

op de afwezigheid van bepaalde smaken, lage bezoekfrequentie van culturele activiteiten, 

weinig kennis en verkeerde houdingen ten opzichte van kunst. Ook kijken ze op naar anderen 

met een – in hun ogen – betere of hogere smaak, hogere bezoekfrequenties, enzovoort. Beide 

zijden van het hiërarchische ‘narratief’ (de wijze waarop een verhaal verteld wordt) worden 

vaker gebezigd door hoogopgeleiden, die zichzelf dus waarnemen op een bepaalde positie op 

de culturele ladder, boven en onder anderen. Laagopgeleiden nemen minder aan dergelijke 

gedetailleerde discussies deel. Het eerste deel van hoofdstuk 4 onderzoekt dit hiërarchische 

narratief zeer gedetailleerd. 

 Het tweede deel van het hoofdstuk laat echter zien dat het tegengestelde narratief, 

egalitarisme, net zo veel voorkomt. Velen drukken zich op een individualistische manier uit 

en verwerpen begrippen als hoge en lage cultuur als zijnde ‘arrogant’ en ‘elitair’. Op het 

eerste gezicht lijken dergelijke ideeën overeen te komen met eind-twintigste-eeuwse noties 

over de ‘open’ en ‘tolerante’ houding van culturele omnivoren. Echter, veel mensen die 

egalitaire gedachtes uiten kijken wél neer op degenen die zich wél onderscheiden van 

anderen. Zij zien deze mensen als nep, niet authentiek en snobistisch. Ze onderscheiden zich 

van degenen die zich onderscheiden. Ze creëren als het ware een morele in plaats van een 

culturele hiërarchie, waarin de uitdrukking van de puur persoonlijke en authentieke smaak 

wordt gehuldigd. Het optrekken van ‘symbolische grenzen’ op zich (Lamont) lijkt 

alomtegenwoordig te zijn, maar mensen verschillen in de soort grenzen die ze trekken. 

 Waar hoofdstuk 4 twee tegengestelde narratieven los van elkaar presenteert, 

onderzoekt hoofdstuk 5 wie deze narratieven precies wel en niet gebruiken, en waarom. 

Hoewel meer dan twintig respondenten zich beperken tot het hiërarchische narratief en een 

ongeveer gelijk aantal tot het egalitaire narratief, combineert een groter aantal (ongeveer 

veertig) beide ‘culturele repertoires’ – zoals ik ze in het vervolg noem – in één interview. In 

een typologie die ik ontwikkeld heb, gebaseerd op het gebruik van de twee repertoires, noem 

ik ze het ambivalente type. Sommigen zijn inconsequent in het verloop van een interview, 

maar meer mensen relativeren direct hun eigen distinctieve opmerkingen. Ze proberen 



meteen de balans te herstellen, omdat ze bezig zijn met hun zelfpresentatie in een gesprek: 

hun soms sterk distinctieve uitlatingen, die ze doen om zichzelf als ontwikkelde mensen met 

een goede smaak te presenteren, moeten onmiddellijk worden gerelativeerd als ze door de 

gesprekspartner geïnterpreteerd zouden kunnen worden als beledigend voor anderen, en dus 

als arrogant en elitair. Deze aarzeling om bepaalde anderen af te keuren komt het vaakst voor 

als het gaat om anderen die beschouwd worden als lager op de ladder, met een smaak die 

sterk afwijkt van die van de respondent. Een belangrijke reden voor deze moeite met 

(culturele) ongelijkheden is dat mensen degenen wier smaak ze afkeuren vaak persoonlijk 

kennen, en het wordt zelfs als nog lastiger ervaren als die anderen familie zijn. Sociale 

stijgers bijvoorbeeld zijn vaak ambivalent over zowel hun herkomstklasse als hun 

bestemmingsklasse. 

 Het vierde type in de typologie – naast het hiërarchische, egalitaire en ambivalente 

type – is het ‘neutrale’ type: de zeldzame respondenten die noch het hiërarchische noch het 

egalitaire repertoire gebruiken. Dit betekent niet dat zij zichzelf en anderen niet classificeren, 

maar dat zij voor deze classificaties niet culturele smaak gebruiken, noch dat ze zich 

verzetten tegen degenen die dit wél doen. Ze reflecteren niet op de mogelijke sociale 

betekenis van hun eigen en andermans smaak. Echter, hun lage aantal in mijn steekproef ligt 

waarschijnlijk mede aan de ondervertegenwoordiging van laagopgeleiden en mensen die 

nauwelijks in kunst en cultuur geïnteresseerd zijn. 

 Hoofdstuk 6 laat de waarderingen die mensen geven aan smaakverschillen achter zich 

en onderzoekt hoe mensen smaakverschillen verklaren. Veel wetenschappers hebben 

verklarende factoren van smaak onderzocht, maar dit hoofdstuk bekijkt hoe mensen hier zelf 

tegen aankijken. Het laat ten eerste zien dat de verklaringen van mensen vaak overeenkomen 

met sociologische noties over de invloed van het ouderlijk milieu: mensen hebben hun smaak 

‘van huis uit meegekregen’, en het werd ze ‘met de paplepel ingegoten’. Toch betekent dit 

niet dat mensen vaak naar klasse verwijzen als ze smaakverschillen tussen henzelf en anderen 

verklaren. Vaker vervangen ze klasse als verklarende factor door vergelijkbare 

eigenschappen die echter minder bepaald zijn door ouderlijk milieu, maar die eerder gezien 

worden als persoonlijke keuzes: opleidingsniveau, beroep en woonplaats. Ze hebben meer op 

met individuele vrijheid (agency) dan met structurele verklaringen. Hoewel mensen duidelijk 

de invloed van de ouders (h)erkennen, is ook het meritocratische idee van individuele 

prestaties sterk verankerd in hun relaas. Dit blijkt ook uit de verhalen van respondenten 

(hoewel een minderheid) die bijvoorbeeld van klassieke muziek houden ondanks het feit dat 

hun ouders hier niet van hielden en ondanks hun lagere klassenachtergrond. Zij verwijzen 

naar cultuureducatie op school, en vooral naar andere belangrijke mensen in hun omgeving 

dan ouders, zoals vrienden en partners. Verder laat dit hoofdstuk zien hoe mensen 

smaakverschillen verklaren met andere eigenschappen, zoals leeftijd en sekse. 

 Het laatste hoofdstuk verkent de kunstcriteria die mensen gebruiken, zowel om hun 

voorkeuren en afkeren te beschrijven als om ‘hoge cultuur’ en ‘lage cultuur’ te definiëren en 



items hiërarchisch te rangschikken. Bourdieu onderscheidde de ‘pure esthetiek’ van de 

‘populaire esthetiek’. Mensen met een hoge sociale status gebruiken de eerste: de neiging om 

kunstwerken puur op hun esthetische eigenschappen te beoordelen, wat betekent dat ze vorm 

belangrijker vinden dan functie, dat ze kunstwerken aan andere kunstwerken relateren en dat 

ze complexiteit hoog aanslaan. Mensen met weinig status daarentegen gebruiken een 

populaire esthetiek: kunst moet een functie hebben die gerelateerd is aan het dagelijks leven, 

zoals een herkenbare verhouding tot de werkelijkheid, een morele boodschap of een direct 

beroep op de zintuigen. Mijn onderzoek laat zien dat het eerste inderdaad waar is, maar dat de 

‘populaire esthetiek’ door mensen van álle opleidingsniveaus wordt gebruikt; hoogopgeleiden 

zijn meer ‘omnivoor’ in hun manier van spreken. Zij passen de pure esthetiek en abstractere 

vormen van de populaire esthetiek niet alleen toe binnen het traditionele domein van hoge 

cultuur, maar ook binnen vele populaire genres. De sociale hiërarchie komt tegenwoordig 

meer overeen met een hiërarchie van kunstcriteria (domeinoverstijgend) dan met een 

hiërarchie van culturele domeinen. Tegelijkertijd definiëren mensen culturele hiërarchie 

echter – of ze deze nu verwerpen of niet – door de meer klassieke criteria te gebruiken zoals 

beschreven in hoofdstuk 1. Meer mensen associëren hoge cultuur met complexe, klassieke en 

beschaafde kunst dan met originele, vernieuwende en authentieke kunst. Hun hiërarchische 

praktijken (gebaseerd op de ‘moderne logica’) en hun hiërarchische percepties (gebaseerd op 

de ‘klassieke logica’) komen niet overeen. 

 Samengevat brengen veel Nederlanders – met name hoogopgeleiden – culturele 

hiërarchie in de praktijk door zich te onderscheiden van, en neer te kijken op, andermans 

smaak, alsmede door tegen anderen op te kijken. Tegelijkertijd verzetten velen zich tegen dit 

soort distincties en tegen het idee van een culturele hiërarchie. Velen zijn er ambivalent over; 

ze combineren het hiërarchische en het anti-hiërarchische repertoire, of ze relativeren 

distinctieve opmerkingen direct. Aan de andere kant kunnen ze wel ‘hoge cultuur’ definiëren 

en items hiërarchisch rangschikken als ze daarom gevraagd wordt, en er is een grote 

consensus – ongeacht opleidingsniveau of leeftijd – over de aard van deze hiërarchie. Mensen 

brengen culturele hiërarchie in de praktijk met een ‘moderne’ logica (die opkwam in de 

negentiende eeuw), waarbij ze de domeinen van hoge en lage cultuur overstijgen die gevormd 

werden volgens de ‘klassieke’ logica (die opkwam tussen de zestiende en negentiende eeuw). 

Echter, omdat de meeste mensen hoge cultuur nog steeds in termen van de klassieke definitie 

definiëren, resulteren hun distinctieve praktijken niet in een nieuwe ‘hoge cultuur’. Dit heeft 

geleid tot verwarring over de vraag of de verhouding tussen culturele hiërarchie en distinctie 

al dan niet is vervaagd. Ik hoop dat dit proefschrift een bijdrage levert in de opheldering van 

deze zaak. 

 

 


