
DE CULTUUR ALS SECTOR, OF: DE VERBAZING VAN EEN TOEKOMSTIG CULTUURHISTORICUS 

[voor: Bulletin van het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis bij 25e verjaardag in 2020] 

Stel, je dient in 2045 een promotie-aanvraag in bij het Huizinga Instituut (de tombola die NWO heet is allang 

afgeschaft, en hoog- en andere geleerden mogen zomaar zelf bedenken wie ze waarom een overzichtelijk 

bedrag toekennen om een door een veelbelovende jongedame of jongeman zelf bedacht, spannend 

onderzoek te gaan uitvoeren). 

 Stel, je neemt je voor om na te gaan hoe er een kwart eeuw eerder, in dat rare corona-jaar waarop nadien 

nog zoveel andere epidemieën zijn gevolgd, in ons land over cultuur werd gedacht en ermee om werd 

gegaan. Wat kom je in je bronnenmateriaal zoal tegen? 

 Algauw stuit je op een ietwat bizarre term: ‘de culturele sector’. Je leest in kranten uit de jaren ’10 en ’20 

die je via ‘Delpher’ te pakken hebt gekregen over ‘de financiële sector’, en dat snap je wel: daarmee zijn de 

banken en de beurs en zo bedoeld. Je leest over ‘de toerisme-sector’, en je begrijpt zonder moeite dat het daar 

gaat over al die personen van buiten die indertijd Nederland met een bezoek kwamen vereren. 

 Intussen ga je wel je afvragen wat die uitdrukking ‘sector’ in dit verband eigenlijk te betekenen heeft. Via 

haar geschiedenis maakt de exacte wetenschap in 2045 nog altijd volop deel uit van het brede 

aandachtsterrein van het Huizinga Instituut, dus je weet heel goed dat dat een term is uit de platte 

meetkunde: een sector is een deel van een cirkelvlak tussen twee stralen en een boog, metaforisch gesproken 

dus een taartpunt. En ja hoor, denk je nu, ik snap het, die financiën en die toeristen vormen dus kennelijk elk 

voor zich zo’n deel van een cirkelvlak. Maar wat kan dan toch de hele cirkel, de hele taart wezen waar de 

financiële, de toeristen- en die ‘cultureel’ genoemde sector elk voor zich sectoren van zijn? 

 Zover gekomen, haal je er maar eens nog weer ouder bronnenmateriaal bij, en ziet dan algauw dat, weer 

zo’n dertig jaar vóór het corona-jaar, men het niet had over ‘sectoren’ maar over ‘bedrijfstakken’. 

 En nu vallen alle puzzle-stukjes voor je ogen op hun plaats: in de jaren ’20 van de 21e  eeuw dachten ze 

kennelijk in volle ernst dat de cultuur ook een bedrijfstak en niets dan een bedrijfstak is, op gelijk niveau met 

de zorg om onze centjes, met het verdienen aan toeristen — tesamen met nog zoveel andere geldverdien-

activiteiten onderworpen aan de gewone bedrijfseconomische eisen van baten die boven de kosten uit 

moeten gaan en anders failliet, weg ermee. Zelfs bizarre termen als ‘elitair’ en ‘je eigen broek ophouden’ zul 

je in dit verband geregeld tegenkomen. Cultuur, kortom, behandeld als louter bedrijfstak, met hooguit een 

rijks- of gemeentefooi in ruil voor het bedienen van, inderdaad, die toeristensector. Niet dus als dat zo 

kostbare en beschermwaardige dat ons leven smaak, vreugde, verheffing, betekenis, ja zin kan verlenen. Niet 

dus als dat wat, met soms meer soms minder inspanning, zelf gemaakt en zelf genoten kan worden door 

ieder persoon die in haar of zijn leven meer beoogt te zijn dan alleen maar (in de termen van de grote 

politieke denker en cultuurfilosoof Jacques de Kadt) een ‘maagmens’. 

 Wat een wonderlijke tijden zijn dat geweest, denk je als cultuurhistorisch onderzoeker in 2045. Daar moet 

ik het mijne van hebben! Uitzoeken maar, hoe dat ooit heeft kunnen gebeuren! Een spannende, niet zo 

makkelijk te vervullen taak wacht je, immers, op de meest absurde toestanden is historisch vaak juist het 

lastigst greep te krijgen. Ik wens jou, toekomstig promovendus in de cultuurgeschiedenis, er nu alvast heel 

veel succes mee. 
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