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Inn Cultuur, koningen en democraten plaatst Roel Pots de relatie 
tussenn overheid en cultuur in Nederland in een historisch kader. 
Zijnn betoog zet aan in de Bataafs-Franse tijd toen Nederland 
inn principe een moderne staat werd, en eindigt in het heden 
mett de voorbereiding van het Cultuurplan zooi-2004. Pots 
beweegtt zich met zijn studie in de traditie van de dissertatie 
vann Emanuel Boekman uit 1939 Overheid en kunst in Nederland. 
Geschrevenn op basis van een grote hoeveelheid historische 
bronnenn en relevante theorieën uit de sociale en culturele 
wetenschappen,, besteedt Cultuur, koningen en democraten ruime 
aandachtt aan de invloed die particulieren en professionals op 
dee politiek-bestuurlijke besluitvorming uitoefenden. Op deze 
wijzee traceert het boek een 'spoor van waarden' die in vele 
enn steeds terugkerende discussies over het cultuurbeleid een 
centralee rol speelden en spelen. Geheel volgens de theorie van 
hett 'poldermodel' heeft deze brede en permanente waarden-
oriëntatiee ertoe geleid dat het huidige cultuurbeleid een veel 
groteree stabiliteit bezit dan regelmatig wordt verondersteld. 

Omdatt een integrale geschiedenis van het Nederlandse 
cultuurbeleidd tot op heden ontbrak, voorziet het boek in een 
grotee behoefte. Het laat zich niet alleen lezen als een helder 
geschrevenn en toegankelijk verhaal, tegelijk is het een onmis-
baree vraagbaak voor eenieder die op enigerlei wijze met de 
relatiee cultuur-overheid te maken heeft. 

Roell  Pots is historicus, docent en beleidsmedewerker. 
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