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Aan het infuus van het geloof: Bourdieu en de deconstructie van de kunstenaar 

Dit boek gaat over Gerard Reve en het geloof. Met ‘geloof’ doel ik niet op het door de schrijver 
op hoogstparticuliere wijze beleden rooms-katholicisme, maar op het geloof in de kunst en in de 
kunstenaar. Het geloof dat is ontstaan op het moment dat de kunstenaar zich losweekte van 
mecenaat en maatschappij, toen hij zowel artistiek als economisch vogelvrij werd verklaard en 
zijn kunst niet langer vaste stramienen volgde, maar expressie, originaliteit en individualisme tot 
zijn functie-eisen gingen behoren. Het geloof dat is ontstaan toen Kants Kritik der Urteilskraft als 
bijbel ging fungeren, toen burger en kunstenaar elkaars antipoden werden, toen, zoals Nathalie 
Heinich het noemt, het régime de communauté (de kunstenaar spreekt namens de maatschappij) 
overging in het régime de singularité (de kunstenaar spreekt namens zichzelf).50 Dit geloof is 
ontstaan in de negentiende eeuw, en ‘de kunstenaar is autonoom’ is zijn eerste gebod.   
Om dit geloof is nogal wat te doen en te doen geweest, en dat geldt ook voor het begrip 
autonomie. Het is de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu geweest die in zijn magnum opus 
La distinction (1979; de Engelse vertaling, Distinction, stamt uit 1984) het geloof als brandstof van 
de cultuur centraal stelde.  

The value of culture, the supreme fetish, is generated in the initial investment implied by the 
mere fact of entering the game, joining in the collective belief in the value of the game which 
makes the game and endlessly remakes the competition for the stakes. The opposition 
between the ‘authentic’ and the ‘imitation’, ‘true’ culture and ‘popularization’, which 
maintains the game by maintaining belief in the absolute value of the stake, conceals a 
collusion that is no less indispensable to the production and reproduction of the illusio, the 
fundamental recognition of the cultural game and its stakes. Distinction and pretension, high 
culture and middle-brow culture [...] only exist through each other, and it is the relation, or 
rather, the objective collaboration of their respective production apparatuses and clients 
which produces the value of culture and the need to possess it. It is in these struggles 
between objectively complicit opponents that the value of culture is generated, or, which 
amounts to the same thing, belief in the value of culture, interest in culture and the interest 
of culture – which are not self-evident, although one of the effects of the game is to induce 
belief in the innateness of the desire to play and the pleasure of playing. It is barbarism to ask 
what culture is for; to allow the hypothesis that culture might be devoid of intrinsic interest, 
and that interest in culture is not a natural property [...] but a simple social artifact, a 
particular form of fetishism; to raise the question of the interest of activities which are called 
disinterested because they offer no intrinsic interest (no palpable pleasure, for example), and 
so to introduce the question of the interest of disinterestedness.51 

In de hem typerende, soms onnavolgbare stijl wijst Bourdieu hier op de kern van zijn theorie 
over de manier waarop cultuur binnen de maatschappij functioneert. Cultuur, dat hij een 
opperste fetisj noemt, kan alleen ontstaan en standhouden door het geloof in de absolute, 
intrinsieke waarde ervan. Dat geloof doet zich voor als logisch gevolg van die absolute waarde; 
wie niet gelooft, doet aan die waarde geen recht. In feite draait Bourdieu de causale keten van dit 
geloof om: niet de waarde van het object dat aanbeden wordt (de fetisj) veroorzaakt de 
aanbidding ervan, maar de aanbidding van het object veroorzaakt de waarde.  
Om de schijn van de absolute waarde van de cultuur op te houden, moeten de processen die de 
waarde tot stand brengen worden verhuld. Immers, zonder verhulling zou de waarde relatief 
worden, want openlijk afhankelijk van die processen. Wanneer Bourdieu over cultuur spreekt of 
schrijft, is het dan ook vaak alsof hij het deksel van een doofpot licht. Zo schrijft hij hier, de 
tautologie niet schuwend, dat er een ‘heimelijke verstandhouding’ wordt ‘verborgen’ (‘conceals a 
collusion’) die zorgt voor het onderscheid tussen ‘ware’ en ‘populaire’ cultuur. Deze 
verstandhouding is ook verantwoordelijk voor de productie en reproductie van de illusio: het 

                                                        
50 Heinich 1996a, Heinich 1996b, Heinich 2000. Zie ook: Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010. 
51 Bourdieu 1984a, p. 250. 
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fundamentele (of fundamentalistische) geloof in het culturele spel en zijn inzetten. Inherent aan 
dit culturele spel is de overtuiging dat het spelen ervan – het maken van een schilderij, het 
bekritiseren van een dichtbundel – natuurlijk is, en vooral: belangeloos. Een kritische houding 
ten opzichte van dit geloof wordt volgens Bourdieu niet getolereerd, omdat een dergelijke 
rationalisering het geloof als constructie onthult en daarmee laat zien dat het culturele spel niet zo 
belangeloos is als het zich voordoet, sterker nog: dat het belang heeft bij het voorwenden van 
belangeloosheid. Vragen over het doel en het wezen van cultuur ondermijnen het imago van 
belangeloosheid, en getuigen, in de optiek van het culturele veld, van een barbaarse inslag.52  
Bovenstaand fragment bevat niet alleen de kern van Bourdieus theorie over het culturele veld, 
het is ook een daad van zelfprofilering. Zoals ‘high’ en ‘middle brow’ bestaan dankzij hun relatie 
tot elkaar, zo krijgt Bourdieus theorie bestaansrecht dankzij de afstand tussen de socioloog en 
zijn onderzoeksobject; een afstand die hij zelf voortdurend benadrukt. Nadat Bourdieu het 
culturele veld heeft voorgesteld als een orthodoxe, besloten wereld, een burcht van keeping up 
appearances, focaliseert hij deze burcht en kan hij zichzelf van daaruit cynisch ten tonele voeren 
als barbaar die met een stormram voor de poorten staat.    
Roland Barthes beschouwde de mythe als een machine, een machine die ‘geschiedenis’ in 
‘natuur’ transformeert. Volgens Barthes is de essentie van iedere mythe dat zij de wereld 
weergeeft in beelden die de indruk wekken dat we met vanzelfsprekendheden te maken 
hebben.53 Zo bezien beschrijft Bourdieu het culturele veld als een mythe. Hij stelt immers dat 
(het geloof in) cultuur zich verzet tegen iedere rationele analyse of historisering, omdat ze zich 
als universeel en transhistorisch presenteert; als natuur kortom, en niet als geschiedenis. Net als 
Barthes is Bourdieu een deconstructivist: hij plaatst de mythe van het culturele veld in temporeel 
en sociaal-economisch perspectief, en daarmee positioneert hij zich diametraal tegenover de 
mythe die hij beschrijft. Distinction is dan ook een radicale afwijzing van Kants Kritik der 
Urteilskraft, dat het vooral moet ontgelden omdat Bourdieu meent dat Kant zijn sterk 
prescriptieve esthetica als universeel en objectief presenteert, en zo tot verhuld symbolisch 
repressie-instrument maakt. (In het woord ‘barbaars’ dat Bourdieu hierboven gebruikt, resoneert 
Kants oordeel mee over smaak gericht op vermaak: ‘De smaak is nog steeds barbaars als hij de 
toevoeging van bekoring en ontroering nodig heeft voor het welbehagen, ja, deze zelfs tot 
criterium van zijn positieve waardering maakt.’54 Kant verstevigt van binnenuit de muren van de 
burcht die Bourdieu van buitenaf transparant probeert te maken.  
Het gaat bij Bourdieu dus om het ontrafelen van de mythe, om de analyse van de manieren 
waarop het geloof in kunst tot stand komt en functioneert. Voor die analyse bedient hij zich van 
een klinisch discours, dat aanhangers van de mythe als té klinisch zullen bestempelen (en 
inderdaad hebben bestempeld). Ook door middel van dit down-to-earth-idioom onderscheidt 
Bourdieu zich krachtig van het religieuze waas dat zijn onderzoeksobject omgeeft. Zo is een van 
zijn bekendste essays, waarvan fragmenten zijn opgenomen in zowel Distinction als De regels van de 
kunst, getiteld: ‘De produktie van geloof. Bijdrage tot een economie van symbolische 
goederen’.55 Goederen, economie, productie: woorden die in Bourdieus idioom jeu krijgen 
doordat ze op zichzelf geen jeu hebben; ze ontlenen hun gevoelswaarde, om met Bourdieu te 
spreken, aan de distinctie ten opzichte van het imago van het object waar ze aan refereren. 
Omdat de geest van Bourdieus theorieën over het geloof (in diens eigen terminologie: de illusio) 
het decor vormt van mijn onderzoek naar de manier waarop één Nederlandse auteur, Gerard 
Reve, zich tot dit geloof verhoudt, veroorloof ik me hieronder een uitgebreide excursie in diens 
werk. Het gaat me daarbij om vier centrale begrippen: achtereenvolgens symbolisch kapitaal, de 

                                                        
52 Zie, bijvoorbeeld, Bourdieu 1990b, p. 29. 
53 Barthes 1993b. 
54 Kant & Schmidt 2003, p. 265. Zie ook: Bourdieu 1984a, p. 42. 
55 Bourdieu 1989 [1977]. Zie voor de overgenomen fragmenten o.a.: Bourdieu 1984a, p. 240 en Bourdieu 1994, p. 
205-213. 
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charismatische ideologie, de illusio, en ten slotte de polaire structuur van het culturele veld. Het 
doel van deze excursie is tweeledig: ik wil ermee aantonen dat, en waarom, de erfenis van 
Bourdieu van belang is voor mijn onderzoek, maar ook dat de institutionele analyse van 
literatuur (en kunst) zoals die door Bourdieu en in diens voetspoor wordt bedreven een blinde 
vlek kent, een blinde vlek die het logisch gevolg is van de politieke agenda van die analyse. Op 
die vlek zal ik vervolgens mijn volle aandacht richten.   
 

Economisch, cultureel en symbolisch kapitaal 

Centraal in Bourdieus theorie staat de verdeling van verschillende kapitaalvormen in de sociale 
ruimte. In Distinction stelt hij dat de maatschappelijke positie van een individu (‘actor’) ten eerste 
wordt bepaald door het totale kapitaalvolume dat hij of zij bezit, en op de tweede plaats door de 
‘compositie’ van dit kapitaal: het relatieve gewicht van de verschillende kapitaalvormen binnen 
het totale kapitaalvolume. Er zijn verschillende soorten kapitaal – Bourdieu onderscheidt in 
diverse teksten onder meer economisch, cultureel, religieus, sociaal en symbolisch kapitaal – 
maar meestal, en zo ook hier, concentreert hij zich op economisch en cultureel kapitaal. 
Economisch kapitaal bestaat simpelweg uit het bezit aan geld en andere vormen van materieel 
vermogen. Cultureel kapitaal is een wat lastiger te definiëren begrip. Het kan beschouwd worden 
als het bezit van competenties die door andere bezitters van cultureel kapitaal als competenties 
worden erkend. In deze lezing staat het begrip in verband met noties als kennis (van het alfabet, 
van geschiedenis, van literatuur, enzovoorts) en (gelegitimeerde) smaak.56 Beschikt een actor uit 
de dominante klasse (de klasse met een groot kapitaalvolume) over relatief veel economisch 
kapitaal, dan behoort hij tot de dominante pool van de dominante klasse, heeft een actor relatief 
veel cultureel kapitaal, dan bevindt hij zich in de gedomineerde pool van die klasse.57 
Het feit dat artiesten, intellectuelen en leraren over relatief weinig economisch kapitaal 
beschikken en in dat opzicht dus hun meerdere moeten erkennen in de tegenovergestelde pool 
van hun klasse, wordt gecompenseerd door het mechanisme van de misrecognitie van economisch 
kapitaal. In het (economisch) gedomineerde subveld van de dominante klasse wordt het belang 
en de objectieve dominantie van economisch kapitaal simpelweg ontkend, en komen 
hiërarchieën tot stand via de ‘handel’ in symbolisch kapitaal. Symbolisch kapitaal is een 
bijzondere kapitaalvorm die zich voordoet als anti-kapitaal. Het bestaat uit die kapitaalvorm of 
kapitaalvormen die als gelegitimeerd worden beschouwd. Het bezit van symbolisch kapitaal wordt 
in de maatschappij gezien als een verworvenheid waar men niet direct belang bij heeft, of macht 
mee wil uitoefenen; de distributie ervan bewerkstelligt een als ‘natuurlijk’ ervaren sociale 
hiërarchie. Alle kapitaalvormen – dus ook economisch kapitaal – kunnen in principe de vorm 
van symbolisch kapitaal aannemen, maar in moderne kapitalistische samenlevingen is het 
meestal cultureel kapitaal dat dat doet. Als Bourdieu spreekt over symbolisch geweld, heeft hij 
het over onderdrukkingsmechanismen die door de ‘daders’ en ‘slachtoffers’ niet als 
onderdrukkingsmechanismen worden gepercipieerd, omdat symbolisch kapitaal – en dus ook de 
hiërarchieën die door middel van de distributie ervan tot stand komen – als een natuurlijk bezit 
                                                        
56 In een artikel uit 1983 (als ‘Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’ opgenomen in Opstellen over 
smaak, habitus en het veldbegrip) onderscheidt Bourdieu drie vormen van cultureel kapitaal: geïncorporeerd, 
geobjectiveerd en geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal. Geïncorporeerd kapitaal is de belangrijkste vorm en is te 
begrijpen als kennis of smaak van individuen, zoals hierboven omschreven. Geobjectiveerd kapitaal bestaat uit 
materiële culturele producten zoals schilderijen of muziekinstrumenten; geïnstitutionaliseerd (ook wel: geobjectiveerd) 
cultureel kapitaal, ten slotte, verwijst naar de officiële legitimering van culturele competentie door middel van titels of 
diploma’s (Bourdieu 1989 [1983]). In Distinction gebruikt Bourdieu de term met name in de geïncorporeerde betekenis. 
Zie ook: Johnson 1993, p. 1-25. 
57 Het begrip ‘klasse’ dat in Distinction gebruikt wordt, moet overigens volgens Bourdieu niet uitgelegd worden in de 
klassieke, alledaagse betekenis van het woord, maar louter als een theoretisch indelingsprincipe: ‘These “classes on 
paper”, these “theoretical classes”, constructed for explanatory purposes, are not “realities”, groups which would exist 
as such in reality.’ (Bourdieu 1990b, p. 117). Zie ook: Bourdieu 1989 [1984], p. 145-146. 
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wordt gezien. Het wordt dan ook vaak verbonden met begrippen als roem, achting, eer, status 
en aanzien. Symbolisch kapitaal is daarmee het geheime wapen van de intellectuelen: een 
repressiemiddel dat zijn kracht ontleent aan het feit dat het niet als repressiemiddel wordt 
erkend.58 Net als alle andere kapitaalvormen is symbolisch (en cultureel, en religieus, enz.) 
kapitaal een vorm van macht, en heeft het dus ‘objectief’ gezien een economisch karakter. Maar 
het symbolisch kapitaal is een wolf in schaapskleren: het verhult zijn macht, het ‘eufemiseert’ 
zichzelf.59 
Het symbolisch kapitaal is een middel om de economische dominantie van de dominante klasse 
te verhullen; het ontkent het economisch kapitaal en erkent het tegelijkertijd juist door deze 
ontkenning. In kapitalistische maatschappijen is het economisch kapitaal weliswaar ‘objectief’ 
dominant, maar volgens Bourdieu bevindt zich in deze maatschappijen – in ieder geval in het 
Frankrijk van de jaren ’60 – dikwijls een sacraal cultureel eiland, dat functioneert volgens een 
inversie van de reguliere hiërarchieën: letterlijk een omgekeerde wereld. Deze aparte wereld 
fungeert, aldus Bourdieu, volgens de mechanismen van de prekapitalistische ‘oer’maatschappij, 
waar ook bij zakelijke transacties de economische principes ontkend en verdrongen worden.60 
Het culturele veld in ‘moderne’ kapitalistische maatschappijen is het toevluchtsoord voor deze 
ooit dominante ontkenning van de economie. 

The denial of the economy and of economic interest which, in pre-capitalist societies, was 
exerted first in the very area of “economic” transactions, from which it had to be expelled in 
order for “the economy” to be constituted as such, thus finds its favoured refuge in the 
domain of art and “culture”, the site of pure consumption – of money, of course, but also of 
time. This island of the sacred, ostentatiously opposed to the profane, everyday world of 
production, a sanctuary for gratuitous, disinterested activity, offers, like theology in other 
periods, an imaginary anthropology obtained by denial of all the negations really performed 
by the “economy”.61 

De sacrale wereld, de objectief gedomineerde pool van de dominante klasse dus, bezit het 
monopolie over smaak.62 En juist smaak is volgens Bourdieu het middel om sociale verschillen 

                                                        
58 Zie over symbolisch kapitaal onder andere: Bourdieu 1989a p. 120-141, Bourdieu 1990b p. 112, 128, 135-136, 
Bourdieu 1990d, p. 112-121, p. 141. Met de notie ‘symbolisch kapitaal’ onderscheidt Bourdieu zich radicaal van Kants 
esthetica. Waar Kant zich richt op de validiteit van esthetische objecten, houdt Bourdieu zich bezig met de manier 
waarop esthetische objecten door actoren worden gebruikt om sociale distincties te creëren. Bourdieu beschouwt 
Kants cultuurtheorie, zoals die naar voren komt in Kritik der Urteilskraft, als prescriptief. Elitaire smaak wordt door 
Kant immers gelegitimeerd; populaire smaak beschouwt de filosoof zonder omhaal als ‘barbaars’. Bourdieu streeft 
naar een ‘objectievere’, meer empirisch gefundeerde cultuurtheorie. Distinction is een radicale afwijzing van de 
Kantiaanse definitie van het schone, en een poging tot ontmaskering van de symbolische repressie die van dit soort 
cultuurtheorieën uitgaat. Kants definitie van het schone is immers, als we Bourdieu volgen, een voorbeeld van de 
werking van symbolisch kapitaal: een in wezen sterk normatief gekleurde theorie wordt als objectief gepresenteerd en 
kan zo, als verhuld repressie-instrument, symbolisch geweld uitoefenen.  
Door zijn concentratie op de invloed die symbolisch kapitaal heeft op sociale hiërarchieën, verweert Bourdieu zich 
tevens tegen de marxistische klassentheorie. Het voornaamste dat de socioloog deze theorie verwijt, is dat zij sociale 
hiërachiseringsprocessen uitsluitend verklaart vanuit economische productieverhoudingen. De sociale werkelijkheid 
wordt zo ‘teruggebracht tot de tegenstelling tussen de bezitters van de produktiemiddelen en de aanbieders van 
arbeidskracht’. Door deze reductionistische benadering is de theorie volgens Bourdieu niet in staat allerlei ‘objectief 
waarneembare variaties’ te verklaren. (Bourdieu 1989 [1984], citaten op p. 161.) 
59 Vgl.: Bourdieu 1989 [1983], p. 122. 
60 Bourdieu 1990d, p. 122-134, Bourdieu 1994, p. 183. 
61 Bourdieu 1990, p. 133-134. 
62 In veel literatuur over Bourdieu wordt het begrip symbolisch kapitaal mijns inziens niet adequaat behandeld. Zo 
beschouwen Calhoun, LiPuma & Postone 1993 symbolisch kapitaal in hun inleiding als samengesteld uit cultureel en 
sociaal kapitaal, maar wordt die opvatting later in het boek onder verwijzing naar een tekst van Bourdieu weer 
onderuit gehaald. Zoals ik heb proberen duidelijk te maken, kan symbolisch kapitaal in verschillende tijden en op 
verschillende plaatsen verschillende kapitaalvormen bevatten. Het is dan ook niet te beschouwen als een statische 
‘melting pot’ van kapitaalvormen met steeds dezelfde ingrediënten. In Distinction valt cultureel kapitaal nagenoeg 
samen met symbolisch kapitaal, aangezien het in de maatschappijvorm die Bourdieu aan een analyse onderwerpt, de 
kapitaalvorm is die het sterkst wordt miskend als kapitaal (dat wil zeggen het meest is verhuld). In andere situaties kan 
bijvoorbeeld religieus kapitaal, volgens precies dezelfde principes, fungeren als symbolisch kapitaal.  
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uit te drukken. Daarmee wordt het een instrument van dominantie (symbolisch geweld): een 
instrument dat zelfs in sommige opzichten radicalere uitsluitingsmechanismen kent dan het 
economisch kapitaal.  
 

Charismatische ideologie en illusio 

De illusio is de ‘fundamentele’ en ‘collectieve’ instemming met het spel, het geloof in de waarde 
van het spel en van zijn inzetten. Ze is geen exclusieve eigenschap van wat Bourdieu het literaire 
veld noemt. Ieder maatschappelijk ‘veld’, ook het veld van de macht, functioneert op basis van 
zijn eigen, specifieke illusio, op basis van het geloof in het nut van het spel dat er in dat veld 
gespeeld wordt, van het belang dat de spelers hechten aan de strijd die ze in het veld uitvechten. 
De wisselwerking tussen de illusio en het spel vormt het geïnternaliseerde 
reproductiemechanisme van het veld; de illusio is ‘zowel oorzaak als gevolg [...] van het bestaan 
van het spel,’ het is ‘de investering in het spel die het produkt is van het spel zelf en tegelijkertijd 
de voorwaarde voor zijn functioneren.’63 Met andere woorden: het fundamentele geloof in het 
spel zorgt ervoor dat het spel wordt gespeeld, en het feit dat het spel gespeeld wordt, verstevigt 
het geloof erin. Van belang is dat dit geloof weliswaar alom aanwezig is, maar – in ieder geval in 
het culturele veld – door alle deelnemers aan het spel stilzwijgend wordt erkend; het is geen 
onderwerp van openlijke reflectie.64 
De charismatische ideologie is het zichtbare effect van de specifieke illusio van het culturele 
veld, het is ‘de basis [...] van het geloof in de waarde van het kunstwerk.’65 De term werd in 1969 
door Bourdieu en Alain Darbel in L’amour de l’art gebruikt als benaming voor het idee dat het 
kunstwerk op magische wijze bij een beperkte groep personen met ‘smaak’ het besef van zijn 
kwaliteit wekt.66 De ideologie schrijft dus voor dat kwaliteit een objectieve eigenschap is die in 
het kunstwerk zelf verankerd ligt, en dat die kwaliteit uitsluitend ‘onthuld’ kan worden door een 
groep uitverkorenen. Smaak (of gevoel) voor kunst is volgens de charismatische ideologie een 
gift van de natuur, en kan niet door opleiding of opvoeding worden bijgebracht.67 De 
charismatische ideologie is dus te beschouwen als een Barthesiaanse mythe, een machine die 
‘geschiedenis’ verandert in ‘natuur’. Zo schrijft Bourdieu in Distinction: 

The ideology of natural taste owes its plausibility and its efficacy tot the fact that [...] it 
naturalizes real differences, converting differences in the mode of acquisition of culture into 
differences of nature; it only recognizes as legitimate the relation to culture (or language) 
which least bears the visible marks of its genesis, which has nothing ‘academic’, ‘scholastic’, 
‘bookish’, ‘affected’ or ‘studied’ about it, but manifests by its ease and naturalness that true 
culture is nature – a new mystery of immaculate conception.68 

Het is de charismatische ideologie die ervoor zorgt dat de kunstenaar wordt vereerd als auctor, 
als geniale en enige schepper van het kunstwerk. Op die manier straalt de fetisjwaarde van het 
kunstwerk op de kunstenaar af.69 Deze ideologie is, als effect van de veldspecifieke illusio, 
tevens de oorzaak van het feit dat kapitaal in het culturele veld de gedaante van symbolisch 

                                                        
63 Resp: Bourdieu 1994, p. 206, Bourdieu 1989 [1981], p. 221. Zie over het begrip illusio voorts: Bourdieu 1984a, p. 
86, 250, Bourdieu 1990a, p. 195, Bourdieu 1993b, p. 72, Bourdieu 1994, p. 54, 212, 276-279, 333, 395-398, Pels 1989, 
p. 13, Schinkel 2003, p. 77.   
64 Bourdieu 1994, p. 206, 325. 
65 Bourdieu 1989 [1977], p. 249. 
66 Bourdieu 1969, p. 90-91, 108-109, 163-164. 
67 Bourdieu 1984a, p. 1, 29, 390, Bourdieu 1993 [1968], p. 233-234. 
68 Bourdieu 1984a, p. 68 (oorspr. curs.). Zie ook: Bourdieu 1993b, p. 233-234, 237, Bourdieu 1994, p. 347. 
69 Bourdieu 1994, p. 223. Bourdieu gebruikt de term ‘charismatische ideologie’ slechts voor de uitingsvormen van het 
geloof in de kunstenaar, maar in de institutionele literatuurwetenschap wordt de term tegenwoordig ook in bredere 
betekenis toegepast. Verdaasdonk 1986 en ook Oosterholt 2005 spreken bijvoorbeeld ook van ‘charismatische 
ideologie’ als het gaat om het geloof in waardeoordelen van kunstcritici en academici. 
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kapitaal kan aannemen. (Geïncorporeerd) cultureel kapitaal kan zich door die ideologie immers 
met succes voordoen als anti-kapitaal.70 Zo is de charismatische ideologie een krachtig 
instrument voor symbolische repressie – repressie die niet als repressie wordt gezien. 
Tegelijk vormt de charismatische ideologie een groot obstakel voor de onderzoeksagenda van 
Bourdieu. Althans, zo doet de socioloog het voorkomen. Bourdieu pleit voor een zo objectief 
mogelijke ‘wetenschap van cultuurproducten’, voor een afstandelijke en gedetailleerde analyse 
van de processen die zich in het culturele veld afspelen. Een dergelijke objectivering wekt verzet 
bij de aanhangers van de charismatische ideologie (lees: alle deelnemers aan het spel), die 
immers drijft op een kurk van irrationaliteit. De magische bezwering van de charismatische 
ideologie, het effect van het stilzwijgend en collectief erkende geloof in het spel, beschermt het 
culturele veld tegen de ‘barbaarse’ rationele analyse, een analyse die desacraliserend werkt en die, 
gezien de dogmatische kracht van de illusio, noodzakelijk van buítenaf plaatsvindt. In ‘De 
productie van geloof’ noemt Bourdieu de charismatische ideologie dan ook ‘waarschijnlijk de 
voornaamste hinderpaal voor een rigoureuze wetenschappelijke benadering van de manier 
waarop de waarde van culturele goederen gecreëerd wordt.’71 
 

De polaire structuur van het culturele veld 

In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig brachten Bourdieus critici meer en meer 
bezwaren in tegen het feit dat de socioloog, die immers stelt dat de sociale realiteit door en door 
historisch bepaald is, tot op dat moment weinig aandacht besteedde aan de genese van de 
sociale ruimte (lees: de verschillende, relatief autonome velden en subvelden).72 Met De regels van 
de kunst (oorspronkelijk als Les règles de l’art gepubliceerd in 1992) diende Bourdieu die critici van 
repliek. In het werk schetst Bourdieu de historische ontwikkeling van het literaire veld tot een 
relatief autonoom, zelfstandig functionerend universum. Hij doet dit aan de hand van drie 
synchronische dwarsdoorsneden van het literaire en artistieke veld in Frankrijk: rond 1848 
(tijdens de opkomst van het Tweede Keizerrijk), rond 1880 en rond 1976. Hieronder geef ik een 
korte parafrase van deze geschiedenis, die tevens inzicht geeft in het ontstaan van de polaire 
structuur van het culturele veld.  
Onder het Tweede Keizerrijk explodeert in Frankrijk de hoeveelheid rijke, cultuurarme 
parvenu’s. Deze ‘nouveau riches’ veroorzaken een grote vraag naar makkelijk verteerbare 
literatuur. Veel auteurs spelen in op deze vraag en doen daarmee grote concessies aan de smaak 
van het publiek. Bij een aantal jonge schrijvers ontstaat een weerzin tegen en verachting voor dit 
regime van het grote geld. Deze groep auteurs, waarvan Baudelaire en Flaubert de belangrijkste 
representanten zijn, creëert een eigen wereld: een wereld die in alle opzichten de inversie is van 
de gewone maatschappij, waarin de wetten van het kapitalisme domineren. De ‘avant-garde’ eist 
het recht op zijn eigen wetten te stellen, en sticht zo een ‘maatschappelijk universum waarin 

                                                        
70 Zie over de verschillende vormen van cultureel kapitaal noot 56 van dit hoofdstuk. 
71 Bourdieu 1989 [1977], p. 249. In de Engelstalige versie van dit artikel, ‘The Production of Belief’, noemt Bourdieu 
de charismatische ideologie zelfs ‘undoubtedly the main obstacle to a rigorous science of the production of the value of 
cultural goods.’ (Bourdieu 1993b, p. 76 (curs. van mij, EP).) In De regels van de kunst zwakt Bourdieu die constatering 
bewust of onbewust wat af tot ‘wellicht de voornaamste hinderpaal [...]’ (Bourdieu 1994, p. 206 (curs. van mij, EP).) In 
‘The Field of Cultural Production’ noemt hij ‘belief in the value of the work’ ‘one of the major obstacles to the 
constitution of a science of artistic production’. (Bourdieu 1993b, p. 36.) 
72 Zie bijvoorbeeld: Calhoun, LiPuma & Postone 1993, i.h.b. p. 216. In een interview dat Heilbron en Maso hem in 
1983 afnemen, geeft Bourdieu antwoord op de vraag waarom hij zo weinig aandacht besteedt aan de genese van de 
sociale ruimte. Het antwoord komt erop neer dat het uitvoeren van een werkelijk adequate historische analyse in veel 
gevallen bijzonder lastig is. Een gebrek aan gegevens of gegevens die niet onderling vergelijkbaar zijn beperken het 
blikveld van een sociaal historicus vaak rigoureus. ‘The history I would need for my work very often doesn’t exist. 
For example, at the moment I have set myself the problem of the modern artist or intellectual. How do the artist and 
the intellectual gradually acquire their independence, and win their freedom? To answer this question rigorously, you 
have to do some extremely difficult work.’ (Bourdieu 1990 [1983], p. 42.) 
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onafhankelijkheid van economische en politieke machten de fundamentele wet […] is’.73 De 
fundering onder het autonome literaire veld is gelegd.  
Rond 1880 zijn de zwaarbevochten waarden van het autonome veld geïncorporeerd in de 
sociale werkelijkheid.74 De afkeer van commercieel en wereldlijk succes is gemeengoed 
geworden onder kunstenaars en de structurerende werking van tegenstellingen tussen literaire 
genres neemt af, ten gunste van de tegenstelling tussen de pool van de zuivere productie (avant-
garde) – waarvan de bohémien de karakteristieke vertegenwoordiger is75 – en de pool van de 
grootschalige productie (commerciële literatuur). De kunstenaarswereld is geleidelijk overgegaan 
van het hiërarchische, door de staat gecontroleerde apparaat dat het was vóór de explosie van 
het kapitalisme naar een veld, waarbinnen voortdurende strijd plaatsvindt om artistieke 
legitimiteit en niemand zich meer zonder meer kan opwerpen als onfeilbare wetgevende en 
rechtsprekende macht.   
De autonomie van het literaire veld die in het ‘heldentijdvak’ van het midden van de 
negentiende eeuw door jonge hemelbestormers is bevochten, is aan het einde van de 
negentiende eeuw verankerd in de maatschappelijke structuur. Deze geschiedenis heeft er 
volgens Bourdieu toe geleid dat wij vandaag de dag het artistieke of het literaire veld kennen als 
een aparte wereld, waar andere wetten gelden dat in de ‘normale’ maatschappij.76  
In die aparte wereld is de tegenstelling alom aanwezig tussen de pool van de anti-economische 
economie van de zuivere kunst, en de pool van de ‘“economische” logica van literaire en 
artistieke industrieën die van de handel in culturele goederen een doorsneehandel maken.’77 
Zuivere kunst kent een lange productiecyclus, een beperkte productie en een intern 
hiërarchiseringsprincipe (het succes van een product wordt afgemeten aan de mate waarin als 
‘zuiver’ te boek staande collega-kunstenaars het waarderen), bij commerciële ‘kunst’ hoort een 
korte productiecyclus, een grootschalige productie en een extern hiërarchiseringsprincipe: het 
succes van een product is af te lezen aan de mate waarin de markt het waardeert.78 
Verkoopcijfers vormen een goede indicatie voor de positie die een werk of de maker daarvan in 
de externe hiërarchie inneemt.  
Het literaire veld anno 1992 – het jaar waarin Les règles verschijnt – is volgens Bourdieu in veel 
opzichten analoog aan dat van het einde van de negentiende eeuw.79 Ook dan staat de 
dichotomie tussen de commerciële en de anti-commerciële pool centraal, een situatie die het 
directe gevolg is van de revolutie die de avant-garde in het midden van de negentiende eeuw 
ontketende. Het ideaal van het autonome literaire veld, dat de revolutionairen predikten en dat 
rond het fin-de-siècle langzaam werkelijkheid begon te worden, is aan het einde van de 
twintigste eeuw volledig geïncorporeerd in de maatschappelijke structuur.80 De tegenstelling 

                                                        
73 Bourdieu 1994, p. 83. 
74 Vgl. met ‘Principles for a Sociology of Cultural Works’. Bourdieu noemt daar de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw ‘a period when the structure of the literary field was definitively established as we know it today.’ (Bourdieu 
1993b, p. 185.) 
75 Bourdieu 1993b, p. 169. 
76 Bourdieu 1994, p. 174. De notie ‘vandaag de dag’ is enigszins dubieus. Bourdieu beschrijft immers het literaire veld 
in 1976, maar stelt die situatie gelijk aan die van ‘vandaag’ (lees: 1992). In The Field of Cultural Production stelt Bourdieu 
onomwonden, sprekend over het Franse literaire veld: ‘[...] the 1880s, a period when the structure of the literary field 
was definitively established as we know it today.’ (Bourdieu 1993b, p. 185.) 
77 Bourdieu 1994, p. 175. 
78 Het externe en interne hiërarchiseringsprincipe worden door Bourdieu ook wel verbonden met respectievelijk de 
commerciële en culturele of zuivere pool van het literaire of artistieke veld, de pool of het subveld van de 
grootschalige en de pool of het subveld van de beperkte productie. Synoniemen zijn het heteronome en het 
autonome hiërarchiseringsprincipe. Zie: Bourdieu 1989a p. 264, Bourdieu 1993b p. 38-39, Bourdieu 1994 p. 263-264.  
79 Met noties als ‘het huidige literaire veld’, ‘nu’ en ‘tegenwoordig’ doel ik op het literaire veld ten tijde van de Franse 
publicatie van De regels van de kunst, in 1992 dus. Zoals eerder opgemerkt, stelt Bourdieu de situatie van het door hem 
onderzochte literaire veld van 1976 gelijk aan de contemporaine situatie. Hiermee wordt het literaire veld van 1976 
zijn historische specificiteit ontzegd.  
80 Een belangrijke rol hierbij speelt het onderwijssysteem, dat, de eerdere oordelen van critici en collega-kunstenaars 
grotendeels reproducerend, bepaalt welke producten ‘waardevol’ zijn en als ‘waardevol’ zullen worden overgedragen 
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tussen commerciële en ‘zuivere’ kunst, tussen korte en lange productiecycli en tussen 
grootschalige en beperkte productie, is ‘als fundamenteel indelingsprincipe in de geest van alle 
betrokkenen gegrift.’81 In deze aparte wereld, en dat is essentieel, staan producten uit de anti-
economische pool altijd hoger in aanzien dan producten uit de commerciële pool: het is immers 
het interne hiërarchiseringsprincipe dat het veld zijn specificiteit geeft. De omgekeerde wereld 
van het culturele veld wordt, kortom, geregeerd door de charismatische ideologie en symbolisch 
kapitaal is de valuta waarmee gehandeld wordt. 
 

Het dubbelloops infuus 

Een vluchtige blik op het idioom van Bourdieu is genoeg om het gapende gat te zien tussen de 
manier waarop hij zijn object van analyse – het culturele veld – beschrijft, en de woorden die hij 
kiest om de door hem bepleite methodologie te karakteriseren. Gaat het over (de pool van de 
beperkte productie van) het culturele veld, dan vallen termen als ‘riten’, ‘cultus’ ,’sacraal eiland’, 
‘fetisj’, ‘aanbidding’, ‘mysterie’ ‘esoterisch’ en een ‘magische grens’ die het van het veld van de 
macht zou scheiden. De analyse van het culturele veld wordt daarentegen voorgesteld als een 
‘rigoureuze wetenschappelijke benadering’ die door middel van ‘objectivering’ ‘fundamentele 
wetten’ aan het licht brengt, zoals ‘economische logica’ die de ‘productiemechanismen’ in het 
culturele veld sturen. Er staat hier dus een religieus-primitief tegenover een positivistisch 
discours. Bourdieu presenteert zich als wetenschapper die met resultaten van empirisch 
onderzoek in de hand een falsificeerbaar licht werpt op de duistere praktijken van het culturele 
veld. Zoals hij zelf in Sociology in Question schreef: ‘I think that the sociology of culture is the 
sociology of religion of our day.’82 Kant is Bourdieus bête noire omdat hij de filosofische 
vertegenwoordiger zou zijn van dat religieus-primitieve discours. 
Het is dan ook maar zeer de vraag of de charismatische ideologie wérkelijk een hinderpaal 
vormt voor Bourdieus wetenschappelijke praktijk. Ik denk het niet. Bourdieu heeft volgens mij 
juist baat bij de charismatische ideologie, omdat die ideologie de broodnodige constructie vormt 
voor zijn deconstructivistische praktijk. Zonder de charismatische ideologie en de illusio is er 
geen omgekeerde economie, geen symbolisch kapitaal, en dus geen ‘economie van culturele 
goederen’ om aan het licht te brengen. Zonder constructie is er, kortom, geen deconstructie 
mogelijk. Bourdieu heeft het geloof nodig om zich als wetenschapper te profileren, en hoe 
orthodoxer dat geloof, hoe helderder zijn de ster straalt. Met de nadruk op de ‘fundamentele’ en 
‘collectivistisch’ beleden illusio van het culturele veld sluit Bourdieu niet alleen de mogelijkheid 
uit dat spelers in dat veld (kunstenaars) succesvol tegen die illusio in opstand komen (wanneer 
zij dat proberen, volgt óf excommunicatie, óf hun poging wordt tot kunstwerk verklaard en zo 
onschadelijk gemaakt), maar ook voorziet hij zijn eigen analyse van een zweem van 
noodzakelijkheid. Hij presenteert zich als de analist die vanuit een uitkijktoren aan de rand van 
het culturele veld patronen ziet die binnen dat veld noodzakelijk verborgen blijven. Uit de notie 
‘symbolisch kapitaal’ blijkt de metapositie die Bourdieu voor zichzelf creëert: het symbolisch 
kapitaal ontleent zijn effectiviteit aan de collectieve misrecognitie van het feit dat het een 
kapitaalvorm is, maar Bourdieus analyse ontleent zijn effectiviteit aan de recognitie van die 
misrecognitie. Zo draagt de notie van het symbolisch kapitaal bij aan Bourdieus persoonlijke 
symbolisch kapitaal: zijn status als wetenschapper. 

                                                                                                                                                             
aan nieuwe generaties. Het onderwijssysteem reproduceert ‘onophoudelijk het onderscheid tussen gewijde en 
ongewijde kunstwerken en tegelijkertijd tussen de legitieme en illegitieme manier om legitieme werken te benaderen.’ 
(Bourdieu 1994, p. 181. Zie ook: Bourdieu 1993b, p. 123.) Zie over de rol van het onderwijssysteem bij Bourdieu: 
Frow 1987, p. 60-61. 
81 Bourdieu 1994, p. 182. 
82 Bourdieu 1993a, p. 132. 
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Bourdieu heeft dus als socioloog de illusio van het culturele veld net zo hard nodig als – 
wanneer we zijn theorie volgen – de actoren die zich in dat veld bevinden. Dat is één van de 
twee verklaringen voor de vasthoudendheid waarmee Bourdieu in De regels van de kunst betoogt 
dat het culturele veld nog altijd een zeer grote mate van autonomie bezit. Deze vasthoudendheid 
is onderdeel van een elementaire tegenstrijdigheid in het werk: hoewel Bourdieu de geschiedenis 
van het literaire veld enerzijds voorstelt als ‘cumulatief’, een lineaire ontwikkeling naar een 
steeds hogere mate van autonomie,83 beschrijft hij haar anderzijds als een voortdurende strijd 
tussen de ‘commerciële’ en ‘zuivere’ pool, als de opkomst (rond 1848), bloeitijd (het einde van 
de negentiende eeuw) en de gedeeltelijke neergang (na de eeuwwisseling) van de autonomie.84 
Volgens de eerste visie, die onmiskenbaar dominant is in De regels, heeft de institutionalisering 
van de autonomie geleid tot het ontstaan van enkele ‘fundamentele’ wetten, principes die 
vandaag de dag zo vanzelfsprekend zijn dat we ons de strijd die eraan is voorafgegaan niet of 
nauwelijks meer realiseren. De meest ‘fundamentele’ wet is die van de ontkenning van de 
economie: wie de ambitie heeft een positie te verwerven in het literaire veld, moet zich een 
houding van belangeloosheid aanmeten: uiterlijke onverschilligheid voor economische winst, 
maar ook voor macht of aanzien.85  
Het volgen van de dominante betooglijn in De regels van de kunst brengt meer problemen met 
zich mee. Zo verklaart Bourdieu het ontstaan van het interne hiërarchiseringsprincipe uit 
externe, sociaal-economische factoren, en betrekt hij deze factoren ook bij zijn analyse van het 
literaire veld aan het einde van de negentiende eeuw, als onder meer een expanderende literaire 
markt de opkomst van het naturalisme mogelijk maakt. In zijn beschouwing van de situatie in 
1976 spelen veldexterne factoren echter nauwelijks een rol, terwijl er toch voldoende aanleiding 
lijkt te bestaan om juist in deze periode de mogelijke maatschappelijke invloeden op de 
verhoudingen binnen het veld te bespreken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verder 
toegenomen lezerspubliek in combinatie met de groeiende macht en reikwijdte van 
adverteerders, kranten en tv-stations. Bovendien werd het autonome intellectuele veld in 
Frankrijk rond 1975 ‘van binnenuit’ aangevallen door de nouveaux philosophes. Deze intellectuelen 
rechtvaardigden de macht die de media uitoefenden op het intellectuele leven, en decreteerden 
de zinloosheid van verzet tegen kapitalistische invloeden. Zij maakten, als uitvloeisel van hun 
gedachtegoed, gretig gebruik van de mogelijkheden die het televisiescherm hun bood, en 
groeiden in korte tijd uit tot ‘publieke intellectuelen’.86 Behoudens een enkele zijdelingse 
opmerking over heteronome invloeden die als een ‘paard van Troje’ het literaire veld worden 
binnengesmokkeld, ontbreekt in De regels ieder spoor van aandacht voor deze ontwikkelingen; 

                                                        
83 Zie over de cumulatieve geschiedenis van het culturele veld: Bourdieu 1994, p. 293, Bourdieu 1990b, p. 143, 
Bourdieu 1993b, p. 140. 
84 De graad van de veldautonomie is, stelt Bourdieu, binnen verschillende tijden en plaatsen aan aanzienlijke 
verandering onderhevig (Bourdieu 1994 p. 83, Bourdieu 1993b p. 62, 115-117). In De regels van de kunst presenteert 
Bourdieu de periode aan het einde van de negentiende eeuw als de onbetwiste bloeitijd van de autonomie: ‘een 
moment waarop het literaire veld een graad van autonomie bereikt dat [sic] sindsdien nooit is overtroffen.’ (p. 265; 
eenzelfde uitspraak is te vinden in Bourdieu 1993b, p. 46-47). Die graad van autonomie kan afgelezen worden aan de 
macht die het veld heeft om zijn eigen criteria voor de productie en evaluatie van zijn producten op te stellen. 
Wanneer het literaire veld een hoge graad van autonomie bezit, wil dit zeggen dat de actoren in dit veld niet alleen in 
hoge mate onafhankelijk zijn van externe (lees: politieke of economische) machten, maar zich ook verplicht voelen 
deze onafhankelijkheid uit te dragen. Hoe autonomer het culturele veld, hoe meer prestige actoren binnen het veld 
kunnen verwerven door onafhankelijkheid van economisch kapitaal uit te dragen (Bourdieu 1994, p. 83, Bourdieu 
1993b, p. 62, 115-117). Anders gezegd: in een zeer autonoom veld is het externe of heteronome 
hiërarchiseringsprincipe aan het interne hiërarchiseringsprincipe ondergeschikt gemaakt. Aan het einde van de 
negentiende eeuw domineerde dus de specifieke wet van het literaire veld: de wet van de omgekeerde economie. Uit 
de stelling dat de graad van autonomie nooit hoger is geweest dan aan het einde van de negentiende eeuw, volgt dat 
het literaire veld anno 1976 en 1992 meer dan in die periode onderworpen zou moeten zijn aan de wetten van de 
commercie. Het externe hiërarchiseringsprincipe en daarmee het subveld van de grootschalige productie zouden ten 
opzichte van de late negentiende eeuw aan invloed moeten hebben gewonnen. 
85 Bourdieu 1994, p. 94, 205, 262. 
86 Boschetti 2006. 
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een omissie waar vele commentatoren op hebben gewezen.87 Die omissie krijgt zelfs een zeker 
karikaturaal effect wanneer Bourdieu er in een voetnoot en nauwelijks beargumenteerd op wijst 
dat de gegevens die hij in 1976 verzamelde voor de situatie van 1992 – ‘niets van hun geldigheid 
verloren’ hebben.88 
Dat Bourdieu de onstuimige ontwikkelingen in het medialandschap na de Tweede Wereldoorlog 
wel degelijk als van invloed op – en zelfs als bedreiging voor – de autonomie van het literaire 
veld beschouwde, blijkt uit het postscriptum bij De regels van de kunst, waarin de socioloog zowel 
in toon als in inhoud breekt met de eraan voorafgaande tekst. In dit postscriptum vinden we de 
tweede verklaring voor Bourdieus vasthoudendheid. De tekst, getiteld ‘Pleidooi voor een 
corporatisme van het universele’, is een aansporing tot collectieve actie van intellectuelen, om te 
voorkomen dat hun ‘meest waardevolle collectieve verworvenheden’ zullen verdwijnen. Deze 
collectieve verworvenheden hebben alles te maken met de autonomie van de werelden van 
kunst, wetenschap en literatuur; de autonomie die het voor actoren in deze werelden mogelijk 
maakt zich als intellectuelen te gedragen en zich te uiten op eigen gezag, onafhankelijk van 
politieke, kerkelijke of economische macht. In de tekst roept Bourdieu in cursieven op tot een 
‘Internationale van intellectuelen’ die de autonomie van de universa van culturele productie zou 
moeten verdedigen. Hij stelt: 

De bedreigingen voor de autonomie zijn het gevolg van de voortschrijdende vervlechting van de 
wereld van de kunst en de wereld van het geld. […] Producenten verbonden aan grote 
culturele bureaucratieën (kranten, radio, televisie) zijn meer en meer gedwongen normen en 
dwangen aan en over te nemen die samenhangen met de eisen van de markt en speciaal met 
de meer of minder sterke en rechtstreekse pressie van adverteerders. Zonder het te hoeven 
beseffen zijn ze geneigd de vormen van intellectuele activiteit waartoe ze door hun 
arbeidsomstandigheden zijn veroordeeld als universele maatstaf te nemen van alle 
intellectuele prestaties […]. We kunnen ons afvragen of de opdeling in twee markten, die sinds het 
midden van de 19de eeuw kenmerkend is voor culturele produktievelden, met aan de ene kant het 
beperkte veld van de produktie voor producenten en aan de andere het veld van de 
grootschalige produktie en de ‘industriële literatuur’, niet met verdwijning wordt bedreigd, nu de 
logica van de commerciële produktie zich meer en meer aan de avant-garde produktie 
opdringt (in het geval van de literatuur onder meer via de dwingende eisen van de 
boekenmarkt).89  

Terwijl zich volgens het postscriptum van De regels dus grote donderwolken samenpakken boven 
de autonome velden van kunst en wetenschap, is de hemel boven deze werelden nog strakblauw 
als de lezer afgaat op de reguliere tekst van het boek – in het bijzonder het derde hoofdstuk van 
het eerste deel, waarin het literaire veld in 1976 (en 1992) op basis van empirisch onderzoek 
geanalyseerd wordt. Deze discrepantie roept vragen op over de volledigheid van het door 
Bourdieu gebruikte empirische materiaal en over de mate waarin zijn analyse ‘objectief’ 
genoemd mag worden. In de reguliere tekst van De regels is het alsof Bourdieus ‘Internationale 
van intellectuelen’ al stevig heeft huisgehouden in de kunstwereld, zo stevig dat de idealen van 
Flaubert en Baudelaire inmiddels zijn gepromoveerd tot volledig in het veld geïncorporeerde 
fundamentele wetten, wetten die iedereen volledig vanzelfsprekend vindt. Van de ‘bedreigingen 
voor de autonomie’ als massamedia en een zich vercommercialiserende boekenmarkt ontbreekt 
in de reguliere tekst ieder spoor.  

                                                        
87 Onder meer LiPuma 1993, Calhoun 1993, Garnham 1993, Fowler 1997. Zie over het ‘paard van Troje’: Bourdieu 
1994, p. 268, p. 409-410; Bourdieu 1998, p. 70-71, 75.   
88 Bourdieu 1994, p. 435. 
89 Bourdieu 1994, p. 407-408 (laatste twee curs. van mij, EP). 
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Het postscriptum bij De regels van de kunst staat niet op zichzelf.90 Terwijl er in zijn analytische 
werk sprake is van een min of meer ongehinderd voortbestaan van de intellectuele, artistieke en 
literaire velden, geeft Bourdieu sinds de jaren zeventig in zijn essayistische teksten blijk van zijn 
vrees dat het einde van deze autonome universa nakende is. Zo reageerde de socioloog op de 
acties van de nouveaux philosophes in een aantal artikelen en lezingen, waarin hij opriep tot 
collectieve verdediging van de traditionele intellectuele autonomie.91 Sinds het overlijden van 
Foucault in 1984, een gebeurtenis die Bourdieu beschouwde als een ernstige verzwakking van 
het kamp van onafhankelijke intellectuelen, groeide de productie van dit type artikelen gestaag.92  
In zowel Distinction als De regels van de kunst, twee van zijn meest invloedrijke werken, legt 
Bourdieu sterk de nadruk op de stabiele reproductie van de symbolische macht die de culturele 
elite zich heeft toegeëigend.93 De voortdurend gevoerde strijd over de gelegitimeerde definitie 
van kunst en de gelegitimeerde smaak kent steeds hetzelfde toneel: het subveld van de 
gedomineerde pool van het dominante veld (of in de literatuur: het autonome subveld, waar de 
wetten van de omgekeerde economie gelden). Zaken die een dergelijke stabiele reproductie van 
de sociale structuur kunnen ondermijnen, zoals toenemende economische invloed op 
kunstproductie en opkomende massamedia die er een afwijkend cultureel waarderingssysteem 
op na houden, komen in beide werken niet tot nauwelijks aan bod. Ook in Bourdieus overige 
theoretisch werk is het zoeken naar dit soort verwijzingen.94 
Het gebrek aan aandacht voor dergelijke tegenkrachten is opmerkelijk, met name in het licht van 
de doemscenario’s over de teloorgang van de intellectuele en artistieke autonomie die Bourdieu 
vanaf de jaren zeventig uiteenzet in zijn meer essayistische teksten en interviews. Ook wanneer 
het expliciet normatieve karakter van deze teksten in ogenschouw wordt genomen, blijven 
essentiële tegenstrijdigheden met Bourdieus reguliere werk bestaan. Teksten als het 
postscriptum uit De regels zijn te beschouwen als opmaat voor Bourdieus politieke activisme in 
het laatste decennium van diens leven. Dan strijdt hij in woord en daad tegen de in zijn ogen 
verstrekkende gevolgen van het neoliberalisme, de commercialisering van de kunst en de 
afbrokkeling van de autonome culturele en intellectuele velden. Factoren die geen rol van belang 
speelden in de reguliere tekst van De regels van de kunst en Distinction, blijken ook volgens 
Bourdieu wel degelijk een ernstige bedreiging te vormen voor de relatief stabiele 
maatschappelijke orde die hij in beide werken schetst. Ter illustratie twee citaten uit 
achtereenvolgens Over televisie (1998 [1996]) en Firing Back (2003 [2001]): 

Er heerst vandaag de dag, op redacties, bij uitgevers, een ‘kijkcijfermentaliteit’. Overal wordt 
gedacht in termen van commercieel succes. Nog maar dertig jaar geleden, en dat sinds het 
midden van de 19e eeuw, vanaf Baudelaire, Flaubert, enzovoort, was onmiddellijk 
commercieel succes in het milieu van avant-gardeschrijvers, van schrijvers-voor-schrijvers, 
van door schrijvers erkende schrijvers, of ook van door kunstenaars erkende kunstenaars, 
verdacht: het gold als teken dat men het op een akkoordje gooide met de wereldse machten, 
dat men zich liet leiden door laag-bij-de-gronds winstbejag... Terwijl tegenwoordig de markt 

                                                        
90 De ‘oerversie’ van het postscriptum is ‘Für eine Realpolitik der Vernunft’ (Bourdieu 1987). Later werd dit artikel in 
uitgebreidere vorm in andere tijdschriften gepubliceerd (Bourdieu 1989b, Bourdieu 1990c), alvorens het werd 
opgenomen in De regels van de kunst. Zie ook: Boschetti 2006. 
91 Bourdieu & Boltanski 1976, Bourdieu 1980a, Bourdieu 1980b. 
92 Bourdieu 1984b, Bourdieu 1985, Bourdieu & Eribon 1986, Bourdieu 1998, Bourdieu 2003. Zie hierover ook: 
Schinkel 2003. 
93 In Distinction, een synchrone doorsnede van het ‘moderne’ Frankrijk, stelt Bourdieu dat de maatschappij ‘objectief’ 
functioneert volgens de mechanismen van het kapitalisme, maar dat sociale verschillen voor een groot deel worden 
bepaald door de hoeveelheid cultureel kapitaal die individuen bezitten. Daarbij geldt de onveranderlijke dictatuur van 
de bovenklasse: zij bezit de esthetische dispositie en kan daarmee steeds opnieuw bepalen welke smaakpatronen en 
kunstvoorkeuren gelegitimeerd zijn. Die macht wordt haar verleend door de klassen met een kleiner volume aan 
kapitaal; de midden- en onderklassen accepteren de culturele dominantie van de intelligentsia. 
94 Verwijzingen die, als ze voorkomen, overigens soms wel in ondubbelzinnige bewoordingen de mogelijkheid 
schetsen van een ineenstorting van de traditionele hoog-laag-dichotomie. Zie bijvoorbeeld Bourdieu 1993 [1985]; 
hieruit in het bijzonder p. 130-131.  
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meer en meer wordt erkend als legitieme legitimeringsinstantie. [...] Via de kijkcijfers dringt 
de logica van het commerciële zich aan culturele producties op. [...] Dat de 
kijkcijfermentaliteit nu zelfs terug te vinden is bij avant-gardeuitgevers, bij wetenschappelijke 
instellingen die zich op marketing storten, is zeer verontrustend, omdat daarmee de eigenlijke 
voorwaarden voor de productie van een speciaal type cultuurgoederen op de tocht komen te 
staan, namelijk cultuurgoederen die esoterisch kunnen lijken omdat ze niet inspelen op de 
verwachtingen van hun publiek maar die, op meer of minder lange termijn, in staat zijn zelf 
hun publiek te scheppen.95  

But what is currently happening to the universes of artistic production throughout the 
developed world is entirely novel and truly without precedent: the hard-won independence 
of cultural production and circulation form the necessities of the economy is being 
threatened, in its very principle, by the intrusion of commercial logic at every stage of the 
production and circulation of cultural goods.96 

Zo heeft het werk van Bourdieu iets schizofreens. De centrale missie ervan is de ontmaskering 
van de Kantiaanse esthetica: de mythe dat er een pure, ‘natuurlijke’ manier bestaat om naar 
kunst te kijken en dat slechts enkelen met deze zuivere blik begiftigd zijn. Deze mythe (de 
charismatische ideologie), beschouwt Bourdieu als niets anders dan een machtsinstrument, een 
middel waarmee de culturele elite zijn verheven positie kan bestendigen en repressie in de vorm 
van symbolisch geweld kan uitoefenen op onderliggende klassen en de tegenoverliggende pool 
van het dominante veld: de pool met een vergelijkbaar kapitaalvolume, maar met een relatief 
grotere distributie van economisch kapitaal. Door deze ontmaskering krijgt dat wat Bourdieu 
het ‘heilige eiland’ van de culturele productie noemt een ironische bijklank; symbolisch kapitaal 
functioneert immers op basis van een ontkenning van de objectief dominante economische 
mechanismen. Leven in een wereld waarin symbolisch kapitaal dominant is, zoals in 
prekapitalistische maatschappijen of het moderne culturele veld, is leven in een schijnwereld, 
waar – soms bewust en uit hypocrisie, maar meestal onbewust en uit oprecht geloof – de 
werkelijkheid geweld aan wordt gedaan.  
Het lijkt een tegenstrijdigheid dat Bourdieu de charismatische ideologie wil ontmantelen en zich 
tegelijkertijd opwerpt als beschermer van het collectieve geloof in de schijnwereld, waarin deze 
ideologie haar oorsprong vindt.97 Deze tegenstrijdigheid is, denk ik, terug te voeren op de 
spanning tussen de taak die Bourdieu zich als onderzoeker stelt om via demystificatie en 
objectivering tot een werkelijke wetenschap van de culturele sfeer te kunnen komen, en de 
belangen die hij als intellectueel, als vertegenwoordiger van het dominant-gedomineerde 
subveld, heeft te verdedigen. Want ook Bourdieu laat er geen misverstand over bestaan dat hij in 
laatste instantie de door hemzelf ontmaskerde nomos van het sacrale eiland onderschrijft. 
Flaubert en Baudelaire presenteert hij als heroïsche voorgangers in de literaire 
onafhankelijkheidsstrijd, de producten uit het literaire en artistieke veld noemt hij in het 
voorwoord van De regels van de kunst ‘het hoogste dat door mensen is ondernomen’, de meest 
autonome actoren van het culturele veld noemt hij vertegenwoordigers van ‘the highest values 
of humanity’ en kunst is niet zomaar een fetisj, maar een ‘supreme fetish’.98 Deze hang naar het 

                                                        
95 Bourdieu 1998, p. 32-33. 
96 Bourdieu 2003, p. 67. 
97 Zie ook: Brown & Szeman 2000. 
98 Zie respectievelijk: Bourdieu 1994 p. 68, Bourdieu 1994 p. 16, Bourdieu 2003 p. 81 en Bourdieu 1984a p. 250. Zie 
in dit verband ook: Bourdieu 1998, p. 33. Illustratief voor Bourdieus verering van Flaubert is een passage als deze: 
‘Die originaliteit [van Flaubert] blijkt pas werkelijk wanneer we het oeuvre terugplaatsen in de historische gevormde 
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en wilde krijgen in een artistieke wereld die nog niet was omgevormd door wat hij deed – zoals de wereld waarnaar 
we stilzwijgend verwijzen wanneer we hem als “voorloper” behandelen. Want het is juist die vertrouwde wereld die 
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doen vinden wat ons vandaag de dag, in hoge mate dank zij hem, vanzelfsprekend toeschijnt.’ (Bourdieu 1994, p. 126-
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sacrale en het mythische lijkt ook voor Bourdieu de enige manier om – tijdelijk – te ontsnappen 
aan het besef van de alomtegenwoordige machtsstructuren die ieder individu in een wurggreep 
houden. Het is de onontkoombare paradox van de nihilist die meent dat iedere ‘hogere’ waarde 
weliswaar een geconstrueerde illusie is, maar tegelijkertijd beseft dat het noodzakelijk is je in 
deze illusies te wentelen, wil je in de maatschappij staande kunnen houden. Cultuur vervult voor 
de socioloog in moderne maatschappijen de taak die religie in andere tijden had, en Bourdieu 
gelooft – zo kun je stellen – ondanks zijn ketterij.  

Indeed, without going as far as to say, with Durkheim, “Society is God”, I would say: God is 
never anything other than society. What is expected of God is only ever obtained from 
society, which alone has the power to justify you, to liberate you from facticity, contingency 
and absurdity; but – and this is doubtless the fundamental antinomy – only in a differential, 
distinctive way: every form of the sacred has its profane complement, all distinction 
generates its own vulgarity, and the competition for a social life that will be known and 
recognized, which will free you from insignificance, is a struggle to the death for symbolic 
life and death.99 

Bourdieu is op twee manieren afhankelijk van de illusio van het culturele veld. Hij heeft het 
regime van het geloof nodig omdat hij zijn academisch prestige ontleent aan het deconstrueren 
ervan, maar ook omdat het geloof, volgens zijn eigen theorie, het klimaat schept waar hij als 
intellectueel in kan functioneren. Bourdieu ligt aan dit dubbelloops infuus van het geloof. Zijn 
afhankelijkheid van de ideologie die hij tegelijk wil deconstrueren, zorgt voor een 
allesoverheersende double bind in zijn werk, een double bind waardoor de desacralisering van het 
literaire veld zowel een noodzakelijke rampspoed als een rampzalige noodzaak is.  
 

Bourdieus blinde vlek 

De ontmaskering die Bourdieu op theoretisch niveau uitvoert, door juist in de sacrale wereld 
van kunst en cultuur de ‘natuurlijke’ traditionele hoog-laagdichotomieën als een menselijke 
constructie te presenteren, en er machts- en repressiestrategieën bloot te leggen die weliswaar 
tegengesteld, maar procesmatig analoog zijn aan de machts- en repressiestrategieën van de 
‘economische’ wereld, voltrekt zich volgens zijn essayistisch-politieke teksten tegelijkertijd in de 
praktijk. Daar is er immers sprake van een geloofscrisis: de commercie en grootschalige 
productie winnen steeds meer terrein op de autonomie, en de glazen stolp van de ‘zuivere’ 
cultuur krijgt meer en meer het karakter van een zeepbel. Maar juist deze praktijk, de wereld van 
de opkomende middenklasse, mediatisering en de ‘commodification’ van cultuur, is in het 
analytische werk van de cultuursocioloog de grote afwezige.100  
Daar waar Bourdieu zich wel expliciet uitlaat over veranderingen in de verhouding tussen het 
culturele en maatschappelijke veld, stelt hij deze zonder uitzondering voor als externe, 
heteronome bedreigingen voor de autonome pool. Autonome kunstenaars en intellectuelen 
worden door hem opgeroepen zich als laatsten der Mohikanen te verzetten tegen de onteigening 
van hun habitat. Bourdieu acht het niet mogelijk die veranderingen in het culturele veld mede 
van binnenuit worden veroorzaakt. Ik doel dan niet op heteronome machten die als ‘paarden 
van Troje’ het culturele veld binnendringen, maar op een proces van de-automatisering dat zijn 
oorsprong vindt in het principe van de autonomie en de avant-gardistische revolutie. 
In De regels van de kunst merkt Bourdieu op dat de revolutie zich sinds het begin van de twintigste 
eeuw meer en meer ontwikkelt tot het model van hoe men in het veld bestaansrecht verwerft.101 

                                                        
99 Bourdieu 1990a, p. 196. 
100 Zie over het gebrek aan mediatheorieën bij Bourdieu, en de problemen die dit oplevert voor het veldconcept: 
Couldry 2004.  
101 Bourdieu 1994, p. 157. Bourdieu 1993 [1968], p. 225. 
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Dat zou als gevolg kunnen hebben dat actoren in de autonome pool zich als ware 
revolutionairen keren tegen het principe van de revolutie dat tegelijkertijd met de constitutie van 
het autonome veld werd geboren: tegen de revolutie die juist doordat zij tot model is geworden 
niet werkelijk revolutionair meer is. Bourdieu houdt er echter een statisch concept van de avant-
gardistische revolutie op na; de revolutie zelf is volgens de socioloog niet aan verandering 
onderhevig. Zij wordt steeds gevoerd op basis van dezelfde principes: een ‘terugkeer naar de 
bronnen’, het claimen zuiverder en belangelozer te zijn dan generatiegenoten en voorgangers.102 
Ofschoon Bourdieu op een aantal plaatsen meldt dat zich in het culturele veld producenten en 
producten manifesteren die de wetten van het autonome veld overduidelijk ironiseren, acht hij de 
effecten die van dit soort acties uitgaan op de autonomistische nomos nihil.103 Hij concentreert 
zich louter op de manier waarop deze ironische producten worden geconsacreerd en daarmee, 
volgens het bekende avant-gardistische recept, onschadelijk worden gemaakt. Bourdieu gaat 
nergens in op de in mijn ogen alleszins te billijken hypothese dat de elkaar in steeds hoger 
tempo opvolgende revoluties in het autonome veld uiteindelijk een verzadigingspunt bereiken, 
waarna een nieuw type revoluties ontstaat: revoluties die door hun fundamenteel ironisch 
karakter in toenemende mate de relativering van de ‘fundamentele norm’ legitimeren. In 
tegendeel, Bourdieu veronderstelt dat pogingen om de ‘cirkel van geloof’ te doorbreken (‘rituele 
heiligschennis’) niet in staat zijn de specifieke wetten van het veld te veranderen. ‘[...] Wie 
weigert het spel mee te spelen en de kunst niet op een geoorloofde, dat wil zeggen, een artistieke 
manier aanvalt, bekritiseert niet de manier waarop het spel gespeeld wordt, maar het spel zelf en 
het geloof dat er de basis van vormt, en dat is de enige zonde die niet kan worden vergeven.’104 
Zo blijft de basis van het culturele veld de circulaire reproductie van het sacrale, van de 
fundamentele nomos die een pose van belangeloosheid, ‘zuiverheid’ en afkeer van economisch 
gewin voorschrijft. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de vraag wie of wat er ‘schuldig’ is aan 
de toenemende heteronomisering van het culturele en intellectuele veld snel is beantwoord: dat 
zijn de externe, neoliberale invloeden zoals de boekenmarkt, de massamedia, een overheid die 
privatiseringen aanmoedigt. De mogelijkheid dat de Trojanen zelf enthousiast hebben 
meegebouwd aan hun eigen geschenk, of het althans met voorkennis de stadspoorten hebben 
binnensleept, wordt a priori verworpen.  
Muitende individuen binnen de sacrale burcht vormen de blinde vlek in Bourdieus 
cultuurtheorie, een blinde vlek die logisch volgt uit de premissen van die theorie. Bourdieu voert 
zijn ketterse kruistocht tegen de dogma’s van de charismatische ideologie met zoveel overtuiging 
uit – wellicht in een poging om zichzelf te distantiëren van het object dat hij deconstrueert én 
om tegelijk de nog relatief jonge cultuursociologie op de academische kaart te zetten – dat de 
tocht zelf een doctrinair karakter krijgt. Aan de nomoi, de ‘fundamentele wetten’ van het 
culturele veld kent hij, in weerwil van de veranderingen in de praktijk die hij zelf wel degelijk 
constateert, een bijna transhistorische geldigheid toe, nadat hij heeft beschreven hoe ze zijn 
ontstaan uit de oerknal die Flaubert en Baudelaire teweeg brachten. De kern van het probleem is 
mijns inziens de illusio, een geloofsovertuiging die inherent zou zijn aan het bestaan van een 
veld en bij Bourdieu alleen voorkomt in een uiterst radicale en orthodoxe, maar tegelijk verhulde 
(stilzwijgend erkende) vorm. De specifieke illusio van het culturele veld houdt alle actoren in dat 
veld in een wurggreep; geen kunstenaar kan eraan ontsnappen, geen actor in het veld er openlijk 
op reflecteren of kritiek op uiten zonder verstoten of onschadelijk gemaakt te worden (en dus 
hebben we de cultuursociologie nodig om ons op het bestaan van die illusio te wijzen).  

                                                        
102 Bourdieu 1994, p. 359, Bourdieu 1989a, p. 260-261. 
103 Zie Bourdieus al eerder aangehaalde behandeling van de artistieke counterculture. Andere voorbeelden van 
intentioneel-ironische kunst die hij noemt zijn de producten van Manzoni, Duchamp en Ben. Zie: Bourdieu 1994, p. 
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104 Bourdieu 1989a, p. 256. Nagenoeg hetzelfde fragment staat in Bourdieu 1994, p. 209. 
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Het theoretisch model van Bourdieu richt de volgspot, behalve op instituties, op de founding 
fathers van de illusio en de kunstenaars die zich er uiterlijk gedwee naar plooien; diegenen die 
ondanks hun ketterij op de been zijn gebleven in (het beperkte subveld van) het culturele veld 
bewegen zich als schimmen in de marge. Zo drukt het Bourdieuaanse antigif tegen de 
charismatische ideologie, geconcentreerd in de vraag ‘wie schept de scheppende kunstenaar?’ 
een andere vraag naar de achtergrond: ‘Hoe schept de scheppende kunstenaar zichzelf?’ Die 
vraag wint sterk aan belang wanneer kunstenaars openlijk reflecteren op de serie 
vooronderstellingen die volgens Bourdieu de (beperkte pool van het) culturele veld overheersen 
als ‘niet ter discussie staande discussievoorwaarden’105: de illusio, de wet van de belangeloosheid, 
de omgekeerde economie, oprechtheid als voorwaarde voor symbolische effectiviteit, en de 
polaire structuur van het culturele veld.  
 

Terug naar de kunstenaar: Nathalie Heinich 

In Contingentie, ironie en solidariteit presenteert Richard Rorty zijn bekende onderscheid tussen 
‘ironici’ en ‘metafysici’. Een metafysicus is op zoek naar een absolute, universele, en a-
historische ‘waarheid’ achter de waarneembare werkelijkheid, een ironicus meent dat die 
waarheid niet bestaat, dat iedere ‘waarheid’ slechts tijdelijk en plaatselijk is, en een product van 
die zoektochten. Rorty stelt dat in de filsosofische canon van Plato tot Kant louter metafysici 
elkaar hebben opgevolgd. Hegel is de eerste ironicus, hij begon een traditie die werd voortgezet 
door Nietzsche, Heidegger en Derrida.106 In deze constellatie presenteert Bourdieu, die juist 
Kant als zwart schaap opvoert, zich ontegenzeggelijk als een ironicus (die zich echter als 
metafysicus ontpopt wanneer je de stelligheid waarmee hij zijn bevindingen wereldkundig maakt 
en de geringe historische elasticiteit van zijn theorieën in ogenschouw neemt). 
Volgens Rorty is het onderwerp van de ironische theorie de metafysische theorie. Een ironicus 
blikt terug op de pogingen van metafysici om de absolute waarheid te benaderen, hij doet zich 
voor als ‘historist die langs een horizontale as terugkijkt naar het verleden.’ 107 Zo is het 
onderwerp van Bourdieus ironische theorie de metafysische cirkel van geloof die de actoren in 
het culturele veld omgeeft. Hun waarheid heet schoonheid, en de hiërarchieën in het culturele 
veld zijn gebaseerd op het collectief gedeelde geloof dat sommigen (geconsacreerde kunstenaars, 
gerenommeerde critici) dichter bij die waarheid staan dan anderen. Het metafysische karakter 
van Bourdieus onderzoeksobject is, zoals bij iedere ironicus, niet alleen het onderwerp van zijn 
onderzoek, zijn ironische theorie wordt ook gevoed door de distinctie ten opzichte van dat 
metafysische karakter. Zijn deconstructie werkt, als iedere deconstructie, constructief, omdat ze 
vertrekt vanuit de aanname dat de constructie die wordt blootgelegd werkelijk bestaat. Maar 
zoals het onderwerp van de ironicus de metafysica is, zo doet Bourdieu het voorkomen dat het 
literaire veld louter wordt bevolkt door metafysici, en dit is de kern van het probleem. Een 
gezaghebbende ironische actor ín het veld brengt het prestige van zijn ironische cultuurtheorie 
in gevaar.  
In de Nederlandse literatuurwetenschap heeft de cultuursociologie van Bourdieu ingang 
gevonden via de ‘Tilburgse school’ van Hugo Verdaasdonk en Kees van Rees. In het begin van 
de jaren tachtig bepleitten Verdaasdonk en Van Rees een institutionele benadering van literatuur 
en het literaire bedrijf in plaats van een visie die het product is van de charismatische ideologie. 
Zo schrijft Verdaasdonk (1984): ‘Algemeen wordt binnen het literaire veld het idee aangehangen 
dat een literaire tekst, mits “goed” gelezen, een hoogst specifieke ervaring bij de lezer 
teweegbrengt waardoor deze de eigen, artistieke, aard van de tekst zou beseffen. Deze ervaring 
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wordt een effect van de tekst geacht, dat deze, krachtens zijn artistieke kwaliteit, bij de 
beschouwer zou bewerkstelligen.’108 En verderop: ‘De legitimiteit die aan een literatuuropvatting 
wordt toegekend berust op de instemming die men kan opbrengen voor de normatieve 
uitspraken die ten gunste van deze literatuuropvatting worden aangevoerd. Deze instemming 
hangt af van het gezag dat de institutie, c.q. een lid van een institutie, geniet, waarvan de 
betreffende uitspraken afkomstig zijn. [...] [Dit gezag is] positioneel van aard, het hangt af van de 
positie die een institutie ten opzichte van andere inneemt.’109  
En Van Rees stelt in 1983 in Poetics: ‘[...] One may infer that criticism has the authority to 
legitimize texts as literary texts of a specific rank. But contrary to what criticism itself claims, this 
ranking is not based on any specific insight or capacity enabling a critic to recognize and signalize 
certain intrinsic textual properties in a given text which would justify its classification as a 
literary text of a certain standard. [...] Both the credit awarded to a critic for his views and the 
expertise attributed to him on account of this credit are institutionally determined.’110 
Ook in Nederland wordt in het onderzoek dat zich baseert op Bourdieu de blik op instituties 
gevestigd en de auteur aan het zicht onttrokken. De in 2006 verschenen bundel De productie van 
literatuur, onder redactie van Gillis Dorleijn en Kees van Rees, illustreert dit. In een artikel uit 
deze bundel, ‘Classificatie in het culturele en literaire veld 1975-2000’, constateren Van Rees, 
Susanne Janssen en Marc Verboord dat de positie van literatuur als legitieme cultuurvorm in het 
laatste kwart van de twintigste eeuw in Nederland minder sterk is geworden. Dat heeft volgens 
de auteurs drie oorzaken: repertoireverbreding bij media en publiek (toenemende aandacht voor 
andere cultuuruitingen zoals film en popmuziek), verlies aan invloed van de traditionele dag- en 
weekbladenkritiek en de opkomst van nieuwe vormen van consumenteninformatie (zoals tv). 
Deze oorzaken hangen onderling samen, en zijn zelf te verklaren uit ontwikkelingen als een 
groeiende welvaart, toegenomen vrije tijd en stijging van het opleidingsniveau in Nederland. Met 
behulp van empirisch materiaal ondersteunen de auteurs de breder gedeelde visie dat het eens 
zo hooggeachte literaire veld in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog zijn exclusieve status 
langzaam aan het verliezen is. Er is sprake van nivellering tussen culturele genres, en van 
vervagende grenzen tussen high- en lowbrowcultuur.111 Op deze manier wordt gebroken met 
het theoretisch erfgoed van Bourdieu. Immers: louter de constatering dat er een ingrijpende 
verandering plaatsvindt in de manier waarop het literaire veld functioneert, contrasteert met het 
beeld dat Bourdieu (in zijn analytische werk) schetst van een zichzelf tot in de eeuwigheid 
reproducerend (relatief) autonoom veld, een duizendjarig rijk van het geloof.112  
In de inleiding van De productie van literatuur onderscheiden de samenstellers, voortbordurend op 
Bourdieu, drie onderdelen van het literaire veld: de kant van de materiële productie van 
literatuur, de distributie van literatuur door bijvoorbeeld boekhandels en bibliotheken, en de 
kant van de symbolische productie: de toekenning van kwaliteit aan werken, bijvoorbeeld door 
critici, academici en het literatuuronderwijs.113 De bijdragen in de bundel besteden relatief veel 
aandacht aan de symbolische productie. De materiële productie is dus minder duidelijk in beeld, 
en waar ze dat wel is, raakt één component ervan wat op de achtergrond: de auteur. In eerste 
instantie is dat niet zo vreemd: het is de consequentie van de focus op de vraag ‘Wie schept de 
scheppende kunstenaar?’. Maar waar Bourdieu soms vreemde sprongen moet maken om de 
praktijk van het culturele veld in het reine te brengen met zijn theorie van circulaire reproductie 
van het sacrale, zou gericht onderzoek naar de manieren waarop auteurs reflecteren op hun 
positie in de literaire wereld en op de verhouding tussen literatuur en maatschappij het beeld van 
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een desacraliserend literair veld verder kunnen inkleuren. Want natuurlijk hebben niet alle 
auteurs aan de zijlijn staan toekijken hoe de veranderingen in het soortelijk gewicht van de 
literatuur – zoals Janssen het elders verwoordt – zich voltrokken.114 Van Luceberts ironische 
kroning tot keizer, via Cremers ‘onverbiddellijke bestseller’, de ontvangst van de P.C. Hooftprijs 
door Carmiggelt, de pleidooien voor ‘leesbare’ teksten van de zeventigers en de Generatie Nix 
tot het treiterend commercieel exhibitionisme van Kluun, Van Royen en Brusselmans: er zijn 
voorbeelden te over van schrijvers die via hun oeuvre of publieke manifestatie hebben 
bijgedragen aan de ‘ontheiliging’ van de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog. 
Nederlandse literatuurwetenschappers die min of meer in de geest van Bourdieu werken vinden 
we tegenwoordig niet alleen in Tilburg, maar ook in Groningen (Dorleijn) en Nijmegen (Jos 
Joosten). Critici van de institutionele werkwijze beschuldigen Bourdieu en diens navolgers er 
vaak van dat zij alles wat eens heilig was met een grote sloophamer te lijf gaan – een 
beschuldiging waartegen Bourdieu zelf zich overigens verdedigde in het voorwoord van De regels 
van de kunst.115 Voor sommigen is Bourdieu inmiddels tot paradigma uitgegroeid van de kille, 
demystificerende analist. Dit heeft als gevolg dat ook literatuurwetenschappers die zich niet 
openlijk met het gedachtegoed van de socioloog verbinden de kwalificatie ‘Bourdieusien’ 
toegevoegd kunnen krijgen. Recentelijk overkwam dat bijvoorbeeld Thomas Vaessens, die 
volgens Frans Ruiter en Wilbert Smulders zijn vroegere omgang met literatuur als ‘zelfbedrog’ 
beschouwt, een ‘vals geloof’ dat eindelijk is afgewezen, en die wegens diens fascinatie voor 
machtsmechanismen in de literatuur tot de ‘trouwe discipelen’ van Bourdieu zou behoren.116 
(Ruiter en Smulders noemen het verwoorden van de waardering voor literatuur in termen van 
geloofscrisis en bekering overigens ‘erg Nederlands’. Dat is natuurlijk onzin: de Fransman 
Bourdieu beschouwde cultuur als een moderne vorm van religie en diens oeuvre barst dan ook 
van de religieuze metaforiek, de Duitser Benjamin sprak over het ‘aura’ van het kunstwerk, en 
volgens de Amerikaan Rorty is er zoiets als ‘het heilige waas dat de “creatieve kunstenaar” 
omgeeft.’117) Bourdieu, zo betogen Ruiter en Smulders, heeft zich in Distinction ‘tot doel gesteld 
met Kant af te rekenen, en zo met het idee dat kunst autonoom is.’118 Natuurlijk verzette 
Bourdieu zich tegen het idee dat kunst autonoom ís, maar Ruiter en Smulders presenteren 
Bourdieus genealogische zoektocht naar de constructie van de literaire autonomie als het afzweren 
van het geloof erin. En daarmee negeren ze de fascinerende gespletenheid van het werk van de 
socioloog.  
Het is niet moeilijk de bron van hun ongenoegen te traceren: Ruiter en Smulders varen de koers 
van Nathalie Heinich, een leerling van Bourdieu en pleitbezorger van een waardevrije sociologie 
van het ‘singuliere’: een sociologie die de collectieve effecten onderzoekt van de bijzondere en 
particuliere esthetische ervaring.119 Volgens Heinich is Bourdieu een normatief opererende 
socioloog die de symbolische onderdrukking van de onderklasse ‘onrechtvaardig’ vindt en 
daarom wil ontmaskeren. Ze verwijt Bourdieu dat hij louter in termen van machtsgebruik en 
-misbruik denkt, dat hij de culturele en economische elite veroordeelt en partij kiest voor de 
slachtoffers van het symbolisch geweld.120 Kort en goed: volgens Heinich bekritiseert Bourdieu 
het romantische geloof in de kunstenaar als uitzonderlijk individu, zijzelf neemt dit geloof als 
uitgangspunt van haar sociologie.  
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Nu is Heinich, denk ik, te scherpzinnig om niet te zien dat Bourdieu twee gezichten heeft, dat 
hij voor ‘gelovigen’ afwisselend de gedaante van Jekyll en Hyde aanneemt.121 Toch voert zij hem 
voornamelijk op als het desacraliserende, normatieve monster dat iedere esthetische ervaring op 
de schroothoop wil gooien omdat hij er een potentieel onderdrukkingsmechanisme in ziet. Zo 
kan Heinichs behandeling van haar leermeester ironisch genoeg dienen als illustratie bij 
Bourdieus stelling dat de revolutie inmiddels tot model is verworden van hoe je als individu 
bestaansrecht verwerft: kies een voorganger met veel symbolisch kapitaal (voor Bourdieu was 
dit Kant, voor Heinich is het Bourdieu), maak er een karikatuur van, en distantieer jezelf 
vervolgens van die karikatuur.122  
Ondanks de vervorming van Bourdieu opent Heinichs benadering interessante perspectieven. 
Haar aandacht voor de individuele esthetische ervaring, maar ook het functioneren van de 
kunstenaar als uniek en exotisch individu in de samenleving vult een leemte in Bourdieus 
oeuvre, waar het werk en de manifestatie van kunstenaars nogal eens met geweld binnen een 
theoretisch raamwerk wordt geperst.123 Zo stelt ze dat er tegenwoordig sprake is van een 
paradigmacrisis in de kunstwereld, omdat er drie concurrerende paradigma’s bestaan voor de 
kunst en de kunstenaar. De klassieke kunstenaar beperkt zich tot het zo goed mogelijk uitvoeren 
van traditionele, vakmatige regels, de moderne kunstenaar is gericht op het overtreden van die 
regels, de hedendaagse kunstenaar, ten slotte, begaat radicale overtredingen: hij doorbreekt niet 
alleen de esthetische regels, maar ook de grenzen tussen disciplinaire en soms zelfs juridische en 
morele kaders. Met deze indeling breekt Heinich met een lineaire opvatting van 
kunstontwikkeling, een opvatting waarin elkaar opvolgende avant-gardes afwisselend de lakens 
uitdelen. Volgens Heinich kunnen kunstenaars tegenwoordig een van de drie richtingen als 
model van hun kunstenaarschap kiezen en bestaat er geen duidelijke hiërarchie in de drie 
paradigma’s (vandaar de crisis).124  
Sinds de opkomst van de moderne kunstenaar, stelt Heinich, kan een kunstenaar die op zoek is 
naar een geslaagde carrière zich niet meer beperken tot het maken van normdoorbrekend werk. 
Hij of zij moet toekomstige generaties een model kunnen bieden ‘waarin zowel persoon als werk 
een rol krijgen’.125 Zij spreekt in dit verband van ‘het “romantische” model van de 
kunstenaar’.126 Een eerste vereiste is dat dit model radicaal anders is dan alle voorgaande 
modellen: het moet bijzonder zijn, abnormaal, uniek. De zucht naar het bijzondere is, stelt 
Heinich, zodanig in onze cultuur verankerd, dat er sprake is van een ‘normalisatie van het 
abnormale’.127 Volgens haar zijn er na Van Gogh, het prototype van dit romantische model, drie 
kunstenaars geweest die er in geslaagd zijn een even bijzonder, en dus even zichtbaar, 
kunstenaarschap op poten te zetten: Duchamp, Dali en Picasso. ‘Zij hadden in zoverre succes 
dat zij niet zozeer modellen (eersten van een stijl) als wel prototypen zijn geworden: de enigen in 
een reeks die zij inluiden en zelf ook afsluiten, de enigen die een naam dragen die in het uiterste 
geval geen eigennaam meer is, maar een naam van een categorie, waarvoor een ieder een 
lidwoord kan gebruiken. Zodat, wanneer we het hebben over “een” Duchamp, “een” Dali, 
“een” Picasso, we daar niet alleen meer hun werken mee bedoelen, maar ook de persoon zelf 
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die, tijdloos geworden in de legende en gemeengoed door zijn bijzonderheid, kennelijk ook hun 
belangrijkste meesterwerk is geworden.’128 
Heinich schrijft niet alleen over de heerschappij van het bijzondere (het régime de singularité), ze 
wil haar onderzoek ook in dienst stellen van dit regime, en pleit voor een ‘sociologie vanuit de 
kunst, die de kunst als uitgangspunt of als steunpunt neemt.’129 En dus heeft ze volop aandacht 
voor het abnormale, voor kunstenaars die het afwijken van de norm tot de inzet van hun 
kunstenaarschap maken. Waar bij Bourdieu de speelruimte van een kunstenaar altijd beperkt is 
door min of meer onveranderlijke wetten van het veld, daar is Heinich gefascineerd door de 
verandering, de capaciteit van kunstenaars om vanuit hun uitzonderlijke positie alle wetten en 
mores te doorbreken, zowel esthetisch, moreel als juridisch.  
 

Het genie en de ster 

Binnen het regime van singulariteit heeft de persoonlijkheid van de kunstenaar minstens zoveel 
invloed op diens reputatie als zijn werk, en dus kan een kunstenaar goede zaken doen als hij zijn 
publieke persoonlijkheid effectief vormgeeft en exploiteert. Daarmee zijn we beland op het 
terrein van de bewuste zelfconstructie, of self-fashioning, zoals het sinds Greenblatt heet.130  
Richard Dyer is een pionier in het onderzoek naar de manieren waarop publieke 
persoonlijkheden hun identiteit vormgeven. In Stars (1979) gaat hij met een fileermes het imago 
van Amerikaanse filmsterren te lijf. Dyer laat zien dat de ‘persoonlijkheid’ van sterren een 
product is van verschillende mediateksten (zoals het promotie- en publiciteitsapparaat, de films 
waarin ze spelen, de kritiek op die films). Bovendien is dat imago vaak complex en vertoont het 
niet zelden innerlijke tegenstrijdigheden. Zo bevat Jane Fonda’s publieke persoonlijkheid zowel 
elementen van een sekssymbool als van een feminist.131 
Dyer stelt zich de vraag welk soort sociale realiteit sterren zijn, en om die te beantwoorden 
maakt hij gebruik van de charismathese. Hij maakt daarbij gebruik van Max Webers definitie van 
charisma: ‘a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from 
ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman or at least superficially 
exceptional qualities’.132 Dyer meent dat sterren als (progressief) rolmodel in de maatschappij 
kunnen functioneren omdat ze als charismatisch worden gezien door het grote publiek, het 
publiek dat hen graag in de schijnwerpers ziet staan als uniek en soms bovenmenselijk individu. 
De charismathese van Dyer voert dus terug op Weber, maar resoneert, zoals we hebben gezien, 
ook in het régime de singularité van Heinich en in de charismatische ideologie van Bourdieu.133 
Eigenlijk is Dyers Hollywoodster een Amerikaanse pendant van Heinichs moderne of 
‘romantische’ kunstenaar: als buitengewoon individu is zijn leven minstens zo belangrijk als het 
werk dat hij als acteur aflevert. Er is echter een aspect dat de ster van de filmindustrie scheidt 
van het kunstenaarsgenie dat zijn status dankt aan het romantische model (het type-Van Gogh), 
en dat is zijn relatie met roem en geld. Waar de tekenen van succes en materiële weelde (geld, 
huizen, auto’s) een inherent onderdeel zijn van het imago van een Hollywoodster, daar is het de 
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modernistische kunstenaarsgenie veel aan gelegen de economische effecten van wereldse 
erkenning, áls die zich al tijdens hun leven voordoen, zoveel mogelijk te verbergen. Materiële 
weelde past, net als erkenning door het grote publiek, nu eenmaal slecht in het romantisch 
model van de kunstenaar als tegenvoeter; de lijdende, authentieke en belangeloze paria die pas 
lang na diens overlijden werkelijk begrip en erkenning vindt.134 Marginalisering is, ook volgens 
Heinich, een paradoxale voorwaarde voor het uiteindelijke succes van de kunstenaar. 
Twee vrij recente, Amerikaanse studies hebben zich gebogen over de precaire grens tussen de 
kunstenaar als genie en de kunstenaar als ster. Lawrence Rainey schrijft in zijn Institutions of 
modernism (1998) over de carrières van notoire high modernists als Pound, Joyce en Eliot. Zijn 
gedetailleerde onderzoek naar de gedragingen van die auteurs en de instituties die hen 
omringden (uitgevers, critici, kranten, publiek) sluit aan bij Bourdieus stelling dat de jacht op 
symbolisch en economisch kapitaal in het culturele veld verhuld moet worden om effectief te 
zijn. Rainey laat zien hoe Ezra Pound behoedzaam laveerde tussen het bespelen van de massa, 
zoals Marinetti dat deed, en het bedienen van de upper class die zijn primaire publiek vormde, en 
hoe zowel de schrijver als uitgever van Ulysses munt wisten te slaan uit hun zelfrepresentatie als 
tegenstrevers van de oprukkende consumptiecultuur. Het gaat Rainey om het moment dat het 
modernisme transformeerde van een minderhedencultuur met een omgekeerde economie naar 
een cultuur die werd ondersteund door een krachtig financieel en institutioneel apparaat, een 
apparaat dat het charisma van de omgekeerde economie met succes vermarktte.135 Hoewel 
Rainey meer oog voor dynamiek heeft dan Bourdieu, profileert ook zijn onderzoek zich door 
het contrast tussen enerzijds de mythe van marginaliteit, pionieren en onbaatzuchtigheid die 
auteurs aankleeft, en anderzijds de cynische werkelijkheid daarachter. Ook Raineys werk wordt 
dus gevoed door het geloof in de sacrale kunstenaar. 
In Author’s Inc. (2004) kiest Loren Glass voor een diachrone insteek. Zijn aandacht gaat uit naar 
de veranderingen in de Amerikaanse literaire wereld van 1880 tot 1980, een periode waarin de 
celebrity, de ster, langzaam maar zeker aan het literaire firmament verschijnt. Het fascinerende aan 
Glass’ onderzoek is dat hij aan de hand van vijf schrijverscarrières (Mark Twain, Jack London, 
Gertrude Stein, Ernest Hemingway en Norman Mailer) illustreert hoe het romantische ‘genie’ in 
de loop van de tijd tot ‘ster’ is getransformeerd; een transformatie die volgens Glass voor de 
hand lag, omdat zowel bij het genie als bij de ster de persoonlijkheidscultus centraal staat. Het 
omslagpunt is volgens Glass te vinden in de carrière van Hemingway, die met succes het cachet 
van het high modernism inzette bij zijn pogingen om een groot publiek te bereiken. Omdat juist 
het exploiteren van dit cachet indruist tegen de principes van het high modernism, kreeg 
Hemingways zelfrepresentatie de provocatieve kracht die de auteur in de kijker speelde.  
Volgens Glass heeft de Amerikaanse literaire wereld met de uitvinding van de ster-auteur een 
onomkeerbare verandering ondergaan: waar er in 1880 nog een strikt onderscheid werd gemaakt 
tussen de beperkte productie en de grootschalige productie – een onderscheid dat Hemingway 
tot inzet maakte van zijn zelfrepresentatie – daar is die grens tussen beide in 1980 sterk 
geërodeerd: Norman Mailer is de laatste auteur die zich zichtbaar wist te maken door het 
vrijpostige spel met dit onderscheid. Met Mailer is volgens Glass een tijdperk afgesloten waarin 
‘hoge’ en ‘lage’ cultuur tegenover elkaar staan. In de loop van de twintigste eeuw is het subveld 
van de beperkte productie – Glass bedient zich van Bourdieus terminologie – zijn machtspositie 
kwijtgeraakt. En dus vinden we het niet vreemd meer als een schrijver tijdens zijn leven zowel 
beroemd en rijk is als waardering geniet van gerenommeerde critici. In Glass’ woorden: ‘Literary 
celebrity as a historically specific articulation of the dialectical tension between modern 
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consciousness and public subjectivity persists only as a residual model of authorship. It no 
longer commands the cultural authority it did in the modern era; and it never will again.’136 
Bij Glass staan vijf individuele auteurs en hun zelfrepresentatie centraal, en daarmee bevindt zijn 
onderzoek zich midden in de blinde vlek van Bourdieu. Niet toevallig is zijn conclusie 
diametraal tegenovergesteld aan die van de Fransman (althans: aan de conclusies die deze in zijn 
analytische werk trekt).137 De hoogtijdagen van de autonomie, en dus ook van de symbolische 
onderdrukking, zijn volgens Glass voorbij, en vooraanstaande auteurs hebben hier zelf aan 
meegewerkt door openlijk, provocatief én ironisch te reflecteren op het onderscheid tussen 
kunst en commercie en tussen de kunstenaar en de burger.  
 

Het tweeledig probleem Gerard Reve 

De tekst in het glas 

‘C'est ici que Gérard du Rêve vivait, travaillait 1923 –’. Deze tekst sneed Gerard Reve als 
jongeman in een ruit van zijn ouderlijk huis.138 De daad is symptomatisch voor zijn 
schrijverschap. Reve wijdde zijn leven niet alleen aan schrijven, masturberen en drinken, om met 
zijn biograaf te spreken, maar ook aan het vormgeven van zijn publieke persoonlijkheid. Met de 
woorden in het glas nam Reve een voorschot op een eerbetoon: het is een surrogaatversie van 
de gevelsteen die de gewijde grond markeert waar schrijvers, schilders en staatsmannen hun 
eerste jaren doorbrachten. De tekst projecteert zichzelf in de toekomst, hij preludeert op een 
moment dat culturele pelgrims een bezoek aan het huis aan de Jozef Israëlskade zullen brengen. 
Het Frans geeft de tekst een zweem van importantie, in de vervorming van Reves achternaam 
tot ‘Droom’ is de romantische pose te zien die Reve vanaf de jaren zestig zal aannemen.139 En 
behalve de temporele distantie bevat de tekst een personale afstand: de auteur van de tekst 
objectiveert zichzelf door te kiezen voor de derde persoon enkelvoud. Die zelfobjectivering – er 
staat niet: ‘C’est ici que moi, Gérard du Rêve, je vivais, travaillais’ –, het Frans, de 
naamsverbastering en het feit dat het eerbetoon van eigen makelij is, geven de tekst een 
onmiskenbaar ironische lading.  
Tegelijk transformeerde de ruit tot potentiële fetisj op het moment dat Reve de glassnijder van 
het raam haalde. Vanaf dat moment was het raam niet zomaar meer een raam, maar een plaats 
waar een schrijver twee karakteristieke sporen van zijn identiteit achterliet: zijn handschrift en 
zijn naam. In 1967 werd het raam ‘ontdekt’ door journalist Henk Terlingen, die Reves vader 
interviewde voor Revu. Het glas werd met ontzag behandeld: de fotograaf en interviewer hielden 
er een zwart kussen achter, zodat de tekst mooi uit zou komen op de foto die bij het interview 
werd afgedrukt. Ook vader Van het Reve en diens vrouw beseften de waarde van het object: 
‘We zijn toch altijd zó voorzichtig dat er niks aan dat raam komt’, vertrouwde de laatste de 
interviewer toe.140 
Als Terlingen in zijn interview het ouderlijk huis van Reve beschrijft, doet hij dat met de 
grootste eerbied: ‘Het huis staat aan de Jozef-Israëlskade, op de hoek van de Diamantstraat, vlak 
bij de Amstel. Laat ik Het Huis schrijven, want dit is de ouderlijke woning waarin en waarover 
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Gerard Kornelis van het Reve zijn boek De Avonden geschreven heeft. Door deze roman hebben 
de bewoners van Het Huis en niet het minst Gerard Kornelis zelf grote bekendheid 
gekregen.’141 Niet alleen de ruit, maar de gehele woning heeft dus voor en volgens Terlingen iets 
magisch.  
De ontdekking van de tekst in het raam doet de interviewer aan het einde van het gesprek, als 
hij vraagt of hij door de ramen van de achterkamer een blik in de tuinen van de benedenburen 
mag werpen, ‘waarvan Gerard geschreven heeft dat er op een trieste zondagmorgen een 
witharige man houtjes zat te hakken.’ Hiermee verwijst Terlingen naar een passage in het eerste 
hoofdstuk van De avonden.142 De journalist is gefascineerd door de overeenkomsten van de 
wereld binnen het boek en de werkelijke wereld, met andere woorden: door de autobiografische 
aspecten van Reves proza. Het huis aan de Jozef Israëlskade ís het huis van Frits van Egters, en 
verdient dus een minutieuze beschrijving (in zinnen als: ‘Hoewel de woning nu heel modern is 
ingericht en in lichte kleuren geschilderd, valt het mij niet moeilijk me voor te stellen dat onder 
deze lichte verf een donkerder laag moet zitten die meer in overeenstemming zal zijn met de 
somberheid van De Avonden.’) Aan het einde is het alsof Terlingen stilletjes hoopt dat er ook 
deze keer in de tuin een grijsaard met een bijl in de weer is. Al was het maar voor de sfeer.   
De ontdekking van de tekst in het raam had nog meer verrukte kreten aan Terlingen kunnen 
ontlokken, want ook die tekst heeft een pendant in het oeuvre van Reve. In Werther Nieland 
probeert protagonist Elmer als hij zich verveelt – en dat gebeurt nogal eens – zijn naam met een 
glassnijder in een ruitje van zijn huis te krassen. Meestal mislukt dat echter, zoals bijna alles 
mislukt wat Elmer onderneemt.143 
Het interview van Terlingen bevat de drie aspecten van Reves schrijverschap waar ik het in dit 
boek over wil hebben: de ironie, de hechte relatie tussen leven en werk en, vooral, het 
nadrukkelijk en reflectief vormgeven van zijn identiteit als schrijver. Reve was niet alleen 
schrijver, hij was ook iemand die voortdurend druk doende was een schrijver te spelen, iemand 
die welbewust allerlei vooronderstellingen en cliché’s die het schrijverschap aankleven in het 
centrum van zijn zelfrepresentatie plaatste. Soms beantwoordde hij aan die cliché’s, maar veel 
vaker vergrootte hij ze uit of keerde hij ze om.   
 

Bij de dood van een (‘)volksschrijver(’) 

Nadat Reve op zaterdagavond 8 april 2006 overleed, werd nog eens zichtbaar hoeveel impact 
zijn schrijverschap heeft gehad. De dood van de schrijver was wekenlang nationaal nieuws. Alle 
landelijke dagbladen, van NRC Handelsblad tot De Telegraaf, brachten de maandag erop grote 
voorpagina-artikelen, en ook op tv domineerde het gesprek over Reve. Op zondag 9 april 
opende het NOS-journaal al zijn uitzendingen met het nieuws van het verscheiden, op diezelfde 
dag stonden Buitenhof, NPS Arena, Netwerk en ook het Jeugdjournaal er uitgebreid bij stil. 
Woestijnruiters (de voorloper van Pauw & Witteman) wijdde – we schrijven nog steeds 9 april – 
een speciale uitzending van anderhalf uur aan de schrijver. Tegen middernacht werd een 
interview uit 1991 van Antoine Bodar met Reve herhaald.   
In de week die volgde zond de publieke omroep de huldigingsavond in de Allerheiligste 
Hartkerk (1969) opnieuw uit, waren er reportages te zien in actualiteitenrubriek Twee vandaag, in 
het NOS-journaal en NOVA/Den Haag vandaag. Ook non-nieuws was die week nieuws. Zo 
bracht NOVA een uitgebreid interview met de uitvaartverzorger van het Belgische gat 
Machelen, waar Reve zou worden begraven, en liet Twee vandaag een beambte van het Weerter 

                                                        
141 Terlingen 1967 (curs. van mij, EP). 
142 VW I, p. 69. Het was overigens een zondagmiddag, niet een zondagochtend. 
143 ‘Als ik niets te doen had hield ik me op de zolder bezig met het vergruizelen van de zachte muurpleistering, die ik 
met een bijl stukhakte. Steeds werd ik dan bedroefd en probeerde ik, als ik mijn glassnijder bij me had, mijn naam in 
een ruitje te krassen, maar dit mislukte meestal; ik begaf me dan weer naar buiten.’ (VW I, p. 349). 
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gemeentearchief aan het woord, die de kijkers toevertrouwde dat Reve écht met een 
kroontjespen schreef. Ook de lichtverteerbare programma’s van de publieke omroep lieten zich 
niet onbetuigd. In De wereld draait door mocht cabaretier en Reve-collectioneur Diederik van 
Vleuten komen vertellen over de begrafenis. Het satirische Koefnoen bracht een fictieve aflevering 
van De wereld draait door, waarin ‘Antoine Bodar’ over zijn briefwisselingen met Reve praatte en 
een geanimeerde Gerard Reve in een kroeg een glas wijn dronk en in woede ontstak toen het 
‘bessen-appel’ bleek te zijn.   
Wie uit de stortvloed aan reacties op Reves overlijden een communis opinio probeert te 
destilleren, komt tot iets als dit:  

Reve behoorde met Mulisch en Hermans tot de Grote Drie en was daarmee een van de belangrijkste 
Nederlandse schrijvers na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een ongeëvenaard stilist, die zijn prozadebuut 
echter nooit heeft kunnen overtreffen. Naast De avonden behoren Op weg naar het einde en Nader 
tot U tot de hoogtepunten uit zijn werk. In het publieke leven was Reve een komediant en een berucht 
provocateur, die zichzelf en zijn werk als geen ander onder de aandacht wist te brengen. Omdat ernst en ironie 
bij hem in elkaar overliepen, was en is het vaak niet duidelijk wat Reve nu echt meende en wat niet. Met zijn 
particuliere beleving van het christelijk geloof en zijn opmerkingen over andere rassen stootte hij velen tegen het 
zere been.144  

Reve werd dus herinnerd als een typisch ‘moderne’ schrijver in de betekenis die Nathalie 
Heinich eraan gaf: hij was niet alleen de leverancier van een oeuvre, maar ook en vooral een 
figuur die door zijn afwijking van de norm, door zijn abnormaliteit, in het centrum van de 
publieke aandacht stond. Zijn optreden in de publieke ruimte werd weliswaar gelegitimeerd door 
zijn oeuvre, maar was ook een inherent onderdeel van zijn schrijverschap. 
Dat het schrijverschap van Reve ook anno 2006 nog in een zekere mate controversieel werd 
gevonden, illustreren de uitzendingen van het NOS-journaal op zondag 9 april. Om twaalf uur 
meldde de nieuwslezer dat Gerard Reve ‘voor sommigen een van de belangrijkste en 
spraakmakendste schrijvers van de twintigste eeuw’ was. In het bulletin van acht uur werd Reve 
gekarakteriseerd als ‘voor de één een godslasteraar en racist, voor de ander een groot schrijver,’ 
en in het late journaal heette het dat de schrijver ‘gelauwerd en verguisd’ was, en waren er 
‘uiteenlopende reacties’ op diens overlijden.145  
Interessant is het dat Reve massaal werd gekarakteriseerd met een epitheton dat uit zijn eigen 
koker kwam. In alle hierboven genoemde televisieprogramma’s werd Reve als ‘volksschrijver’ 
herinnerd. Voor de kranten geldt hetzelfde. Lang niet iedereen maakte duidelijk dat Reve 
zichzelf met die titel had getooid. Het NOS-journaal, bijvoorbeeld, meldde in zijn leader 
droogjes dat ‘volksschrijver Reve’ in België was overleden; actualiteitenprogramma’s NOVA, 
Netwerk en Buitenhof deden hetzelfde. De schrijvende pers was over het algemeen iets 
gedistantieerder. De term ‘volksschrijver’ werd in kranten vaak door aanhalingstekens 
ingekapseld, maar het bleef in het midden of die titel de lading van Reves schrijverschap dekte. 
Het Parool dacht van wel: ‘De Maatschappij der Nederlandse Letteren bedacht hem in 2002 met 
een zesde plaats in de top tien van belangrijkste Nederlandse schrijvers. Multatuli stond 
onaantastbaar op nummer een. Maar voor velen is de zaterdagavond overleden Gerard Reve de 
– zelfbenoemde, maar ook onbetwiste – volksschrijver.’146 En ook Elsevier wees op de grote 
populariteit van Reve, die zichzelf als ‘anti-intellectualist’ profileerde, zich ‘verre van literaire 

                                                        
144 Gebaseerd op: Anoniem 2006a, Anoniem 2006b, Anoniem 2006c, Anoniem 2006d, Anoniem 2006e, Anoniem 
2006f, Anoniem 2006g, Anoniem 2006h, Anoniem 2006i, Beerekamp 2006, Schenke 2006, Steenhuis 2006, AV 
Buitenhof (NPS, VARA, VPRO) 9-4-2006, AV Jeugdjournaal (NOS) 9-4-2006, AV Journaal (NOS) 9-4-2006, 10-4-2006 
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Nova/Den Haag Vandaag (NOS, NPS, VARA) 10-4-2006 en 13-4-2006, AV Twee vandaag (AVRO, TROS) 10-4-2006 
en 14-4-2006, AV Koefnoen (AVRO) 15-4-2006, AV Nova (NOS, NPS, VARA) 15-4-2006, AV De wereld draait door 
(VARA) 17-4-2006. 
145 Beerekamp 2006 en AV Journaal (NOS) 9-4-2006.  
146 Anoniem 2006i. 
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inner circles’ hield en ‘in zekere zin een intens burgerlijk mens’ was.147 Jeroen Vullings (Vrij 
Nederland) en Kees ‘t Hart (De groene Amsterdammer) wezen echter op de ironische lading van het 
epitheton. Volgens de eerste was Reve vooral de ‘literaire held van enkele generaties gestudeerde 
lezers’, en ‘t Hart meende dat Reve met zijn titel ‘de steeds maar toenemende belangstelling in 
de media voor het schrijverschap treffend parodieerde. Als er iemand geen volksschrijver was, 
dan hij wel.’148 
Al deze opmerkingen bleven verspreid over de verschillende artikelen, een echte discussie over 
de vraag of de term adequaat is of niet bleef uit. Het gaat mij echter om de verwarring, en de 
min of meer performatieve werking die er uitgaat van het aanhalen van de term. Toen Reve 
zichzelf in 1973 op de achterflap van Lieve jongens ironisch tot ‘koninklijke volksschrijver’ uitriep, 
deed hij een slimme symbolische investering, die zich ook na zijn dood uitbetaalde.149 
Vijfentwintig jaar later, toen zijn lichaam nog nauwelijks koud was, pakte de pers het epitheton 
massaal op en diegenen die dat zonder verklarend commentaar deden, droegen er aan bij dat 
Reve volksschrijver wérd.150  
De verwarring over de term ‘volksschrijver’ komt natuurlijk voort uit het feit dat het bij Reve 
zelden duidelijk was wat hij meende en wat niet. Met zijn lezerspubliek had Reve een 
ambivalente relatie: hij verachtte intellectuelen en beweerde dat zijn werk vooral door 
huisvrouwen werd gelezen, maar tegelijk noemde hij zich ‘romantisch’ en ‘decadent’ en ging zijn 
flirt met de massa altijd met een superieure spot gepaard. Maar natuurlijk herbergt de term zélf 
ook een contradictie. Sinds dat wat Heinich het ‘romantisch model’ noemt zijn intrede deed (in 
Nederlands grofweg sinds de Tachtigers) staan de kunstenaar en het volk, de schrijver en de 
burger, tegenover elkaar. Daar waar de burger het gemiddelde, de norm belichaamt, ontleent de 
schrijver zijn bestaansrecht aan de mate waarin hij afwijkt van die norm. In Bourdieus 
constellatie van het culturele veld, maar óók in Heinichs regime van singulariteit, 
vertegenwoordigen de archetypische kunstenaar en de archetypische burger de twee polen 
waartussen zich de strijd om economisch en symbolisch kapitaal voltrekt. Wanneer je jezelf siert 
met een term die beide polen samensmeedt, verenig je twee posities die – als we Bourdieus 
theorie over het geloof volgen – in principe onverenigbaar zijn. De term is, kortom, beladen. 
 

Twee problemen 

De drie zaken die in mijn onderzoek centraal staan – de ironie, de verbinding tussen werk en 
leven en vooral de ostentatieve self-fashioning – maken Reve tot een atypische schrijver, een 
schrijver wiens werk en publieke manifestatie zich maar moeilijk laten ontleden door het 
gereedschap dat we gewoonlijk voor handen hebben. Reve is een probleem, en hij is dat zowel 
voor de traditionele hermeneutiek (lange tijd de core business van de neerlandistiek) als voor de 
benadering waar in dit boek het accent op ligt: de cultuursociologie in het voetspoor van 
Bourdieu. Het is dit tweeledige probleem dat mij fascineert. Bovendien ben ik van mening dat 
het hermeneutische probleem, waarvan ik hieronder de contouren zal schetsen, uiteindelijk veel 
met het cultuursociologische probleem te maken heeft.  
Reves oeuvre staat op gespannen voet met de moderne tekstanalyse, waarvan de wortels in het 
New Criticism liggen. De New Critics wilden van tekstinterpretatie een wetenschap maken, en 

                                                        
147 Van den Bergh 2007 [2006], p. 173. 
148 Respectievelijk: Vullings 2006, 't Hart 2006. 
149 Op de achterflap van Lieve jongens noemde Reve zichzelf voor het eerst in het openbaar ‘koninklijke volksschrijver’. 
De eerste vermelding van die term in privé-correspondentie is volgens Nop Maas waarschijnlijk 31 mei 1972 (Maas 
2010, p. 647). 
150 Ook Nop Maas constateert dat het epitheton ‘tot vervelens toe’ werd en wordt gebruikt voor Reve, ‘zodat iedere 
ironie ervan afgesleten is.’ (Maas 2010 p. 665). Daags na het overlijden van Harry Mulisch, op 30 oktober 2010, 
haalde het NOS-journaal het epitheton opnieuw van stal. In ieder journaal van 31 oktober werd gemeld: ‘Mulisch was 
geen volksschrijver, zoals Reve.’ AV Journaal (NOS) 31-10-2010 [extra journaal, 16 uur, 18 uur, 20 uur, laat journaal]. 
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zochten naar manieren om eenduidige en controleerbare uitspraken te kunnen doen over 
literatuur. Daartoe behandelden zij een boek, verhaal of gedicht als een autonoom object. Dat 
betekende niet dat het object van analyse geen banden met de werkelijkheid zou kunnen of 
mogen hebben, maar wel dat omgevingsfactoren buiten de analyse gehouden moesten worden. 
Met de term intentional fallacy, in de jaren veertig gemunt door Wimsatt en Beardsley, werd het 
intentionalisme tot een inferieure vorm van tekstanalyse verklaard.151 Het was volgens deze 
wetenschappers een misvatting om te denken dat de betekenis van een werk afhankelijk is van 
de bedoelingen van de auteur. Naar die bedoelingen – weergegeven in essays, brieven, 
manifesten of interviews – moest dus ook niet worden gezocht. 
In Nederland vonden de stelregels van het New Criticism in de jaren zestig van de vorige eeuw 
ingang via het tijdschrift Merlyn, dat werd geredigeerd door Fens, Jessurun d’Oliveira en 
Oversteegen. Deze trojka brak een lans voor de structuralistische – of ergocentrische – 
interpretatiepraktijk. Close reading werd het devies: een minutieuze en zo objectief mogelijke 
tekstanalyse die de interpretatie van een tekst ten doel had en zich daarbij niet liet leiden door 
poëticale uitspraken van de auteur of diens biografische omstandigheden. 
Het New Criticism maakte furore tijdens de hoogtijdagen van het high modernism, grofweg van de 
jaren twintig tot en met de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De oorsprong van deze klinische 
analysepraktijk ligt echter rond 1850, in de tijd dat Flaubert brak met de conventie van wat we 
nu een typische negentiende-eeuwse verteltechniek noemen: een zichtbare, auctoriale verteller 
die zich voortdurend bevoogdend tot zijn lezers richt. Flaubert vond dat de auteur zich niet via 
een verteller in de tekst moet manifesteren, maar zich als een onzichtbare en almachtige God op 
de achtergrond moet houden. Anders gezegd: hij prefereerde showing boven telling.152 Deze 
school van romanschrijven, en het New Criticism dat daar de beschouwelijke pendant van zou 
worden, hebben geleid tot wat Paul John Eakin in zijn Fictions in Autobiography de ‘dood van het 
subject’ noemt: ‘The teachings of Structuralism have made the death of the subject as 
commonplace a concept in contemporary criticism as its predecessors, the death of God and the 
death of the novel.’153 
Dit systeem heeft ook gevolgen gehad voor de manier waarop literatuur in academische kringen 
werd (en wordt) gelezen en beoordeeld. Zo is het nog steeds een ongeschreven regel dat de 
verteller in een roman (of het lyrisch subject in een gedicht) niet gelijk gesteld mag worden aan 
de auteur.154 Proza waarin de figuur van de auteur expliciet centraal staat, lijkt de strijd om 
academische canonisering ook nu nog met een achterstand te beginnen, omdat het de 
verdenking op zich laadt te voorzien in een vulgair soort behoefte om ‘de mens achter het boek’ 
te leren kennen. Deze aanname is, hoewel zij lang niet altijd wordt uitgesproken, wijdverbreid.155 
In Nederland besteedde het tijdschrift Bzzlletin aan het begin van deze eeuw bijvoorbeeld een 
heel nummer aan de vraag of de toenemende aantal romans van autobiografische snit nadelige 
gevolgen had voor het peil van het proza in ons land. De bijdrage van Bart Vervaeck, 
tegenwoordig hoogleraar te Gent, was kenmerkend. Vervaeck liet weten dat hij autobiografieën 
nauwelijks anders leest dan een roman, wat wil zeggen dat hij iedere relatie tussen de protagonist 
en het ‘werkelijke’ leven van de auteur bewust veronachtzaamt. Maar dan moet zo’n 
autobiografie hem wel die kans geven. Werken die een te directe weergave bieden van het 
persoonlijk leven van de auteur, zoals Voskuils Het Bureau en het volgens Vervaeck ‘gênant 
slecht geschreven en hysterisch boek’ I.M. van Conny Palmen konden zijn goedkeuring niet 
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wegdragen. Wie echt iets over de schrijver wil weten, kan volgens Vervaeck beter te raden gaan 
bij interviews.156 
De structuralistische literatuurbeschouwing zorgde er dus voor dat de persoonlijkheid van de 
schrijver, de manier waarop hij zich binnen en buiten zijn werk presenteert, aan het zicht werd 
onttrokken. Sinds het begin van deze eeuw heeft deze benadering echter niet langer een 
monopoliepositie in de moderne Nederlandse letterkunde. Een greep uit de productie van de 
laatste jaren maakt dat duidelijk. Daniël Rovers onderzoekt in De figuur in het tapijt (2008) hoe zes 
Nederlandse auteurs binnen én buiten hun oeuvre figureren. In De buik van de lezer van Saskia 
Pieterse (2008) is er veel aandacht voor de positionering van Multatuli in diens Ideën en voor de 
verhouding tussen de schrijver en zijn publiek. Vaessens pleit in De revanche van de roman (2009) 
voor meer aandacht voor de schrijver als publieke figuur en voor het lezen van teksten als 
‘ideologisch geladen interventies van auteurs in de publieke sfeer’.157 En het lopende onderzoek 
onder leiding van Ruiter en Smulders, naar het schrijverschap van Willem Frederik Hermans, 
richt zich op de rol van Hermans als personage in zijn werk, als auteur én als publiek 
maatschappelijk figuur.158 De identiteit, het imago en het publieke optreden van de auteur staan 
dus opnieuw in de belangstelling van de neerlandistiek, en het literaire werk bevindt zich niet 
meer per definitie in het centrum van de aandacht.  
Op hetzelfde moment dat de ergocentrische analyse van het literaire werk binnen de 
neerlandistiek aan haar opmars begon, zette een van Nederlands belangrijkste schrijvers zich aan 
het schrijven van expliciet egotistisch werk. Reves vroege werk, van De avonden (1947) tot Tien 
vrolijke verhalen (1961), leent zich nog voor een leeshouding die de rol van de auteur zich in zijn 
werk buiten beschouwing laat. Veel gebeurtenissen en personages uit dit vroege werk zijn 
weliswaar te herleiden tot het leven van de auteur, maar die verbanden tussen werk en leven 
vervagen door het expliciet fictieve kader waarin het geheel is gegoten. De protagonisten heten 
niet Gerard, maar Frits, Elmer of George, en ook de ruimtes zijn gecodeerd, hoewel die code 
zonder veel moeite is te kraken (zoals warenhuis ‘Het Wespennest’ (voor De Bijenkorf) en de 
‘Schilderskade’ (voor Jozef Israëlskade) in De avonden).159 De echte problemen voor de 
ergocentrische analyse beginnen in de jaren zestig, als Reve zichzelf tot het centrum van zijn 
literatuur maakt, en zich nadrukkelijk in de publieke ruimte gaat manifesteren. Leven en werk 
raken meer en meer verstrengeld, zozeer zelfs, dat het lang niet altijd meer duidelijk is of Reve in 
zijn werk refereert aan de werkelijkheid, of dat hij de werkelijkheid vormt naar zijn werk.  
De generatie letterkundigen die opereerde in de hoogtijdagen van het structuralisme zag dat de 
praktijk van Reves oeuvre zich moeizaam verhield tot de methode om dat oeuvre te analyseren. 
Dat deze methode, alle objectiviteitsclaims ten spijt, in laatste instantie een kwaliteitsoordeel 
herbergt, wordt duidelijk uit de manier waarop Johan Snapper zich met het oeuvre van Reve 
heeft bezig gehouden.  
In zijn inaugurele rede aan de universiteit van Berkeley (1971) constateerde Snapper dat de 
aandacht in de receptie van Reve veel meer uitging naar ‘Van het Reve-de-heterodoxe-man’ dan 
naar ‘Van het Reve-de-schrijver’. ‘Bovendien’, zo stelde hij, ‘ontbreekt er een uitgebreide 
serieuze uiteenzetting over deze problematische auteur’.160 Reve is volgens Snapper onder meer 
zo problematisch omdat de rol van verteller en auteur zich in diens oeuvre vermengen: ‘De 
functie van de schrijver zelf in zijn werken verhoogt de frustratie van de lezer. Van het Reve 
neemt vaak zelf de rol van verteller op zich, geïdentificeerd door naam, beroep, woonplaats en 
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ervaringen die terug te vinden zijn in zijn biografie, wat het gerechtvaardigde oordeel ontlokt dat 
het de auteur aan een zekere artistieke afstand ontbreekt (wat dikwijls een belangrijke 
tekortkoming van tweederangs schrijvers is).’161 
Bijna twintig jaar later verscheen van Snapper De spiegel der verlossing in het werk van Gerard Reve 
(1990), tot op dit moment het enige werk dat zich ten doel stelt om een objectieve en 
synthetiserende visie te bieden op het gehele werk van de auteur.162 In de inleiding van zijn 
studie presenteert Snapper zich als wetenschapper die vanaf een veilige afstand en ‘zo objectief 
mogelijk’ het oeuvre van Reve te lijf gaat. Hij laat weten dat zijn boek deels is ontstaan vanuit 
zijn verbazing over het feit dat ‘de populariteit van Reves werk recht evenredig scheen te zijn 
met zijn persoonlijke capriolen: elke beweging en uitspraak werd door de pers opgetekend, 
zodat hij tot een nationale cultfiguur werd.’ ‘Vanuit mijn uitkijkpost aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan,’ schrijft Snapper, ‘konden de persoonlijke publiciteitsstunts van Reve mij 
nauwelijks boeien, maar ik zag wel een overeenkomst tussen het gedrag en de uitspraken van de 
schrijver en die van zijn personages.’163 Snapper gaat in zijn studie echter niet in op de aard van 
die overeenkomsten, want dat valt buiten het bestek van zijn methode. Zowel in De spiegel als in 
zijn inaugurele rede vestigt Snapper dus de aandacht op de interferentie van Reves werk en 
leven, maar de ergocentrische methode die hij volgt werpt een dubbele blokkade op: het maakt 
dat onderdeel tot een probleem (het zou ‘de’ lezer frustreren, het zou Reve mogelijk 
diskwalificeren als romanschrijver), én belet hem dat probleem aan nadere inspectie te 
onderwerpen (want de analyse richt zich louter op het werk). 
Het schrijverschap van Reve vormde dus een probleem voor de literatuurwetenschapper die 
zich liet leiden door de regels van het New Criticism. Maar het hermeneutisch probleem heeft 
bij Reve nog een andere dimensie. Want wie poëticaal-autonomistische idealen van de 
structuuranalyse naast zich neerlegt, en zijn aandacht verbreedt tot de rol van de auteur binnen 
en buiten zijn werk (dus niet alleen het oeuvre, maar ook interviews, essays, manifesten, 
correspondentie, radio- en tv-optredens van de schrijver), stuit al snel op het spook van de 
ironie dat Reve vergezelt. De ironie is zo sterk met Reves oeuvre én publieke optreden 
verbonden, dat nog steeds bijna iedere letterkundige die een uitspraak van Reve citeert zijn 
publiek waarschuwt voor een mogelijke dubbele bodem. Zo wordt de ironie een soort self 
fulfilling prophecy: ook de strekking van Reves mededelingen die op zichzelf niet aan het 
signalement van ironie voldoen wordt al snel onzeker.164 Snapper noemde dit in 1971 een van de 
problemen die de lectuur van Reve bemoeilijkt. Volgens hem ‘wordt de lezer op een dwaalspoor 
gebracht door de steeds opkomende vraag of en waneer Van het Reve serieus is dan wel de spot 
drijft’.165 Maar ook in onze dagen zorgt die ironie nog voor moeilijkheden. Zo merkt Nop Maas 
in de inleiding van zijn biografie op dat hij zich op drijfzand begeeft door over Reve te 
schrijven, en stellen Luc Herman en Bart Vervaeck in hun handboek verhaalanalyse met 
betrekking tot Reve: ‘door de alomtegenwoordige ironie weet je als lezer [...] nooit in hoeverre 
de uitspraken over arbeiders, vrouwen en allochtonen letterlijk genomen mogen worden.’166 

                                                        
161 Snapper 1981 [1971], p. 298. 
162 Snapper 1990. In deze studie wordt uiteraard het werk dat na 1990 verscheen niet geanalyseerd. In 1973 
publiceerde Hedwig Speliers Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier (Speliers 1973), waarin hij Reves werk 
behandelt vanaf diens prozadebuut tot en met De taal der liefde. Speliers analyses zijn echter sterk subjectief gekleurd 
en geven blijk van een mateloze verering voor Reve, zodat nauwelijks van een serieuze uiteenzetting gesproken kan 
worden. 
163 Snapper 1990, p. 9-10. 
164 Een recent voorbeeld is te vinden in Ruiter & Smulders 2010. De auteurs citeren een fragment uit een vroege 
bijdrage van Reve aan De groene Amsterdammer (‘De overschatting’). In dit fragment is op zichzelf geen ironische toets 
te herkennen, maar Ruiter en Smulders stellen dat ‘van deze uitspraken vanwege de ironie wat afgetrokken [moet] 
worden’ (p. 82). 
165 Snapper 1981 [1971], p. 298. 
166 Herman & Vervaeck 2009 p. 82. Zie ook: Maas 2009 p. 13. Letterlijk schrijft Maas: ‘Wie zich met Gerard Reve 
bezighoudt, bevindt zich met zekere regelmaat op drijfzand.’  
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Kortom: de letterkundige die ‘intentionalisme’ geen vies woord vindt, ziet zich bij Reve voor de 
niet eenvoudige opgave gesteld een intentie te ontwaren in de kluwen van schijnbaar 
tegenstrijdige uitlatingen en positioneringen. Dit aspect van het hermeneutische probleem 
bevindt zich dus aan de andere kant van het spectrum; aan de kant van het intentionalisme, en 
dit probleem heeft veel invloed gehad op de waardering van Reves werk, zoals ik in deel II van 
dit boek zal laten zien. Terwijl Reve het de close reader lastig maakte door zichzelf in zijn werk op 
te voeren, maakte hij het de intentionalist moeilijk door de vraag op te werpen met wélke Reve 
men binnen en buiten het werk te maken had: met de échte auteur, of met een simulacrum, een 
ingenieus geconstrueerd imago? 
De strijd tussen intentionalisme en het New Criticism is inmiddels, ook internationaal gezien, een 
achterhoedegevecht geworden – en misschien is zelfs dat te sterk uitgedrukt: er wordt al een 
tijdlang vooral het compromis gezocht.167 Toch was die strijd nog niet zo lang geleden zeer 
reëel, en ik denk dat de problemen die Reve opwierp voor beide kampen, zowel voor de 
overtuigde structuuranalist als voor de overtuigde intentionalist dus, ervoor gezorgd hebben dat 
aan diens latere werk (vanaf De taal der liefde (1972)) tot nu toe vrij summier aandacht is besteed. 
Dat werk draait net als zijn boeken uit de jaren zestig volledig om de auteur, maar die auteur laat 
zich steeds minder goed percipiëren als een stabiele, oprechte persoonlijkheid. Ik zal me in het 
tweede en derde deel van dit boek met name buigen over de vraag hoe de problemen die Reve 
creëerde voor zowel de dogmatische intentionalist als de dogmatische anti-intentionalist – het 
uitvlakken van de notie van een stabiele, oprechte persoonlijkheid en het vermengen van de 
werelden van fictie en realiteit – verbonden kunnen worden met het cultuursociologische 
probleem. Ik wil het hermeneutische probleem dus niet oplossen, ook wil ik geen positie 
innemen in een ideologisch debat dat zo goed als dood is, maar ik ben gefascineerd door het 
probleem als historische realiteit, als onderdeel van de verhouding tussen Reve en zijn publiek 
(de critici, collega’s, journalisten, maar ook het zogenoemde ‘grote’ publiek).  
Over het tweede, en voor mij belangrijkste deel van het probleem, het sociologische deel, kan ik 
na alles wat ik er hierboven al over heb gezegd vrij kort zijn. Reves schrijverschap verhoudt zich 
paradoxaal tot Bourdieus belangrijkste premissen voor actoren in (het subveld van de beperkte 
productie binnen) het culturele veld: een ostentatieve belangeloosheid – dat wil zeggen het 
tonen van onverschilligheid voor zowel economisch als symbolisch kapitaal – oprechtheid als 
voorwaarde voor symbolische effectiviteit, en de onwankelbare trouw aan de illusio, het 
specifieke geloof van het culturele veld. Dit zijn alle ‘niet ter discussie staande 
discussievoorwaarden’: de ongeschreven regels van het culturele spel.168 Reve zondigde tegen 
deze regels, door bijvoorbeeld tot vervelens toe te verklaren dat hij geld wilde verdienen met 
zijn boeken en door openlijk te hengelen naar blijken van erkenning. Maar hij was een 
zelfbewuste zondaar, die het vaak meer om de overtreding leek te gaan dan om het idee dat 
achter die overtreding schuilging. De ‘regels van de kunst’ waren voor Reve uiterst reëel (hij 
heeft overigens voor zover bekend geen letter van Bourdieu gelezen), maar geen tijdloze, 
universele realiteit. Ze vormden een fundament voor zijn particuliere distinctie, en gaven 
daarmee op een omgekeerde manier richting aan zijn schrijverschap. Dit is zeker het geval voor 
de romantische dichotomieën kunstenaar-burger en kunst-geld, dichotomieën die het 
vertrekpunt zijn van zowel Bourdieus als Heinichs cultuursociologie.  
Reves schrijverschap vormt een probleem voor Bourdieu en diens navolgers, omdat hij zich 
midden in de blinde vlek van Bourdieu begeeft. Het adagium ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’, dat 
het werk van misschien wel iedere wetenschapper, van waarschijnlijk de meeste sociologen, en 
zeker dat van Bourdieu kenmerkt, wordt deels ondergraven door Reves manifestatie binnen en 
buiten zijn werk. De spil waar Bourdieus cultuursociologie om draait is de claim dat er 

                                                        
167 Zie in dit verband: Levinson 1992, Nathan 1992, Kindt & Müller 2006. 
168 Bourdieu 1994, p. 206. 
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processen en machtsstructuren in het culturele veld blootgelegd worden die de actoren zelf 
ontgaan, of die zij verhullen.169 Volgens Bourdieu is het voor actoren in de culturele wereld 
onmogelijk om openlijk te reflecteren op de eigen strategieën om diverse kapitaalvormen te 
verwerven. Die reflectie zou immers de cirkel van het geloof doorbreken, maar óók het 
academische aura van de cultuursociologie aantasten. Vertaald naar Rorty’s terminologie: een 
ironicus als Bourdieu komt in de problemen zodra hij zich niet over metafysici, maar over 
mede-ironici buigt.  
De uiterste consequentie van Bourdieus theoretisch model is dat er één iemand is die nooit 
moet proberen om een positie in het culturele veld te verwerven, en dat is Bourdieu zelf. Een 
klein gedachte-experiment kan dit duidelijk maken. Stel, Bourdieu had het op zekere dag het 
plan opgevat een roman te schrijven en hij had dat voornemen uitgevoerd. Volgens zijn eigen 
theorie was hij dan in een benarde positie beland. Ofwel zijn project zou op een regelrechte 
mislukking zijn uitgelopen omdat hij als socioloog ‘de waarheid’ over kunst heeft prijsgegeven 
en hij dus als een ketter geweerd werd uit het veld, ofwel zijn roman zou, in symbolisch opzicht, 
een succes zijn geworden. In dat laatste geval zou Bourdieu zijn getransformeerd tot kunstenaar, 
maar daarmee zouden boeken als De regels en Distinction, waarin hij de mechanieken van de 
kunstwereld heeft blootgelegd, tot kunstwerk uitgeroepen worden en hun academische waarde 
verliezen. Immers: ‘Kunst kan de waarheid over kunst niet prijsgeven zonder die aan het gezicht 
te onttrekken door van de ontmaskering zelf een kunstwerk te maken.’170 
Reve heeft de Bourdieuaanse waarheid over kunst keer op keer aan het licht gebracht. Hij 
maakte haar daarmee tot onderdeel van zijn schrijverschap, en, als je dat schrijverschap ruim 
opvat, tot ‘kunstwerk’, maar onttrok haar allerminst aan het zicht. Het is veelzeggend dat Reve 
veel gemeen heeft met de auteurs die Loren Glass opvoert om zijn verhaal over de eroderende 
grens tussen de twee subvelden van het culturele veld kracht bij te zetten. Mark Twain stond 
bekend als ‘people’s author’ en zei herhaaldelijk voor de massa’s te schrijven, hoewel dédain 
voor diezelfde massa hem niet vreemd was. Bij zowel Twain, Ernest Hemingway, als Norman 
Mailer was hun publieke persoonlijkheid minstens zo belangrijk voor hun schrijverschap als hun 
werk. Hemingway construeerde zijn carrière rond de dialektiek tussen modernisme en 
massacultuur, en liet zijn werk en leven met elkaar versmelten. Mailer, met wie Reve naar eigen 
zeggen verward werd op de schrijversconferentie van 1962 in Edinburgh,171 modelleerde zijn 
publieke persoonlijkheid naar het voorbeeld van Hemingway. Ook bij hem waren leven en werk 
nauw met elkaar verbonden. Hij was zich zo sterk bewust van zijn rol in de publieke ruimte, dat 
hij volgens Glass een dubbel bewustzijn ontwikkelde: hij bekeek zichzelf voortdurend van 
binnenuit (als private persoon) en van buitenaf (als publieke persoon).172  
De ironie waarvan Reves schrijverschap doordrenkt is, speelt niet alleen een rol op het 
hermeneutische, maar ook op het sociologische vlak. De ironie maakt zijn publieke manifestatie 
effectief; zonder de ironische spanning die steeds voelbaar is, en die ligt besloten in het 
epitheton ‘volksschrijver’, zouden vele van zijn handelingen geen meer of minder geslaagde 
provocatie inhouden, maar gewoonweg worden gezien als platte, direct op faam en geld beluste 
strategieën. Dan hadden de talloze interviews en voorpublicaties in glossy’s, boulevard- en 
damesbladen, de televisieoptredens, de merchandising rond Bezorgde ouders (aanstekers met de 
tekst ‘Een boek voor jongeren, maar ook voor hun ouders...'), de wandtegeltjes met gedichten 
en de overstap in de jaren zeventig naar uitgeverij Elsevier de schrijver zonder meer in het veld 
van de grootschalige productie geplaatst. En dan had ik er waarschijnlijk nu niet over 
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geschreven. Het is die dubbelheid die Reves zichtbaarheid vergrootte, maar die het ook moeilijk 
maakt de schrijver ergens vast te pinnen in de tweedimensionale ruimte van het culturele veld. 
 

Werkwijze en corpus 

Reve is, om met Hedwig Speliers te spreken, een interdisciplinair geval.173 Ik denk dat zowel de 
close reading (de vrucht van het New Criticism), het intentionalisme als de cultuursociologie van 
pas kunnen komen bij het bestuderen van zijn schrijverschap, maar alleen we ons niet tooien 
met de inmiddels al wat rafelige ideologische veren van die benaderingen. Het heeft zin om 
Reves oeuvre onder het vergrootglas te leggen, maar alleen als we de premisse laten varen dat 
een boek een gesloten universum moet zijn waarin de stem van de auteur niet doorklinkt. Het 
heeft zin om op zoek te gaan naar de rol van de auteur in zijn werk, maar alleen als we niet 
verlangen dat die auteur ‘oprecht’ is. Het heeft zin om te kijken naar Reves positionering in het 
literaire veld, maar alleen als we oog hebben voor de manieren waarop de auteur publiekelijk op 
die positionering reflecteerde. Toch blijven die ideologieën in dit onderzoek wel in beeld, omdat 
Reves schrijverschap zich er bij uitstek voor leent om de ideologieën niet als uitgangspunt te 
hanteren, maar tot object van analyse te maken.  
Samenvattend denk ik te mogen stellen dat de ideologische lading van zowel de op Bourdieu 
geënte cultuursociologie als de op het New Criticism gestoelde leeswijze ertoe hebben geleid dat 
de auteur als onderzoeksobject een tijd lang is gemarginaliseerd – in het New Criticism als 
reactie op het biografisme en intentionalisme, in de cultuursociologie als reactie op de 
charismatische ideologie van de auteur als ‘ongeschapen schepper’. Ik wil terug naar die auteur, 
maar niet terug in de tijd. Beide tradities hebben het onderzoek naar literatuur en cultuur vele 
stappen verder gebracht, en we kunnen er niet zonder als we schrijvers of hun werk bestuderen. 
Dat geldt in het bijzonder, en op een paradoxale manier, voor het schrijverschap van Reve, dat 
zijn ‘abnormaliteit’ voor een niet onbelangrijk deel juist dankt aan het contrast met de 
overtuigingen waaruit die tradities voortgekomen zijn. 
Ik ga zowel binnen als buiten het literaire oeuvre van Reve op zoek naar het beeld dat de auteur 
creëert van zijn kunstenaarschap en dat van zijn collega’s, en naar de literatuuropvattingen die 
uit dat beeld spreken. Daarmee stuit ik op twee definiëringskwesties, want wat is het ‘literaire 
oeuvre’ en wat zijn ‘literatuuropvattingen’? Ten eerste dat oeuvre.  
In het poëticaonderzoek is het gebruikelijk om onderscheid te maken tussen ‘interne’ en 
‘externe’ poëtica. Interne poëticale uitingen worden gedaan binnen gedichten, verhalen, novellen 
en romans, externe poëticale uitingen in alle andere teksten waar een auteur voor 
verantwoordelijk is: brieven, essays, interviews, manifesten, polemieken, enzovoorts. Deze 
scheiding is tegelijk met het poëticamodel van Sötemann in de Nederlandse letterkunde 
geïntroduceerd, en is verfijnd in Een dichter schreit niet, Van den Akkers studie over Martinus 
Nijhoff. Ook in benaderingen waarin alle uitingen van auteurs in beginsel tot het corpus 
behoren, zoals onderzoek naar zelfrepresentatie, of ‘institutioneel-poëticaal’ onderzoek, houdt 
men meestal vast aan deze indeling. Zo stelde Dorleijn recentelijk nog dat 
‘literatuurbeschouwelijke’ of ‘zakelijke’ teksten van een schrijver (‘manifesten, programmatische 
teksten, recensies’) om een andere benadering vragen dan zijn of haar ‘literaire teksten’.174 
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Dorleijn laat echter in het midden wat een literaire tekst precies is, want hij geeft er slechts een 
impliciete en exclusieve definitie van: het is géén manifest, programmatische tekst of recensie.  
Deze grens tussen literaire en zakelijke teksten is bij Reve vaak moeilijk, zo niet onmogelijk te 
trekken. Veel van zijn werk – ik noem hier slechts ‘Gesprek met Van het Reve’, ‘Rietsuiker’ en 
‘Brief aan mijn bank’ – heeft zowel als ‘zakelijke’ als ‘literaire’ kenmerken. Dit is mijns inziens 
echter geen reden om dit onderscheid zomaar op te heffen. Integendeel: Reve zelf erkent het 
bestaan van deze grens, en speelt opzichtig met de implicaties ervan. Genrevermenging is bij 
Reve soms een positioneringsdaad op zichzelf. Ik kies er dan ook voor om in mijn betoog het 
onderscheid tussen ‘literaire’ en ‘niet-literaire’ teksten in stand te houden, met de aantekening 
dat dat onderscheid als heuristisch hulpmiddel is bedoeld.  
Als ik in het vervolg spreek van het oeuvre van Reve heb ik het, tenzij anders aangeduid, over 
deel daarvan dat traditioneel tot de ‘literaire’ teksten worden gerekend: zijn romans, novellen, 
verhalen, poëzie en de ‘brievenboeken’ Op weg naar het einde, Nader tot U en Ik had hem lief.175 Daar 
tegenover plaats ik wat ik de publieke manifestatie van de schrijver noem: lezingen, optredens 
op radio en televisie en openbare gelegenheden (of de verslagen daarvan), de verschenen 
schriftelijke interviews en de gepubliceerde artikelen, essays en ingezonden brieven van zijn 
hand. Een aparte positie is weggelegd voor de vele gepubliceerde correspondentie. Deze teksten 
behoren in eerste instantie niet tot diens publieke manifestatie – ze zijn, anders dan de brieven 
in bijvoorbeeld Op weg naar het einde, steeds geadresseerd aan een of enkele personen – maar ook 
niet tot diens oeuvre, aangezien de meeste brieven niet primair zijn geschreven met het oog op 
publicatie.176 Vanaf het moment van publicatie behoren deze brieven echter wel tot het publieke 
domein. We hebben hier dus eigenlijk te maken met semi-publieke manifestatie, maar ik zal deze 
niet al te fraaie term in de volgende hoofdstukken niet hanteren, en simpelweg spreken van 
‘correspondentie’ of ‘brieven’.  
Nu dan: wat versta ik onder literatuuropvattingen? Gewoonlijk reserveert men de term (of het 
synoniem ‘poëtica’) voor meningen van auteurs of groepen auteurs over literatuur in enge zin. 
Typische onderdelen van zo’n poëtica zijn antwoorden op vragen als: wat moet of kan een 
schrijver tot onderwerp dienen, aan welke vormtechnische eisen moet hij zich houden, moet of 
mag een schrijver zich binnen een literaire traditie plaatsen, en zo ja, binnen welke? Ook Van 
den Akker hanteert deze definitie van poëtica in Een dichter schreit niet, maar hij tekent daarbij aan: 
‘Er is [...] ook een ruimere omschrijving mogelijk (en gangbaar) die ook de opvattingen van een 
auteur over kunst, religie, filosofie en dergelijke mede in de betekenisomschrijving betrekt. Mijn 
voornaamste bezwaar hiertegen is dat ‘poetica’ daardoor een volstrekt nietszeggende term dreigt 
te worden.’177 Ik ben, met Pieterse, van mening dat de term poëtica, zonder tot nietszeggendheid 
te vervallen, ook in ruimere zin gebruikt kan worden.178 Mij gaat het dan met name om 
opvattingen van auteurs over de institutionele aspecten van literatuur, kwesties als: waar moet 
een schrijver publiceren, hoe moet een schrijver zich gedragen in de samenleving en in de 
literaire gemeenschap, hoe dient een schrijver zich te verhouden tegenover zaken als commercie, 
patronage, subsidie, censuur en literaire prijzen, welke plaats heeft literatuur in de maatschappij? 
In deze lezing heeft de term poëtica dus geen betrekking op de esthetische aspecten van het 
literaire werk, maar op de manifestatie van de schrijver in de publieke ruimte. Deze vorm van 
literatuuropvattingen wordt door Bourdieu in De regels van de kunst uitvoerig besproken, met 
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name met betrekking tot Flaubert en Baudelaire (en overigens zonder dat de socioloog het 
woord ‘poëtica’ in de mond neemt). Als ik deze definitie van de term poëtica op het oog heb 
zonder dat dat direct uit de context blijkt, zal ik in het vervolg spreken van ‘manifestatiepoëtica’.  
Het corpus van mijn onderzoek bestaat uit Reves oeuvre, zijn (semi-)publieke manifestatie en de 
contemporaine receptie van zijn schrijverschap. Tot het oeuvre reken ik Reves volledige literaire 
werk, van de publicatie van ‘De ondergang van de familie Boslowits’ in Criterium (1946) tot en 
met Het hijgend hert (1998). Onder de publieke manifestatie versta ik lezingen, optredens op 
televisie en openbare gelegenheden (of de verslagen daarvan), fotomateriaal, schriftelijke 
interviews, artikelen, essays en ingezonden brieven, en ten slotte boekomslagen en flapteksten 
waar Reve invloed op heeft uitgeoefend.179 Tot de receptie behoort het commentaar op het 
oeuvre en de publieke manifestatie van Reve, zoals gepubliceerd in dag-, week- en maandbladen 
(waaronder ook literaire tijdschriften), in boeken en geuit in tv-programma’s. Hieronder valt dus 
zowel een recensie van De taal der liefde, een tv-item over de commotie rond Reves optreden in 
de Allerheiligste Hartkerk, als Kousbroeks pastiche op Reves toespraak in het Muiderslot.  
Tussen deze drie onderdelen van het corpus maak ik in principe geen hiërarchisch onderscheid: 
een uitspraak in een interview kan aanleiding zijn om te grasduinen in het oeuvre, een passage in 
een boek kan de blik op Reves publieke manifestatie vestigen en opmerkingen van critici 
kunnen de aandacht verleggen naar het werk of de publieke manifestatie.  
Wie een zo omvangrijk corpus onderzoekt, ziet zich gedwongen te selecteren. Ik heb de 
pretentie noch de ambitie om zelfs maar in de buurt te komen van een volledige analyse van dit 
corpus. Mijn aandacht gaat ten eerste uit naar de plaatsen waar Reve – of de vertellers of 
personages uit zijn werk – de positie van kunst en de manifestatie van de kunstenaar belicht, 
zeker als die plaatsen verband houden met de set ‘niet ter discussie staande 
discussievoorwaarden’ die volgens Bourdieu aan het culturele spel ten grondslag liggen. Ten 
tweede richt ik me op plaatsen waar de identiteit en authenticiteit van het sprekend subject (dat 
kan Reve zelf zijn, of de verteller of personage in een boek) wordt geproblematiseerd en/of 
waar de grens tussen ‘fictie’ en ‘werkelijkheid’ onderwerp van discussie is.  
Dit boek is niet ontstaan vanuit de behoefte om een leemte op te vullen in het neerlandistisch 
Reve-onderzoek, maar vanuit mijn fascinatie voor de manier waarop kunstenaars zichzelf en 
hun ‘beroepsgroep’ representeren, en voor de manier waarop de cultuursociologie vat probeert 
te krijgen op die zelfrepresentaties.180 Ik probeer de zelfrepresentatie van een van Nederlands 
meest vooraanstaande schrijvers uit de twintigste eeuw te confronteren met de cultuursociologie 
(in het voetspoor van) Bourdieu. In deze confrontatie begeef ik me echter op een terrein dat de 
cultuursociologie meestal niet betreedt: het terrein van het kunstwerk, in dit geval dus de literaire 
tekst.181 Hoewel Nathalie Heinich zich sterk maakt voor de analyse van individuele kunstenaars, 
is er ook in haar ‘sociologie van de singulariteit’ geen plaats voor de analyse van kunstwerken.182 
Die plaats is er in dit boek wel. Een groot deel van dit boek gaat over de manier waarop Reve 
zich binnen zijn oeuvre representeert. Die focus op de auteur en zijn werk brengt met zich mee 
dat ik aan een aantal andere zaken minder aandacht besteed. Om kort te gaan: dit boek is geen 
institutionele analyse van het literaire en maatschappelijke veld in de tijd dat Reve schrijver was. 
Politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog komen 
aan de orde, maar staan steeds in dienst van de analyse van Reves schrijverschap, en niet 
andersom.  

                                                        
179 Reves vele radio-optredens behoren niet tot het onderzochte materiaal, een enkele uitzondering daargelaten.  
180 Het feit dat ik me genoodzaakt voel het woord ‘beroepsgroep’ tussen aanhalingstekens te plaatsen, heeft met die 
fascinatie te maken. Waarom lijkt het, zoals ook Heinich zich in Het Van Gogh-effect afvraagt, een paradox om te 
spreken van het ‘beroep kunstenaar’, of van een ‘kunstenaarscarrière’? (Heinich 2003, p. 102-112.) 
181 Er is, in het geval van Bourdieu, één belangrijke uitzondering op deze regel, en dat is diens analyse van Flauberts 
L’Éducation sentimentale (Bourdieu 1994, p. 17-63). Over deze analyse buig ik me in het laatste hoofdstuk van dit boek. 
182 Heinich 2000, p. 335-346, Danko 2008, p. 252. 
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These en opbouw  

In de hoofdstukken die volgen richt ik me op de tweeledige problematiek van Reves 
schrijverschap, zoals ik die hierboven heb beschreven. Ik vertrek vanuit de overtuiging dat Reve 
een ‘modern’ kunstenaar was, in de betekenis die Heinich eraan gaf. De creatie van zijn publieke 
persoonlijkheid was naar mijn mening niet alleen minstens zo belangrijk als de creatie van zijn 
oeuvre, beide zijn zo sterk met elkaar verweven dat pogingen om ze met een scalpel van elkaar 
te scheiden slechts een incompleet beeld van dat schrijverschap kunnen opleveren.183 Ik zal 
betogen dat Reve het collectieve geloof in de kunstenaar op een hyperbewuste manier tot inzet 
van zijn schrijverschap maakte, door enerzijds een beeld van de kunstenaarswereld te schetsen 
dat in grote lijnen overeenkomt met Bourdieus karakteristiek van het culturele subveld van de 
beperkte productie, en zich anderzijds krachtig, maar nooit volledig, van die karakteristiek te 
distantiëren. Reve speelde een openlijk spel met de Bourdieuaanse premissen van het 
(autonome) literaire veld, en maakte dat spel tot zijn particuliere vorm van distinctie. Zo is mijn 
onderzoek uiteindelijk op te vatten als een poging om Bourdieu tegen Bourdieu in te lezen: 
Reves schrijverschap begint waar Bourdieu ophoudt met kijken.184  
Achter dit alles schuilt nog een overtuiging. Bourdieus cultuursociologie is in laatste instantie 
een poging om de praktijk naar de theorie te modelleren, en niet andersom; een tendens die 
zichtbaarder wordt naarmate die praktijk en theorie in de twintigste eeuw meer uit elkaar gaan 
lopen. Heinich – en zij niet alleen – betoogt dat datgene wat ons aantrekt in de moderne 
kunstenaar diens vermogen is om af te wijken van het model, zijn gave om zich niet in een mal 
te laten persen die anderen voor hem hebben geconstrueerd. Ik denk dat Reve als geen andere 
Nederlandse na-oorlogse schrijver van dit vermogen blijk heeft gegeven, en het is dan ook deze 
‘abnormaliteit’ waar ik me op concentreer. Mijn fascinatie voor Reve geldt zijn voortdurende 
openlijke zelfreflectie, het blootleggen van zenuwen, de provocatieve kaarten-op-tafelstijl die 
zich slecht verhoudt met het devies van don’t show, don't tell dat het culturele veld niet alleen 
volgens Bourdieu kenmerkt, maar ook volgens Reve zelf. Reve was de deconstructivist van zijn 
eigen schrijverschap.  
Dit boek bestaat uit drie delen, en volgt Reves loopbaan in een min of meer chronologische lijn. 
Het eerste deel, De exploitatie van het geloof (dit hoofdstuk, hoofdstuk 2 en 3), gaat over de periode 
vanaf Reves debuut tot het einde van de jaren zestig. Hoofdstuk 2 begint met een overzicht van 
Reves poëtica en manifestatiepoëtica. Als vertrekpunt voor dit overzicht dient ‘Gesprek met 
Van het Reve’, een gemaskeerd zelfinterview dat in 1958 in het literaire tijdschrift Tirade 
verscheen. Ik analyseer deze tekst niet alleen als ‘literatuurbeschouwelijke’, maar ook als 
‘literaire’ tekst. In het vervolg van het hoofdstuk beschrijf ik aan de hand van verschillende 
teksten uit de jaren zestig hoe Reve een paradigmatisch beeld van de kunstwereld creërde, en 
hoe hij zichzelf ten opzichte van dat beeld positioneerde. 
Aan het daaropvolgende hoofdstuk ligt één casus ten grondslag: Reves verhouding tot de 
bohémien Frans Lodewijk Pannekoek. Ik analyseer het boekje Veertien etsen van Frans Lodewijk 
Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve als literaire tekst én als 
marketinginstrument, en beschrijf hoe Reve zowel in deze tekst als in de publiciteitscampagne 
die hij voor Pannekoek opzette zondigde tegen het belangrijkste dogma van de paradigmatische 
kunstwereld: (voorgewende) belangeloosheid. 
In deel twee, dat uit één hoofdstuk bestaat, zet ik uiteen welke rol het thema ‘oprechtheid en 
authenticiteit’ speelde in de receptie van Reves werk en persoonlijkheid in de jaren zestig en 
zeventig. De waardering voor Reves werk lijkt in die periode afhankelijk te zijn geweest van de 

                                                        
183 Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat dergelijke benaderingen niet vruchtbaar zouden kunnen zijn, maar wel 
dat ze niet alleenzaligmakend zijn. 
184 Vgl. Bourdieu 1990 [1983], p. 49, en King 2000, die zijn kritiek op het habitusconcept van Bourdieu omschreef als 
‘thinking with Bourdieu against Bourdieu.’  
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mate waarin critici, collega’s en journalisten hem oprecht en origineel vonden. Aanvankelijk gold 
Reve als een bijzonder oprechte auteur en werd zijn werk algemeen geprezen. Dit beeld kantelde 
echter in de jaren zeventig, toen er een ‘oprechtheidskwestie’ ontstond en men Reve verweet dat 
hij zichzelf herhaalde. Ook sta ik in dit hoofdstuk stil bij de problematiek van het derde deel. 
Het derde deel, De destabilisering van het ik (hoofdstuk 5, 6 en 7), handelt over Reves 
zelfrepresentatie in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Reve reflecteerde in die jaren nog 
meer dan voorheen op zichzelf en het schrijverschap, zozeer zelfs, dat er van een eenduidig, 
transparant subject geen sprake meer leek te zijn. Hij koketteerde in die jaren met het beeld van 
een gesplitst subject. In hoofdstuk 5 ga ik in op het specifieke van Reves ironie en de manier 
waarop de artistieke illusie binnen en buiten zijn werk wordt vormgegeven en doorbroken. De 
taal der liefde, Een circusjongen en het televisieprogramma De Grote Gerard Reve Show staan hier 
centraal. In het zesde hoofdstuk, dat gaat over Reves vermeende racisme en Bezorgde ouders, stel 
ik Reve voor als impliciete auteur. Ik problematiseer het autobiografische gehalte van Reves 
werk en de scheiding tussen fictie en werkelijkheid, waarbij ik gebruik maak van de theorieën 
van onder andere Wayne C. Booth, Gérard Genette en Philip Lejeune.  
In het laatste hoofdstuk, dat als epiloog dienstdoet, verbreed ik mijn blik en vier ik de teugels. Ik 
kijk opnieuw naar Bourdieus theorieën over de illusio, bespreek de relatie tussen de illusio en de 
artistieke illusie, en breng dit alles in verband met Reves schrijverschap. Het kunstenaarschap 
van Marcel Duchamp fungeert in dit hoofdstuk als schakel tussen Bourdieus sociologie en het 
schrijverschap van Reve. Anders dan Reve bevindt Duchamp, Fransman van geboorte, zich 
midden in het blikveld van Bourdieu. Diens werk en zelfrepresentatie brengen enkele 
problemen bij Bourdieu aan het licht die ook spelen ten aanzien van Reves schrijverschap. Deze 
problemen kunnen echter ook worden beschouwd als succesvolle uitingen van singulariteit. 
 
Terminologie 
Reve wisselde niet alleen veelvuldig van gedaante, maar ook van schrijversnaam. Ik heb ervoor 
gekozen om de schrijver consequent aan te duiden met ‘Gerard Reve’, de naam die hij vanaf 
1973 liet afdrukken op de omslagen van zijn werk. Dit met uitzondering van de gevallen waarin 
de verandering van schrijversnaam ter sprake komt.  
‘Revisch’ is het adjectief waarmee ik, net als Johan Snapper, naar Reve verwijs.185 Ik prefereer 
deze term boven ‘Revistisch’ en ‘Reviaans’, termen die respectievelijk de connotatie van het 
‘revisme’ (de door Reve veelvuldig beschreven seksuele driehoeksverhouding) en ‘Reviaan’ 
(liefhebber of adept van het werk van Gerard Reve) met zich meevoeren.  
Voorts twee opmerkingen over de cultuursociologische terminologie. Als ik spreek van het 
‘culturele (of: literaire) veld’ doel ik, tenzij anders aangegeven, steeds op het subveld van de beperkte 
productie in het culturele (of literaire) veld: het subveld waarin de specifieke nomoi van het veld zich in 
hun meest karakteristieke vorm tonen. Ook Bourdieu zelf paste veelvuldig een dergelijke 
vereenvoudiging toe. Heb ik het over de ‘illusio’ dan bedoel ik daarmee – weer: tenzij anders 
aangegeven – de specifieke illusio van het culturele (of literaire) veld, de illusio die ten grondslag 
ligt aan de charismatische ideologie. 
   

Verantwoording 

Voor het primaire werk van Reve maak ik zoveel mogelijk gebruik van het in 1998 tot en met 
2001 verschenen zesdelige Verzameld werk. Verwijzingen naar deze uitgave zijn steeds aangeduid 
met ‘VW’, gevolgd door het betreffende deel in Romeinse cijfers en het paginanummer.  
In enkele gevallen bestaan essentiële verschillen tussen de vorm waarin Reve zijn boeken 
oorspronkelijk liet verschijnen, en de vorm waarin ze in latere drukken en in het Verzameld werk 
                                                        
185 Snapper 1990, p. 7. 
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zijn opgenomen. Zo worden enkele van de Tien vrolijke verhalen in de eerste druk besloten met 
gecursiveerde opmerkingen van de verteller. Die opmerkingen zijn uit latere drukken verwijderd, 
en ook niet in het Verzameld werk terecht gekomen. De eerste drukken van De taal der liefde (tot 
aan de bundeling met Lieve jongens in 1980) bevatten brieven aan Simon Carmiggelt, latere 
drukken en de tekst in het Verzameld werk bevatten die niet. Waar dat voor mijn betoog relevant 
is, verwijs ik niet naar het Verzameld werk, maar naar een zelfstandige uitgave. 
In het Verzameld werk is de gepubliceerde correspondentie van Reve niet opgenomen, en ook 
bevat deze uitgave niet alle, maar een selectie uit Reves artikelen. Bij zowel de correspondentie 
als de artikelen die niet in het Verzameld werk zijn opgenomen, verwijs ik steeds naar de 
zelfstandige uitgaven waarin ze verschenen. Voor Archief Reve 1931-1960 (1981) en Archief Reve 
1961-1980 (1982) gebruik ik respectievelijk de aanduidingen AR I en AR II, voor Schoon schip 
1945-1984 (1984) gebruik ik SS. In een enkel geval verwijs ik naar een publicatie van Reve die 
nooit in boekvorm is verschenen. Met Het boek van violet en dood doel ik op de gelijknamige 
roman die in 1998 verscheen, met ‘Het boek van het Violet en de Dood’ duid ik op Reves 
utopie van het boek waar ‘alles’ in moest staan. 
Bij recensies en besprekingen over Reve en diens werk die in boekvorm zijn verschenen verwijs 
ik steeds naar de uitgave in boekvorm. In andere gevallen verwijs ik naar de oorspronkelijke 
publicatie. Ditzelfde geldt voor de interviews met Reve, waarvan er enkele gebundeld zijn in In 
gesprek. Interviews (1983).  
Als ik rechtstreeks naar audiovisueel materiaal verwijs, betreft het een radio- of 
televisie-uitzending die is opgenomen in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid. Een overzicht van het audiovisueel materiaal vindt u achterin dit boek, na de 
literatuurlijst. Verwijzingen naar audiovisueel materiaal worden vooraf gegaan door de 
aanduiding ‘AV’.  




