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Arnhem, oktober 1993 Marijke Laurense
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I

Inleiding

Een van de eerste vragen waarop de theoretische literatuurwetenschap een
antwoord zou moeten kunnen geven, betreft haar object, de literatuur. Wat ís
literatuur nu eigenlijk, waarin onderscheidt zij zich van niet-literatuur?

Een grondlegger van de hedendaagse theoretische literatuurwetenschap in
Nederland, Frank Maatje, ging in zijn antwoord op deze vraag uit van het begrip
’fictionaliteit’: literaire teksten omschreef hij als taaluitingen, waarvan de tekens
"geheel of in ieder geval overwegend niet-referentieel zijn".1 Op grond van een
dergelijke definitie zou het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen
literatuur en teksten die primair zakelijk beogen te zijn. Ook hebben de letterkun-
digen zich in de loop van de geschiedenis leren beperken tot de bestudering van
een aantal tekstuele genres, zoals de lyriek, de dramatiek, de epiek en/of de
roman.2

Maar met deze (overigens problematisch gebleken) pogingen het object van de
literatuurwetenschap te bepalen, is de vraag ’wat is literatuur?’ nog niet afdoende
beantwoord. Zij kent, zoals Maatje tevens opmerkt, immers nog een andere
dimensie, namelijk die van de literaire waarde en kwaliteit.3 Zo blijken lang niet
alle gedichten en romans het predikaat ’literair’ te verdienen: sommige fictionele
teksten of subgenres worden zelfs uitdrukkelijk ’niet-literair’ genoemd. Het werk
van Proust en Thomas Mann wordt wel tot de literatuur gerekend, maar dat van
Cartland veelal pertinent niet (zelfs als dat in zekere zin fictioneler van aard is
dan dat van Proust en Mann); de poëzie van Baudelaire, Rimbaud en Gerhardt
behoort wel tot de literatuur, maar de gedichten van Toon Hermans en de meeste
scholieren doen dat niet; het sonnet en de psychologische roman maken als genre
een goede kans om als literatuur serieus genomen te worden, maar de kasteel-
en/of damesroman, de thriller, science fiction en de pornografische vertelling
worden door de letterkundigen veelal gewantrouwd, genegeerd of hoogstens als
negatief

1. F.C. Maatje,Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk.
Utrecht: Oosthoek, 19743, p. 16. Zie ook: R. Wellek en A. Warren,Theory of Literature(1942).
Londen: Cape, 19663, pp. 20-28.

2. J.J.A. Mooij, ’Wat is literatuur?’, in: idem,Tekst en lezer. Opstellen over algemene
problemen van de literatuurstudie. Amsterdam: Athenaeum etc., 1979, pp. 309-311.

3. Maatje,Literatuurwetenschap, p. 86.
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Inleiding

canoniek referentiepunt aangeroepen.1 De fictionele genres vallen in twee tegen-
gestelde groepen uiteen: enerzijds hebben we te maken met waardevolle, ’literai-
re’ teksten, met ’woordkunst’ en ’echte’, ’hoge’ literatuur, of gewoon kortweg
met ’literatuur’; anderzijds is er sprake van een grote, soms nog in tweeën
gesplitste2 verzameling van minderwaardige verhalen, gedichten en toneelstukken
die ’niet-literair’ zijn en die in het Nederlands wordt aangeduid met meestal
pejoratief bedoelde termen als ’lectuur’, ’(literaire) kitsch’, ’pulp’, ’keukenmei-
denromans’, ’boulevardlectuur’, ’massaliteratuur’, ’stuiverromannetjes’, ’leesvoer’,
’consumptieliteratuur’, ’para-’ of ’subliteratuur’ en ’triviale literatuur’.

Deze tweedeling binnen de literatuur tussen ’literair’ en ’triviaal’, tussen
’hoog’ en ’laag’ vormt het onderwerp van deze studie. Want hoewel het in de
alledaagse (al dan niet academische) omgang met literatuur over het algemeen als
vanzelfsprekend wordt aangenomen dat er een groot kwalitatief verschil bestaat
tussen de nieuwste roman van Hermans (W.F.) of Mulisch en de laatste aflevering
van de exemplarische Bouquetreeks, geheel onproblematisch is deze opinie niet.3

Zo is er door verschillende onderzoekers op gewezen dat het moeilijk zo niet
onmogelijk zou zijn om op objectieve (formele, stilistische) gronden vast te
stellen waarom de verhalen over de avonturen van Odysseus en Lancelot wel en
die over James Bond en Old

1. Zie: J.J.A. Mooij, ’De zin van een literaire canon’, in: idem,De wereld der waarden.
Essays over cultuur en samenleving. Amsterdam: Meulenhoff, 1987, pp. 121-122.

2. In bijvoorbeeld de tussenklasse van de betere, maar nog altijd dubieus-middelmatige
’Unterhaltungsliteratur’ en de lage ’Trivialliteratur’ (H.F. Foltin, ’Die minderwertige Prosaliteratur.
Einteilung und Bezeichnungen’, in:Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte39 (1965), nr. 2, pp. 288-323; M. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Ursprünge des modernen Unterhaltungsromans. Bonn: Bouvier,
1964, p. 188; H. Link,Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme. Stuttgart
etc.: Kohlhammer, 1976, pp. 64-77; H.D. Zimmermann,Trivialliteratur? Schemaliteratur!
Entstehung, Formen, Bewertung. Stuttgart etc.: Kohlhammer, 19822, pp. 19-27). Harald Weinrich
betoogt hierover dat dedriedeling van de antieke genretheorie na de middeleeuwen werd
vervangen door een ’bipolaire leer’ (H. Weinrich, ’Hoch und Niedrig in der Literatur’ (1972), in:
G. Pilz en E. Kaiser (red.),Literarische Wertung und Wertungsdidaktik. Kronberg: Scriptor, 1976,
p. 138). Helfer ziet zelfs een verband tussen deze trichotomie en de herkomst van de term triviaal
(Ch. Helfer, ’Zum Verhältnis von Trivialität und Primitivität’, in: H. de la Motte-Haber (red.),Das
Triviale in Literatur, Musik und bildender Kunst. Frankfurt: Klostermann, 1972, p. 260).

3. Zie voor een poging om deze problematisering van het begrip ’literaire waarde’, dan wel
het eerdere gebrek daaraan historisch te verklaren: R. Grimm en J. Hermand, ’Vorwort’, in: idem
(red.), Popularität und Trivialität [...]. Frankfurt: Athenäum, 1974, pp. 1-6 en (over met name de
situatie in de Anglo-amerikanistiek): B.H. Smith, ’Contingencies of Value’, in:Critical Inquiry 10
(1983), pp. 2-11.
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Inleiding

Shatterhand niet tot ons culturele erfgoed behoren.1 En beroemd in dit verband
zijn ook de teksten en (sub)genres die in de loop van de geschiedenis de sprong
van literair naar triviaal (de sentimentele roman) of omgekeerd (het volkssprookje,
de roman) hebben gemaakt.2 Ook kan men zich afvragen waarom dit onderscheid
zo absoluut en categorisch gemaakt wordt; waarom het werk van bijvoorbeeld
Courths-Mahler niet als ’literair minder geslaagd’, maar als niet- of zelfs anti-
literair wordt beoordeeld.3 Waarom zijn sommige, zelfs ’mislukte’, romans en
genres wel de aandacht van de literaire kritiek en de letterkunde waard en wordt
er van andere al bij voorbaat aangenomen dat zij van geen enkel literair of
literair-historisch belang zijn,4 terwijl zij toch niet zelden een groot publiek weten
te boeien?

In dit proefschrift wil ik een antwoord geven op de vraag: ’Hoe en waarom
wordt er in de literatuur een categorale dichotomie aangebracht tussen ’hoge’ en
’lage’ literatuur?’.

Onder ’literatuur’ versta ik hier: alle talige en schriftelijke constructies die
fictioneel zijn en/of die tot de literaire hoofdgenres lyriek, dramatiek en epiek
behoren. Het adjectief ’literair’ (dat hierboven nog in beperkte zin werd gebruikt)
hoort in het onderstaande bij deze brede, nog niet evaluatieve betekenis van
’literatuur’. Onder ’hoge literatuur’ wordt verstaan: die litera-

1. Zie bijvoorbeeld: H. Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem. Zur Kritik des
deutschen Trivialromans seit der Aufklärung’, in:Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte41 (1967), pp. 175-176; D. Novitz, ’Ways of Artmaking: The High
and the Popular in Art’, in:British Journal of Aesthetics29 (1989), nr. 3, p. 215; R. Shusterman,
’Form and Funk: The Aesthetic Challenge of Popular Art’, in:British Journal of Aesthetics31
(1991), nr. 3, p. 207.

2. Zie: Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem’, pp. 185-186 en: J.J.A. Mooij, ’Semi-
literatuur en kitsch’, in: idem,Idee en verbeelding. Assen: Van Gorcum 1981, p. 12, die de
voorkeur geeft aan de term ’semiliteratuur’. Uiteraard moet hier ook worden verwezen naar
Tynjanovs idee van de literaire evolutie, volgens welke genres zich van het centrum naar de
periferie (of omgekeerd) van de literatuur bewegen (J. Tynjanov, ’Het literaire feit’ (1924), in:
W.J.M. Bronzwaer et al. (red.),Tekstboek algemene literatuurwetenschap. [...]. Baarn: Ambo,
1977, p. 263).

3. Hermann Broch is hierin zeer stellig: "Der Kitsch ist nicht etwa ’schlechte Kunst’, er bildet
ein eigenes, und zwar geschlossenes System, das wie ein Fremdkörper im Gesamtsystem der
Kunst sitzt oder, wenn Sie wollen, neben ihm sich befindet: es läßt sich - und das ist keine bloße
Metapher - mit dem System des Antichrist in seinem Verhältnis zu dem des Christ vergleichen"
(H. Broch, ’Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches. Ein Vortrag’ (1950), in: idem:
Schriften zur Literatur2 (Theorie). Frankfurt: Suhrkamp, 1975, p. 169). Zie ook Tomas Kulka’s
opmerking: "Kitsch isn’t simply an artistic failure - a work which had somehow gone wrong [...]
Kitsch has a definite [artistic] appeal" (T. Kulka, ’Kitsch’, in:British Journal of Aesthetics28
(1988), nr. 1, p. 18).

4. Bijvoorbeeld door Maatje,Literatuurwetenschap, p. 96; Mooij, ’Semi-literatuur en kitsch’,
p. 15.
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tuur die gewaardeerd wordt als ’hoog’ en ’echt’; de ’lage literatuur’ is die
literatuur die als ’laag’, ’triviaal’, ’kitsch’ e.d. wordt veroordeeld en die Helmut
Kreuzer definieerde als "Bezeichnung des Literaturkomplexes, den die dominie-
renden Geschmacksträger einer Zeitgenossenschaft ästhetisch diskriminieren" en
als "die minderwertige Unterschicht in einem Zweischichtenschema der literari-
schen Wertung".1 De ’dichotomie’ (van het Griekseδιχοτοµεω: ’in tweeën
hakken, verdelen’) betreft het principiële onderscheid dat tussen deze twee soorten
literatuur wordt gemaakt.

Met het gebruik van de termen ’hoog’ en ’laag’ wil ik abstraheren van de
soms aanzienlijke betekenisverschillen tussen termen als ’massaliteratuur’,
’populaire literatuur’ en ’literaire kitsch’ en van de verschillen in visie die
wellicht in deze woordkeus besloten liggen.2 Zo suggereert het begrip ’massalite-
ratuur’ dat haar waardeloosheid te maken heeft met de grootte van haar publiek,
terwijl een aanduiding als ’damesliteratuur’ en het (soms positief bedoelde) begrip
’populaire literatuur’3 iets over de geslachtelijke of sociologische achtergronden
van haar lezers lijkt te beweren; de term ’kitsch’ lijkt zich daarentegen vooral te
baseren op een inhoudelijke kwaliteit (zoals sentimentaliteit) van het literaire
produkt zelf. Een begrip als ’cultuurindustrie’ verwijst primair naar de wijze van
produktie, terwijl de Duitse term ’Kolportageliteratur’ in de eerste plaats iets zegt
over de manier waarop ze gedistribueerd wordt en de (enigszins verouderde)
aanduiding ’stuiverroman’ iets zegt over de prijs van het drukwerk. Ook de plaats
waar gelezen wordt (boulevard, trein, keuken,Hintertreppe) blijkt van betekenis
te kunnen zijn. Minder bloemrijke, maar vergelijkbare nuanceverschillen vinden
we ook tussen de termen die voor de hoge literatuur in omloop zijn, zoals
’zuivere literatuur’ en ’eliteliteratuur’. De uitdrukkingen ’hoog’ en ’laag’ hebben
het voordeel dat zij duidelijk maken dat het hier een (groot) verschil in waarde-
ring betreft, maar dat zij op voorhand nog niets zeggen over de oorzaak en

1. Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem’, pp. 185; 174.

2. Zie voor een voorbeeld van welke betekenis- en waarderingsverschillen tussen deze termen
kunnen worden aangebracht: H. Denkler, ’Volkstümlichkeit, Popularität und Trivialität in den
Revolutionslustspiele der Berliner Achtundvierziger’, in: Grimm en Hermand,Popularität und
Trivialität pp. 77-100. Een uitstekende semantische analyse van begrippen als ’populaire lectuur’,
’massaliteratuur’, ’volksliteratuur’, ’kitsch’, ’Schund’, ’ Unterhaltungsliteratur’ (’ontspanningslitera-
tuur’) en ’triviale literatuur’ vindt men bij G. Fetzer,Wertungsprobleme in der Trivialliteraturfor-
schung. München: Fink, 1980, pp. 18-35. Zie ook Mooij, ’Semi-literatuur en kitsch’, pp. 13-15.
Een aanmerkelijk minder geslaagde poging om het begrip ’triviaal’ o.a. etymologisch te duiden
werd ondernomen door M. Greiner,Die Entstehung der modernen Unterhaltungsliteratur. Studien
zum Trivialroman des 18. Jahrhundert. Reinbek: Rowohlt, 1964, pp. 141-145.

3. Voor een nadere discussie over het (waarde)verschil tussen de ’massa’ en het ’populaire’
raadplege men Shusterman, ’Form and Funk’, p. 203 en: H.J. Gans,Popular and High Culture:
An Analysis and Evaluation of Taste. New York: Basic, 1974, p. 10.
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Inleiding

de wenselijkheid van de dichotomie: ik prefereer ze om zowel hun relatief grote
theoretische neutraliteit - aan de culturele almacht van de van oorsprong religieu-
ze hoog-laag-metafoor valt moeilijk te ontkomen1 - als om het feit dat ze het me
mogelijk maken een begrip als ’massaliteratuur’ te koppelen aan een eveneens
meestal negatieve term als ’keukenmeidenroman’.

Het onderzoek zal voornamelijk beschrijvend en verklarend van aard zijn: het
doel is inzicht te krijgen in de normen op grond waarvan de dichotomie zoal
wordt gemaakt. En hoewel ik in de bespreking daarvan het kritische commentaar
niet zal schuwen, zal ik mij pas in allerlaatste instantie laten verleiden tot
algemene uitspraken aangaande de theoretische houdbaarheid van de dichotomie.

De studie richt zich vooral op de theorie van de dichotomie. Ik ga dus op zoek
naar uitspraken van auteurs, critici en andere literatuurbeschouwers die het
bestaan van de dichotomie motiveren dan wel bekritiseren. Deze selectie heeft
natuurlijk haar beperkingen. Zo zal mijn aandacht in het bijzonder uitgaan naar
diegenen die de dichotomie als een (al dan niet wenselijk) feit aanvaarden,
waarmee de consensus over het bestaan van de dichotomie groter lijkt dan hij in
werkelijkheid vermoedelijk is. De theoretici van de dichotomie houden zich nu
eenmaal weinig bezig met al die randgevallen uit de schemerzone rond de grens
tussen de hoge en de lage literatuur: men denkt liever aan de extreme tegenstel-
ling tussen een doktersroman en een experimenteel gedicht dan aan de mogelijke
trivialiteit waarmee de lagere goden of de gevallen engelen van de hoge literatuur
zich inlaten of aan de eventuele hoogliteraire kwaliteiten van een ’betere’ streek-
of spionageroman - een gebrek aan nuance dat ik hieronder dan ook regelmatig
van kanttekeningen zal voorzien.2

Dat betekent echter niet dat de dichotomie tussen de hoge en de lage literatuur
niet reëel is. Met hun belangstelling voor de uitersten hebben haar

1. Vergelijk: Weinrich, ’Hoch und Niedrig in der Literatur’, p. 137. Opvallende uitzonderingen
hierop vormen Kreuzers bezwaren tegen een horizontale scheiding tussen ’onder en boven de lijn’
en zijn pleidooi voor een ’verticale literatuurbeschouwing’ (Kreuzer, ’Trivialliteratur als For-
schungsproblem’, p. 177) en Tynjanovs tamelijk ’platte’ centrum-periferie-beeld (in de Nederland-
se vertalingglijdt het oude centrum naar de periferie, terwijl nieuwe genres uit o.a. dekuilen van
de periferie naar het centrumtoestromen; Tynjanov, ’Het literaire feit’, p. 263).

2. "we tend to think of high art only in terms of its most celebrated works of genius, while
popular art is typically identified with its most mediocre and standardized products. But just as
high art is no umblemished collection of masterpieces, so popular art is not an undifferentiated
abyss of tastelessness where no aesthetic quality can be discriminated" (Shusterman, ’Form and
Funk’, p. 204).
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theoretici een vocabulaire ontwikkeld, waarvan ook de minder strenge critici zich
kunnen bedienen: zelfs in een milde beoordeling zal de kwalificatie ’kitsch’ niet
gauw als een aanbeveling gelden. Ook het besef dat waarderen een bij uitstek
subjectieve zaak is, hoeft niet tot de conclusie te leiden dat de tweedeling binnen
de literatuur nergens op is gebaseerd: de collectiviteit waarmee in dit ’hersen-
spinsel’ wordt ’geloofd’, maakt het tot een ’sociaal feit’ dat nadere verklaring of
toelichting behoeft.

Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling een instrument te ontwikkelen waar-
mee voortaan op wetenschappelijke, ’objectieve’ wijze kan worden vastgesteld of
een bepaalde tekst nu tot de hoge of tot de lage literatuur gerekend moet worden.
Dit lijkt me gezien de dynamiek en de diversiteit van zowel de literatuur als van
de literatuurtheorie een onmogelijke opgave. Bovendien zou een dergelijke
speurtocht naar ’de norm’ niet stroken met mijn voornamelijk beschrijvende en
analyserende doelstelling.1 Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de theoreti-
sche noodzaak van de dichotomie, dat wil zeggen: naar de argumenten waarmee
men het zwart-wit-denken in de literatuur tracht te rechtvaardigen, te verklaren of
gestalte te geven. Omdat ik deze redeneringen zo nodig ook van commentaar zal
voorzien, zou ik mijn onderzoek vooral willen karakteriseren als een vorm van
kritisch-beschrijvende literatuurfilosofie.

De vraag naar het hoe en waarom van de dichotomie kan nog nader gespecifi-
ceerd worden. Ten eerste zal natuurlijk ingegaan worden op de normen op grond
waarvan een literair werk zoal tot de hoge dan wel tot de lage literatuur wordt
gerekend. Hoe wordt de hoge van de lage literatuur onderscheiden? Welke
kwaliteiten van een werk worden positief en welke worden negatief beoordeeld?
Welke goede en slechte eigenschappen worden zoal aan goede en slechte litera-
tuur toegeschreven? Waaraan herkent men de waarde van een literair werk? Aan
welke eisen moet het voldoen wil het in aanmerking komen voor literaire
waardering en waar dient het zich verre van te houden? Hoe verhouden deze
eisen zich tot elkaar? Welke opposities structureren de waardering van literatuur?
En hoe groot is de consensus hierover? In de beantwoording van deze vragen gaat
het om de beschrijving van hetliterair-esthetische aspectvan de dichotomie.

1. Vergelijk: "the social scientist’s task is not to draw a dividing-line between the agents
involved in [the cultural field], by imposing a so-called operational definition, which is most likely
to be imposed on him by his own prejudices or presuppositions, but to describe astate (long-
lasting or temporary) of [...] the frontier delimiting the territory held by the competing agents" (P.
Bourdieu, ’The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed’, in:Poetics12
(1983), p. 324).
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Daarbij mag vermoed worden dat deze normen niet altijd zuiver literair of
esthetisch van aard zijn: zij worden vaak ondersteund of gemotiveerd door noties
uit de ethiek en de sociologie over bijvoorbeeld het effect van de literatuur op
haar lezers en over haar maatschappelijke functie. Zo blijkt de lage literatuur niet
alleen te worden afgewezen om haar literaire minderwaardigheid, maar ook omdat
zij verondersteld wordt een slechte invloed te hebben op de gewenste cognitieve,
morele en/of esthetische ontwikkeling van de lezer. Om inzicht te krijgen in het
waarom van de dichotomie is het dus noodzakelijk dezeethische dimensiete
expliciteren en te onderzoeken hoe dit aspect zich verhoudt tot de primair literaire
normen.

Ook zal het probleem van de literaire waarde in eensociale contextgeplaatst
worden. Zo suggereren termen als ’populaire’ en ’massaliteratuur’ dat de dichoto-
mie een bepaald maatschappelijk aspect kent en de vraag is dan natuurlijk,
waaruit dit bestaat. Wat is volgens de theoretici van de dichotomie het sociale
effect van de hoge en de lage literatuur en welk belang heeft een samenleving
erbij dat deze twee soorten literatuur zo streng van elkaar onderscheiden worden?
Wie is er eigenlijk bevoegd om namens de gehele samenleving of ’Kulturgemein-
schaft’1 een literair waardeoordeel te vellen? Heeft de hoogheid van de hoge
literatuur misschien iets te maken met de sociale status van haar lezers (veelal de
hoger opgeleiden) en hoe toevallig is het dat de lage literatuur vaak met de lagere
sociale klasse(n) wordt geassocieerd? In hoeverre valt literaire kwaliteit samen
met sociale kwaliteit? Draagt de dichotomie wellicht bij tot de instandhouding
van maatschappelijke verschillen, ongelijkheid en/of onrechtvaardigheid? Hoe
wezenlijk is het voor de hoge literatuur dat zij in de praktijk een tamelijk
’elitaire’ aangelegenheid is? Ook deze dimensie van het dichotomieprobleem zal
aan een nader onderzoek onderworpen worden.

Een volgend perspectief van waaruit ik de dichotomie wil belichten, betreft
haarhistorische context. Is zij van alle tijden of kent haar geschiedenis bepaalde
hoogte- en dieptepunten? Is de argumentatie altijd dezelfde of kunnen bepaalde
motieven duidelijk gekoppeld worden aan een bepaalde fase in de literatuur-, de
cultuur- of de algemene geschiedenis? Hoe is zij ontstaan en is zij aan het einde
van de 20ste eeuw nog net zo actueel als honderd of tweehonderd jaar geleden?
Hoe ’gedateerd’ zijn de termen waarin zij beschreven wordt en hoe historisch zijn
de argumenten waarmee zij verdedigd dan wel bekritiseerd wordt?

1. Deze tamelijk verheven term wordt o.a. gebezigd door Hans-Egon Hass, die in dit verband
ook van een ’kulturelle Wertgemeinschaft’ spreekt (H.-E. Hass, ’Literarische Wertung und
Kulturgemeinschaft’ (1959), in: N. Mecklenburg (red.),Literarische Wertung. Texte zur Entwic-
klung der Wertungsdiskussion in der Literaturwissenschaft. Tübingen: Niemeyer (dtv), 1977, pp.
41-47).
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In het onderstaande zal mijn aandacht in het bijzonder uitgaan naar deze vier
facetten (het literair-esthetische, het ethische, het sociologische en het historische
aspect) van de dichotomie, waarbij ook ingegaan zal worden op de onderlinge
samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van deze factoren.

Daarbij zal ik mij beperken tot de moderne, westerse literatuurtheorie: het
grootste accent zal liggen op de dichotomie in de huidige, 20ste eeuw die, zoals
zal blijken, niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen die zich vlak voor
1800 in de Europese (literaire) esthetica begonnen af te tekenen.

In de beschrijving van de dichotomie van de huidige eeuw zal ik mij vooral
concentreren op het werk van de Duitse filosoof en kunstsocioloog Theodor W.
Adorno (1903-1969) en van de Franse socioloog Pierre Bourdieu (1930), die
beiden een uitgewerkt antwoord pretenderen te geven op de vraag naar het hoe en
waarom van de (moderne) dichotomie en die daarbij uitvoerig ingaan op tenmin-
ste een aantal van de hierboven genoemde vier aspecten. Mijn keuze voor deze
invloedrijke theoretici wordt tevens gemotiveerd door het feit dat zij allebei een
zeer uitgesproken visie op de dichotomie hebben en dat zij elkaar op enkele
essentiële punten (met name ten aanzien van het sociologische aspect) radicaal
tegen lijken te spreken.1 Door hun analyses en standpunten met elkaar te confron-
teren hoop ik te komen tot een zo breed mogelijk theoretisch inzicht in de
dichotomie.

Een consequentie van de keuze voor Adorno en Bourdieu is echter wel, dat het
moeilijk wordt me te bepalen tot alleen de literatuur. De dichotomie blijkt
namelijk niet alleen een literair probleem te zijn; zij is ook van belang in bijvoor-
beeld de beeldende kunst (kunst versus kitsch) en de muziek (klassiek versus
pop). De termen waarin Adorno en Bourdieu haar bespreken zijn meestal van
algemeen kunst- of zelfs cultuurtheoretische aard.2 Ik zou me natuurlijk kunnen
beperken tot die passages in hun werk, waarin uitdrukkelijk gerefereerd wordt aan
de dichotomie in de literatuur, maar dan zou de oogst, vrees ik, erg mager
worden. Ik kies er daarom voor hen in hun algemenere, esthetische benadering te
volgen, al zal ik me daarbij geregeld afvragen in hoeverre hun uitspraken gelden
voor het specifieke gebied van de literatuur.

Al deze overwegingen en keuzen leiden ertoe dat de vraag waarop dit onder-
zoek een antwoord probeert te vinden, scherper geformuleerd luidt:

1. "Adorno is particularly appropriate to set in dialogue with Bourdieu" (E. Wilson, ’Picasso
and Pâté de Foie Gras: Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture’, in:Diacritics 18 (1988), nr. 2, p.
49).

2. Dit is tevens het geval bij M. Calinescu,Faces of Modernity. Avant-Garde - Decadence -
Kitsch. Bloomington etc.: Indiana U.P., 1977.

16



Inleiding

’Hoe en waarom wordt er in de moderne kunsttheorie een principiële dichotomie
aangebracht tussen ’hoge’ en ’lage’ kunst en literatuur?’.

Daarbij ga ik als volgt te werk. Eerst zal een hoofdstuk (II) gewijd worden aan
de vraag naar hoe de moderne dichotomie is ontstaan, op welke samenloop van
historische omstandigheden zij een reactie was, hoe zij zich naderhand heeft
ontwikkeld en welke thema’s in deze discussies een rol speelden. De aandacht
daarin zal, gezien de herkomst van Adorno en Bourdieu, vooral liggen op de
situatie in Frankrijk en het Duitse taalgebied.

Vervolgens zal ik in hoofdstuk III Adorno’s analyse van en visie op de
dichotomie kritisch bespreken: wat verstaat hij onder ’cultuurindustrie’ en
’authentieke kunst’; hoe verklaart en beoordeelt hij deze verschijnselen; hoe
verhouden ze zich volgens hem tot elkaar; en hoe actueel is zijn visie nog? In het
vierde hoofdstuk worden dezelfde vragen gesteld ten aanzien van Bourdieu’s
onderscheid tussen de legitieme en de illegitieme smaak en cultuur. Met name
(maar niet alleen) naar aanleiding van dit hoofdstuk moet ik al bij voorbaat een
beroep doen op de welwillendheid van de lezer ten aanzien van de grote hoeveel-
heid tekst die ik mij in onze toch zo haastige tijden nog meen te kunnen permitte-
ren om tot mijn misschien niet eens zo opzienbarende conclusies te komen. Mijn
excuus voor de omvang van dit specifieke hoofdstuk luidt, dat het niet alleen
ingaat op Bourdieu’s dichotomietheorie, maar ook uitgegroeid is tot een tamelijk
uitgebreid overzicht van de reacties op zijn algemenere werk, dat om temporele
en disciplinaire redenen nog niet al even ingeburgerd geacht mag worden als dat
van Adorno of Kant.

Daarna worden in hoofdstuk V hun theorieën nauwkeurig met elkaar vergele-
ken en geconfronteerd: in hoeverre stemmen hun visies met elkaar overeen, in
hoeverre verschillen zij van elkaar en valt er iets te zeggen over hun afzonderlijke
of eventueel gezamenlijke gelijk? En wat levert dat op voor de beoordeling van
de huidige literatuur, kunst en cultuur?

Op basis van het op deze manier verworven inzicht zal ik tot slot een (per-
soonlijke) blik werpen op de toekomst van de dichotomie. Welke van de argu-
menten die ooit haar grondslag vormden, zijn nog van toepassing op de actuele
culturele verhoudingen en hoe overtuigend zijn zij nu nog? Kan het literaire
waardeoordeel nog aanspraak maken op ieders instemming en wat zijn de
gevolgen van het antwoord op deze vraag voor de dichotomie? Hoe kan naar mijn
mening vandaag het begrip esthetische en/of literaire kwaliteit nog gedefinieerd
worden?
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II

Het ontstaan van de moderne dichotomie

1. Inleiding.

Voor ik overga tot de behandeling van de dichotomie bij Adorno en Bourdieu,
lijkt het me zinvol de tweedeling binnen de literatuur in een historisch perspectief
te plaatsen. Wanneer en hoe is de tweedeling binnen de literatuur eigenlijk
ontstaan? Wie is er ooit mee begonnen en welke argumenten werden er zoal voor
aangevoerd?

Nu kan deze vraag naar de oorsprong van de dichotomie natuurlijk voor een
deel van haar zin ontdaan worden door erop te wijzen dat zij vermoedelijk zo oud
is als de literatuur(theorie) zelf: al in de antieke retorica werd een onderscheid
gemaakt tussen een verheven, een gemiddelde en een nederige stijl en in de
traditionele genreleer gelden de tragedie en het epos als waardevoller dan de
komedie of de pastorale.1 Er is dus reden om aan te nemen dat de kritische
beoordeling van literatuur en de hoog-laag-metafoor van alle tijden en alle
plaatsen is. Toch wil ik voor een beter inzicht in de voorgeschiedenis van de
20ste eeuwse dichotomie niet helemaal teruggaan tot Plato en Aristoteles: ik zal
me hier beperken tot een schets van de geschiedenis van demodernedichotomie,
waarvan het begin (parallel aan de algemeen geschiedkundige indelingen) volgens
het Duitse historische dichotomie-onderzoek van de laatste decennia aan het einde
van de 18de eeuw gesitueerd moet worden.2

Deze keuze wil dus geenszins zeggen dat er voordien geen sprake zou zijn
geweest van literaire di- of trichotomieën. Analoog aan de maatschappelijke
hiërarchie bestond er ook voor het einde van de 18de eeuw wel degelijk een
sociaal-culturele kloof tussen bijvoorbeeld de hoofse, de burgerlijke en de

1. H. Weinrich, ’Hoch und Niedrig in der Literatur’ (1972), in: G. Pilz en E. Kaiser (red.),
Literarische Wertung und Wertungsdidaktik. Kronberg: Scriptor, 1976, pp. 137-138.

2. Zie o.a.: M. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die
Ursprünge des modernen Unterhaltungsromans. Bonn: Bouvier, 1964; J. Schulte-Sasse,Die Kritik
an der Trivialliteratur seit der Aufklärung. Studien zur Geschichte des modernen Kitschbegriffs.
München: Fink, 1971; Ch. Bürger et al. (red.),Zur Dichotomisierung von hoher und niederer
Literatur. Frankfurt: Suhrkamp, 1982. Het feit dat een aantal andere literatuur- en kunsthistorici de
dichotomie eerder typisch acht voor de tweede helft van de19deeeuw kan o.a. verklaard worden
uit de idee dat zij toen haar hoogste punt had bereikt.
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plebejische (al dan niet ’orale’) literatuur.1 Omdat men echter lange tijd alleen de
aristocratische literatuur (kostbare) optekening, behoud en vermelding waardig
achtte, kon gemakkelijk de indruk ontstaan dat er naast de hoge, adellijke
voorkeur geen lage literatuur bestond. Men werd zich pas bewust van de lage
literatuur toen deze, zoals aan het einde van de 18de eeuw, niet alleen zichtbaar
was geworden in schrift en druk, maar ook een literair-ethischprobleembleek te
zijn geworden: haar noemenswaardigheid was, zoals uit het volgende zal blijken,
aanvankelijk vooral negatief.

Het ligt voor de hand dat de moderne bezwaren tegen de lage literatuur zich
speciaal richten tegen eigentijdse laag-literair geachte teksten. Maar de kritiek
blijkt ook een ’terugwerkende kracht’ te kunnen hebben en het is daarom
interessant om aan de hand van een paar aspecten die in de moderne dichotomie-
theorieën aan de orde komen, kort in te gaan op een bekende ’voorloper’ van de
moderne triviale roman, het laatmiddeleeuwse volksboek, waarmee hier met name
de 16de eeuwse proza-bewerkingen van epische teksten worden bedoeld. Dit
volksboek dankte zijn bestaan aan het feit dat het schrift door de uitvinding van
de boekdrukkunst technisch reproduceerbaar werd. Vanuit een (moderne) theorie
die vooral moeite heeft met de massale verspreiding van de lage literatuur, kan
inderdaad een lijn getrokken worden van het volksboek naar bijvoorbeeld de
hedendaagse kasteelroman. Men realisere zich daarbij natuurlijk wel dat de schaal
waarop het volksboek vermenigvuldigd werd en kon worden, relatief zeer
bescheiden was.

Naast dit kwantitatieve aspect van de oplage speelt ook de kwalitatieve
originaliteit een rol. Zo wordt het volksboek in de literatuurgeschiedenis be-
schouwd als een typisch voorbeeld van ’gesunkenes Kulturgut’; een begrip dat,
zoals de metafoor al aangeeft, in de moderne theorie met lage literatuur wordt
geassocieerd. Ter relativering van deze overeenkomst zij evenwel opgemerkt dat
het moderne originaliteitscriterium ten tijde van het volksboek nauwelijks van
gewicht zal zijn geweest:2 het is dus maar de vraag of de ’kritische’ lezer uit de
late middeleeuwen zich gestoord zal hebben aan het in literair-historisch opzicht
weinig verrassende karakter van het volksboek.

Ook in publiekssociologisch opzicht zijn er parallellen aan te wijzen tussen de
lezers van het volksboek en de lezers van de moderne lage literatuur. Zo moet het
publiek van het volksboek vooral gezocht worden onder de niet-

1. H. Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem. Zur Kritik des deutschen Trivialromans
seit der Aufklärung’, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte41 (1967), p. 190.

2. Zie hiertoe Lotmans (historische) onderscheid tussen de ’esthetica van de identiteit’ en de
’esthetica van de tegenstelling’ (J.M. Lotman, ’Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne
verbanden’ (1970), in: W.J.M. Bronzwaer et al. (red.),Tekstboek algemene Literatuurwetenschap
[...] . Baarn: Ambo, 1977, pp. 107-120). Zie ook hoofdstuk IV, §4.
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adellijke, ’omhoogstrevende lagere stand’, ofwel onder de stedelijke burgerij:1 een
typering die tot op grote hoogte ook op lijkt te gaan voor de lezers van de
moderne lage literatuur. Overigens is het gebruik van het (romantische) prefix
’volks’ hier nog misleidender dan met betrekking tot de triviale roman van de
18de en 19de eeuw, wiens publiek eerder uit de middenklassen dan uit ’het volk’
stamde: om een volksboek te kunnen kopen moest men (zeer) welgesteld zijn.2

Een vierde aspect betreft de vergelijkbare functie van het volksboek en de
moderne, triviale roman: beide zouden primair op ontspanning zijn gericht.3 Daar-
mee stuiten we al meteen op een van de oudste bezwaren tegen de lage literatuur.
Pure ontspanning, lectuur waarvan de lezer niets opsteekt of die hem niet op een
geestelijk hoger niveau tilt, geniet in de westerse culturele traditie meestal geen
goede reputatie. Zo werd het volksboek al door renaissancehumanisten als
Erasmus, Cervantes en Vives gelaakt om zijn verderfelijk geachte invloed op de
lezer: een bedenking die we ook in de moderne kritiek op de lage literatuur
veelvuldig zullen tegenkomen.

Het zal dus niet verbazen dat het volksboek als voorloper van de moderne
triviale roman gezien wordt, op grond waarvan een ’lage traditie’ geconstrueerd
zou kunnen worden,4 die echter aan het einde van de 18de eeuw een belangrijk
breekpunt kent. Zowel de schaal waarop de lage literatuur in die periode begint te
verschijnen, als de mate waarin zij dan als een algemeen probleem wordt ervaren,
rechtvaardigt de gedachte dat de dichotomie op dat moment een nieuwe fase
ingaat. Of, anders gezegd: zij ontstaat dan in moderne zin.

In het onderstaande wil ik daarom een overzicht geven van de sociaal-histori-
sche factoren die hierbij mogelijk een rol hebben gespeeld. Welke maatschappe-
lijke ontwikkelingen vormden de aanleiding tot de moderne dichotomie? Op
welke veranderingen in de literaire communicatie was zij een reactie? Om een
antwoord op deze vragen te vinden, zal in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk
aandacht geschonken worden aan de maatschappelijke positie van de schrijver en
intellectueel (waarvan hij leefde; welk aanzien hij genoot) en aan de factor
’publiek’ (voor wie geschreven werd;

1. H. Pleij, ’Is de laat-middeleeuwse literatuur in de volkstaal vulgair?’, in: J. Fontijn et al.,
Populaire literatuur. Amsterdam: Thespa, 1974, p. 73.

2. Zie ook: G. Fetzer,Wertungsprobleme in der Trivialliteraturforschung. München: Fink,
1980, pp. 23-24.

3. V. Bína, Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1981, p. 51.

4. R. Schenda,Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-
1910. München: dtv, 1977, p. 300.
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welke voorkeuren en verwachtingen de lezers hadden). Ook zal ingegaan worden
op enkele ontwikkelingen in de reproduktie- en distributietechniek: het betreft hier
uiteindelijk het tijdperk van de industriële revolutie(s) en de vestiging van de
culturele marktmaatschappij. Het zal niet toevallig blijken te zijn dat de begrippen
’industrie’ en ’markt’ in de moderne dichotomietheorie zo vaak in een uiterst
negatieve betekenis opduiken.

Hoewel enige kennis van deze ’materiële’ context onmisbaar is voor inzicht in
het dichotomieprobleem, zal voor het waardeaspect ervan de aandacht vooral
moeten uitgaan naar de manier waarop deze ontwikkelingen werden verwerkt in
de literaire theorie en kritiek. Hoe reageerden de cultuurdragers op de gesigna-
leerde verschuivingen in de literaire werkelijkheid? Welke tradities tekenden zich
af in de oordelen over de lage literatuur? Een overzicht hiervan zal in de tweede
paragraaf gegeven worden, op grond waarvan ik verderop in dit proefschrift beter
in staat hoop te zijn een antwoord te geven op de vraag naar de huidige actualiteit
van de dichotomie.

De dichotomie in de literatuur is een internationaal verschijnsel dat zijn sporen
heeft nagelaten in de literaire theorie en kritiek in alle westerse landen waarin de
idee van de autonomie van de kunst en de literatuur ingang heeft gevonden. In dit
hoofdstuk wil ik me, gezien de achtergronden van Adorno en Bourdieu, echter
beperken tot de ontwikkeling van de dichotomie in het Duitse taalgebied en in
Frankrijk. Er zal daarom slechts zeer zijdelings aandacht geschonken worden aan
de situatie in bijvoorbeeld Nederland, waar het dichotomieprobleem het literaire
denken minder of pas veel later lijkt te zijn gaan bepalen.1 Het hoofdaccent ligt
hierbij op Duitsland, omdat daar de moderne dichotomie het eerste tot ’bloei’
kwam.

Wie reeds verregaand is ingewijd in de geschiedenis van de dichotomie, zal in
dit inleidende hoofdstuk veel bekends tegenkomen: het betreft hier voornamelijk
een (kritische) compilatie van gegevens en inzichten die al eerder in een aantal
literatuur- en kunsthistorische studies werden gepubliceerd. Hier en daar zijn deze
aangevuld met eigen observaties. Wel vrijwel geheel uit de eerste hand is de para-
graaf waarin enkele centrale begrippen uit de schoonheidsleer van Kant worden
besproken. ZijnKritik der Urteilskraft, de oertekst van de (Duitse) autonomie-
esthetica, blijkt namelijk een

1. In Nederland bijvoorbeeld lijkt de strijd tegen de zogenaamde ’prikkellectuur’ pas aan het
begin van de 20ste eeuw op te laaien, toen auteurs als N. van Hichtum, J.W. Gerard en L. Simons
hun veelal levensbeschouwelijke bezwaren tegen dit verschijnsel op schrift stelden (Met dank aan
Dick de Lente. Zie ook het themanummer vanLetterlik 5, nr. 4 (1991)). Een meer literair-
georiënteerde kritiek op de lage literatuur werd geformuleerd door de generatie rond M. ter Braak,
waarbij vooral de ’damesroman’ en/of het werk van Courths-Mahler het moest ontgelden (Zie: E.
van Boven,Een hoofdstuk apart. ’Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930. Amsterdam:
Sara etc., 1992). Het zou interessant zijn de geschiedenis van de dichotomie in Nederland nader in
kaart te brengen.
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grote en directe invloed te hebben gehad op ook de 20ste eeuwse visies op de
dichotomie - een betekenis die veel van de hier genoemde historici lange tijd
blijkt te zijn ontgaan.

2. De dichotomie in haar sociaal-historische context.

Zoals gezegd, het begin van de moderne dichotomie in het Duitse taalgebied
wordt volgens het recentere onderzoek vrij algemeen gedateerd aan het einde van
de 18de eeuw, toen er een aantal ingrijpende veranderingen optrad in de literaire
werkelijkheid, die verklaard kunnen worden uit de opkomst van een literaire
markt.1 Er deed zich in die tijd namelijk een serie opvallende ontwikkelingen
voor in de verhouding tussen de deelnemers aan de literaire communicatie (schrij-
vers, lezers en hun bemiddelaars). Dit complex van nog tamelijk specifiek
literaire aspecten kan op zijn beurt in een ruimere culturele context worden toege-
licht, waarbij de ontwikkelingen in de literatuurtheorie gerelateerd kunnen worden
aan de maatschappelijke positie van de intellectuelen en hun reacties op de
historische gebeurtenissen uit hun dagen.

De schrijver.

Een belangrijke verandering in de literaire werkelijkheid tijdens de overgang
van de feodale naar de burgerlijke maatschappij betreft de sociale positie van de
schrijver. Voorheen was hij meestal afhankelijk geweest van de gunsten van
aristocratische en/of kerkelijke beschermers, maar in de loop van de 18de eeuw
verloor het mecenaat aan betekenis en werd zijn rol overgenomen door uitgeve-
rijen, waardoor ook de literatuur deel ging nemen aan het goederenverkeer en
’modern’ werd. Deze ontwikkeling betekende voor de schrijver een grotere
materiële onafhankelijkheid: schrijven werd een beroep waarmee zowel mannen
als vrouwen op fatsoenlijke wijze hun brood konden verdienen. Hetgeen zou
verklaren waarom het aantal schrijvers en vooral schrijfsters in deze periode
opvallend snel toenam.

Met deze betere financiële positie steeg ook het sociale aanzien van de
literator. Gecombineerd met het groeiende geloof in de macht van het geschreven
woord (Swifts produkten bijvoorbeeld werden ’papieren kanonskogels’ genoemd)
leidde dit tot een groot respect voor de scheppende per-

1. Zie bijv.: Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 66 en: J.
Schulte-Sasse, ’Literarischer Markt und ästhetische Denkform. Analysen und Thesen zur
Geschichte ihres Zusammenhanges’, in:LiLi 2 (1972), p. 12.
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soonlijkheid. Onder deze omstandigheden kon de kunstenaar zich emanciperen:
hij was niet meer als bediende onderworpen aan de persoonlijke waardering van
zijn (aristocratische) broodheer.

Nu de schrijver via de markt het publiek moest proberen te bereiken, werd de
literaire communicatie indirect en afstandelijker van aard. Voorheen, ten tijde van
het mecenaat, had hij vaak een persoonlijke band met zijn publiek: hij wist
precies voor wie hij schreef, waardoor er in principe geen spanning bestond
tussen zijn werkelijke en zijn ideale publiek.1 Het wegvallen van deze persoonlijk
afhankelijkheid bracht de schrijver enerzijds een ongekend grote vrijheid2 en deze
had verstrekkende gevolgen voor zijn zelfbewustzijn. De mogelijkheden die de
groeiende markt bood, leken bovendien nagenoeg onbeperkt: zo droomde Goethe
van een wereldliteratuur en Kant van een ’unlimitierte Zuhörerschaft’.

Er kleefden anderzijds ook nadelen aan deze nieuwe situatie: de literaire
produkten werden nu door uitgevers op hun commerciële kwaliteiten beoordeeld
en ook de concurrentie deed zich gevoelen. Bovendien moest de auteur wel
degelijk rekening houden met de grillen van het steeds anoniemere publiek, wiens
wensen lang niet altijd samenvielen met die van de schrijver. Lotman typeert de
(moderne) literaire communicatie zelfs als een belangenstrijd tussen de lezers- en
de schrijversrol:

De lezer is erin geïnteresseerd om zo min mogelijk inspanning te besteden
aan het verkrijgen van de noodzakelijke informatie (het is typisch voor de
positie van de auteur, dat hij er genoegen in schept om de inspanning te
verlengen). [...] De tendens om karakters te compliceren is een auteurs-
tendens, - een zwart-wit structuur van contrasten de tendens van de lezer.3

Aldus dreigde veel van de pas verworven individuele en artistieke vrijheid
weer meteen verloren te gaan. Sommige schrijvers pasten zich snel aan aan de
nieuwe situatie en ontpopten zich tot succesvolle ondernemers. Zo dreef Dumas
senior een schrijverswerkplaats, waarin anonieme ’fabrieksarbeiders’

1. A. Hauser,Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München: Beck, 1953, p. 755. Kritiek
op dit invloedrijke werk werd geleverd door: E.H. Gombrich, ’The Social History of Art’ (1953),
in: idem, Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art. Londen etc.:
Phaidon, 1963, 19712, pp. 86-94 en door: N. Laan, ’Hauser en de sociale geschiedenis van de
kunst’, in: Forum der Letteren25 (1984), nr. 2, pp. 127-135.

2. Zie ook: R. Escarpit, ’Succès et survie littéraires’, in: idem (red.),Le littéraire et le social.
Parijs: Flammarion, 1970, pp. 139-140.

3. Lotman, ’Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden’, p. 119.
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tegen een hongerloontje werkten.1 Andere, minder zakelijk ingestelde schrijvers
ervoeren deze industriële produktiewijze echter als zo knellend en onwaardig, dat
zij zich er resoluut van afwendden en een grote vijandigheid tegenover de markt,
het publiek, de moderne tijd in het algemeen en hun commercieel geslaagde
collega’s in het bijzonder aan de dag legden.

Het lijkt erop dat het juist deze ’spanning in de markt’ tussen vrijheid en
onvrijheid is geweest, die een belangrijke aanleiding tot de dichotomie vormde.

Het publiek.

Een volgende factor in de veranderende literaire communicatie is het publiek.
In de loop van de 17de en 18de eeuw was er buiten de directe omgeving van hof
en academie in de steden een groep van welgestelde en beschaafde burgers
ontstaan, met wier mening en gedrag rekening gehouden moest worden. Het
betrof hier een relatief grote kring van geïnteresseerde leken die voldoende tijd en
geld hadden om regelmatig boeken te lezen en te kopen en zo in het bestaan van
een aantal onafhankelijke schrijvers te voorzien.

Hun ’publieke opinie’ werd gevormd in de diverse spectatoriale geschriften, in
de Franse salons, het Engelse koffiehuis en in zekere zin ook bij de Duitse
’Tischgesellschaften’. Binnen deze instituties vond een permanente discussie
tussen privépersonen plaats, waarbij sociale scheidslijnen in principe geen rol
speelden. In het ideaal van de rationalistische kunstkritiek werd bijvoorbeeld geen
wezenlijk onderscheid gemaakt tussen de nog weinig gespecialiseerde criticus en
de leek: iedereen met belangstelling voor het culturele leven had het recht aan de
openbare meningsvorming deel te nemen.2 De rol van de expert in deze discussie
was het publiek van zijn oordeel te overtuigen, maar het was denkbaar dat de leek
over sterkere argumenten beschikte, waarvan ook de kenner nog kon leren.3

De algemene toegankelijkheid van deze fora was trouwens meer van principi-
ele dan van empirische aard. Want niet iedereen werd zomaar toegelaten: men
moest ’beschaafd’ zijn (waarvoor, zeker indertijd, welstand

1. H.-J. Neuschäfer,Populärromane im 19. Jahrhundert. Von Dumas bis Zola. München: Fink,
1976, p. 14.

2. H. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’ (1937), in: idem,Kultur und
GesellschaftI. Frankfurt: Suhrkamp, 1965, p. 61.

3. J. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied: Luchterhand, 1962, p. 55.
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een voorwaarde was).1 Er mag dus aan getwijfeld worden of men binnen de
’geletterde’ klasse in de praktijk wel altijd van sociale factoren abstraheerde: in
werkelijkheid bestonden er qua culturele invloed aanzienlijke verschillen tussen
degenen, die de salons frequenteerden (literatoren, kunstenaars, critici, aristocra-
ten, leden van de grote burgerij) en degenen, die slechts geabonneerd waren op
een tijdschrift (burgers die voordien niet, of alleen stichtelijke literatuur hadden
gelezen).2 Toch was, zeker in vergelijking met vandaag, de publieke opinie
aanvankelijk nog zo homogeen - de geleerden schreven ook voor de tijdschriften -
dat men kon menen namens de hele samenleving (het ’algemeen belang’, de
’algemeenheid’) te spreken. De hoge mate van consensus tussen kritiek en publiek
hing daarnaast wellicht ook samen met het bestaan van een gemeenschappelijke
vijand, de feodaal-absolute staat.3 Tot ver in de 18de eeuw mag dus een algeme-
ne (’de’) openbare mening gepostuleerd worden.

Deze homogeniteit kwam rond 1770 onder druk te staan, toen zich naast het
geïnstitutionaliseerde publiek een nog groter en een sociaal diffuser publiek begon
af te tekenen. Dankzij de uitbreiding van het onderwijs in de 18de eeuw nam de
alfabetisering van de bevolking toe, waardoor zich een nieuwe, groeiende groep
van potentiële lezers begon te vormen. Voor Midden-Europa mogen de volgende
percentages worden aangenomen:

1. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit, p. 100.

2. P. Glotz, ’Massenkultur, Literatur und Gesellschaft. Eine Auseinandersetzung mit Thesen
von Jürgen Habermas’, in:Bertelsmann Briefe60 (1968), p. 24 en: M. Prangel,Die Pragmatizität
’fiktionaler’ Literatur. Zur Rezeption der Romane und Erzählungen Ludwig Ganghofers. Amster-
dam: Rodopi, 1986, pp. 47-48.

3. O. Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität [...]. Frankfurt: Akademische Verlagsgesell-
schaft, 1974, p. 8.
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Tabel 1 Geschatte leesvaardigheid onder de middeneuropese bevolking boven
de 6 jaar.1

1770 15 %

1800 25 %

1830 40 %

1870 75 %

1900 90 %

Geletterdheid werd nu steeds minder een kenmerk van de geleerde en de
bemiddeld-beschaafde burger, wiens voorouders zich als koopman al in de late
middeleeuwen het lezen en schrijven hadden eigengemaakt: ook de lagere
standen, die nog geen traditionele affiniteit met literaire of esthetische kwesties
hadden, begonnen een voor uitgevers en schrijvers interessant deel van de markt
te vormen.

Niet iedereen was overigens met deze ontwikkeling ingenomen. Zo werd in
1771 de volgende economisch-erotische bedenking geformuleerd:

ich fühle, daß das viele Buchstabieren und Schulgehen unsere Jugend vom
Spinnerocken zieht [...]. In der Tat aber sehe ich doch eigentlich nicht,
was das Schreiben einem Ackermann sonderlich nütze [...]. Was die
Mädgen betrifft, o, ich mögte keines heiraten, das lesen und schreiben
kann.2

Ook sommige overheden zagen er weinig heil in dat de nieuwe alfabeten
leerden participeren in zoiets onpraktisch als literaire en politieke meningsvor-
ming. Friderich II van Württemberg stelt dit in 1799 als volgt:

Eben so wenig wünschen Wir, daß die deutschen Schulkinder, von denen
weit der größere Teil, zu den Feldgeschäften und Gewerben bestimmt ist,
mit Kenntnissen vollgepfropft werden, die außer ihrer Sphäre liegen, die
sie nicht anwenden können, und ihnen also ganz unbrauchbar sind; Wir
wollen bloß, daß die zarte und unverdorbene

1. Naar Schenda,Volk ohne Buch, p. 444. Zie voor een methode om tot dit soort cijfers te
komen: I. van Egmond, ’Achttiende eeuwse triviale literatuur biedt volop werk voor onderzoeker’,
in: Letterlik 5 (1991), nr. 4, p. 34.

2. J. Möser, ’Über die Erziehung der Kinder auf dem Lande’ (1771), in: idem, ’Patriotische
Phantasien II’, in:Sämtliche Werke5. Osnabrück: Wenner, 1945, pp. 263-264.
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Jugend durch den öffentlichen Schul-Unterricht zu vernünftigen Men-
schen, guten Christen und sittlichen Bürgern des Staates gebildet werden.1

Voor het maatschappelijk en gezagsgetrouw functioneren van de ’gewone’
onderdaan werd aldus een ’beschränkte Aufklärung’ voldoende geacht. Leergierig-
heid was niet voor iedereen een deugd, hetgeen in Duitsland resulteerde in het
verschil tussen het ’Gymnasium’ en de ’Volksschule’. Het mag onder deze
omstandigheden niet verbazen dat er een grote culturele kloof ontstond tussen de
traditioneel geletterden en het nieuwe publiek: de meeste lezers benaderden in
weinig opzichten het ideaal van de beschaafde burger. Want op een enkele
piëtistische uitzondering na had de nieuwe lezer wel leren lezen, maar niet over
het gelezene leren nadenken.2

Hierbij moet worden aangetekend dat het gebruik van het begrip ’volk’ in dit
verband misleidend is: de geletterdheid daalde maar langzaam de sociale ladder af
en bleef ook in de 19de eeuw nog beperkt tot de burgerij: "Der ’gemeine’ Leser
ist ein Bürger".3 Hieruit volgt dat voor deze periode de literaire tweedeling niet
samenvalt met het verschil tussen de sociale hoofdklassen: het blijkt meer te gaan
om een intern-burgerlijk conflict tussen de welgestelde en beschaafde burger en
de minder ontwikkelde rest van de (kleine) burgerij - het onontwikkelde ’volk’
speelde hierbij hoegenaamd geen rol. In deze zin is de door Habermas veronder-
stelde sociale heterogeniteit van het nieuwe, grote publiek dus niet meer dan
relatief.

Uitgangspunt van de publiekssociologische benadering van o.a. Schücking is
dat artistieke stijlveranderingen verklaard kunnen worden uit veranderingen in de
sociale samenstelling van het publiek: een omwenteling in de smaak wijst over
het algemeen op de culturele opkomst van een andere sociale laag.4 Literaire
verschijnselen en conflicten kunnen met andere woorden historisch-sociologisch
getypeerd worden. Een gevaar van deze benadering is dat dergelijke karakterise-
ringen tot oncontroleerbare conclusies kunnen leiden, zeker als er globale
(’aristocratie’), vage (’massa’) en emotio-

1. Geciteerd door Schenda,Volk ohne Buch, p. 45.

2. Schenda,Volk ohne Buch, p. 50.

3. Schenda,Volk ohne Buch, p. 456.

4. L.L. Schücking,Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. Bern etc.: Francke, 1961,
pp. 85; 92. Deze benadering werd niet op prijs gesteld door F.R. Leavis, die Schücking verweet
noch gevoel voor, noch verstand van kunst te hebben en bovendien slechts open deuren in te
trappen (F.R. Leavis,The Common Pursuit. Harmondsworth: Penguin etc., 1976, 19521, pp. 195-
203).

28



De dichotomie in haar sociaal-historische context

nele (’kleinburgerlijk’) termen bij gebruikt worden. Een ander nadeel is dat zij
maar al te gemakkelijk uitmondt in determinisme. Dit lijkt me met name onge-
wenst bij de behandeling van hedendaagse literatuur - in een historisch betoog is
het misschien wat minder storend. Tot slot kan men zich afvragen hoeveel de
publiekssociologie verklaart: kan zij wel de uiteindelijke oorzaken van de literair-
kritische dynamiek achterhalen? Want: zijn alle publieksbehoeften even authen-
tiek?1

Toch levert dit perspectief enkele interessante inzichten op. Het ontstaan van
de moderne lage literatuur zou zo gekoppeld kunnen worden aan het feit dat ook
de lagere, ’halfontwikkelde’ burgerij ging lezen. Dit nieuwe publiek had een
nieuwe, eigen smaak: het stelde specifieke eisen aan zijn lectuur en hieraan werd
klaarblijkelijk niet voldoende tegemoet gekomen door de moeilijk bereikbare en
toegankelijke, traditionele literatuur. De kleinburger zou ter besteding van zijn
toenemende vrije tijd vooral behoefte hebben aan huiselijke ontspanning en
amusement, waarmee hij zich kon compenseren voor zijn harde werken.

Hiervoor moesten eerst wel enkele piëtistisch-ascetische taboes overwonnen
worden.2 Het burgerlijke publiek verloor met de voortschrijdende secularisatie
langzamerhand zijn belangstelling voor de stichtelijke literatuur: in plaats daarvan
ontwikkelde het een voorkeur voor een luchtiger tijdverdrijf. Tabel 2 laat zien hoe
de stichtelijke literatuur in Duitsland haar marktaandeel in de loop van de 18de
eeuw afstond aan de bellettrie in het algemeen en de roman in het bijzonder.

1. L. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur(1961). Neuwied
etc.: Luchterhand, 1964, 19722, p. 50.

2. R. Dau, ’Friedrich Schiller und die Trivialliteratur’, in:Weimarer Beiträge16 (1970), nr. 9,
p. 168.
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Tabel 2Umschichtung innerhalb der deutschen Buchproduktion des 18. Jh.1

1740 1770 1800

Erbauungsliteratur 19,1% 10,8% 5,8%

Schöne Künste und Wissenschaften 5,8% 16,4% 21,5%

(davon Romane) (2,6%) (4,0%) (11,7%)

insgesamt 24,9% 27,2% 27,3%

N=755 N=1144 N=2569

In de groeiende vraag naar vermaak zonder wijze lessen werd de ’ontspan-
ningswaarde’ van de lectuur steeds belangrijker, zelfs autonoom.2 Hiermee werd
de stap van het vroeg-burgerlijke ’kulturräsonierende’ publiek naar het ’kultur-
konsumierende’ massapubliek gezet: de commercieel literaire markt speelde, om
zijn omzet te zien stijgen, in op de behoeften van de relatief slecht geschoolde
lezers. Daarmee werd afgezien van de pogingen om dit publiek op te voeden tot
een substantiëlere cultuur.3

De roman.

Het ontstaan en de groei van dit nieuwe publiek kunnen verbonden worden aan
de opkomst van de roman, een eigenwijs genre dat zich maar weinig bekommerde
om de traditioneel esthetische wetten en voorschriften en dat zich meer op de
praktische behoeften van zijn lezers richtte.4 Dat daarvoor een groeiende markt
was, laten tabellen 3 en 4 zien:

1. Naar R. Jentzsch,Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeßkata-
logen von 1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig: Voigtländer, 1912.
Zie voor een volledig overzicht bijlage I.

2. Dau, ’Friedrich Schiller und die Trivialliteratur’, p. 169.

3. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit, pp. 182-183.

4. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, p. 194.

30



De dichotomie in haar sociaal-historische context

Tabel 3Publikatie van nieuwe romans in Duitsland e.o. 1750-1810.1

periode gepubliceerde romantitels

1750-1760 73

1761-1770 189

1771-1780 413

1781-1790 907

1791-1800 1623

1801-1810 1700

Ook uit de cijfers van Jentzsch2 blijkt dat aan het einde van de 18de eeuw in
Duitsland de roman zowel absoluut als relatief sterk opkwam; na de eeuwwisse-
ling is de ontwikkeling minder spectaculair en wordt het marktaandeel van dit
genre zelfs kleiner.

Voor de 19de eeuw in Frankrijk kan eenzelfde tendens geconstateerd worden:

Tabel 4De ontwikkeling van de Franse romanproduktie 1840-1899.3

periode gemiddeld aantal romans per jaar

1840-75 218

1876-85 514

1886-90 653

1891-99 402

1. Naar Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, p. 178.

2. Zie tabel 2 en bijlage II.

3. Naar: Ch. Charle, ’L’expansion et la crise de la production littéraire (2e moitié du 19e
siècle)’, in: Actes de la recherche en sciences sociales4 (1975), p. 46. Deze tabel toont tevens aan
dat de produktie ook kon teruglopen. Na de opmerkelijke groei tussen 1840 en 1890 brak er door
overproduktie een crisis uit, die ten koste van de schrijver werd bezworen (Charle, p. 50). Een
algehele instorting vond echter niet plaats: de gemiddelde jaarproduktie over de laatste periode was
nog altijd bijna twee maal zo groot als over de eerste. Uit dit grillige verloop blijkt eens te meer
hoezeer ook de literatuur een marktartikel was geworden.
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Nu is het zeer verleidelijk om op basis van dit materiaal directe conclusies te
trekken over de oorsprong van de dichotomie. Zo spreekt Schulte-Sasse naar
aanleiding van de cijfers uit tabel 3 van een "quantitativ ablesbare Trivialisie-
rung".1 Een dergelijke gevolgtrekking lijkt me overhaast en onjuist, omdat zij een
logisch en direct - zij het omgekeerd - verband veronderstelt tussen kwantiteit en
kwaliteit. Bovendien wordt zo de kennelijk triviale romanliteratuur aangewezen
als ’oorzaak’ van de dichotomie: een denkfiguur die eerder een rechtvaardiging
dan een verklaring inhoudt. Op deze wijze dreigt namelijk vergeten te worden dat
de definitie van het verschijnsel ’lage’ of ’triviale literatuur’ zelf voor een belang-
rijk deel (waarde)theorie-afhankelijk is. Toch blijft het een boeiend gegeven dat -
zoals we verderop zullen zien - zoveel dichters en theoretici op juist deze
kwantitatieve tendens reageerden. Daarbij kan enige relativering vooraf wellicht
geen kwaad: de klachten over een ’allgemeine Lesesucht’ en een ’Bücherflut’
doen wat overdreven aan in een tijd waarin volgens Schenda’s schattingen
vermoedelijk nog geen 25% van de bevolking het alfabet beheerste. Deze verteke-
ning wordt echter begrijpelijk vanuit het feit dat de ontspanningsroman voor de
cultuurdragers een nieuw en poëticaal moeilijk te plaatsen verschijnsel was.2

Literatuur in massaproduktie.

Geschetste ontwikkelingen werden in de loop van de 19de eeuw nog verder
mogelijk gemaakt door een serie revolutionaire vernieuwingen in de industriële
druktechniek: dankzij met name de invoering van de sneldrukpers (1812) kon er
nu grootschalig gereproduceerd worden.3 Daarnaast kon door het eveneens
groeiende transportwezen (o.a. de spoorwegen) de afzetmarkt aanmerkelijk
worden vergroot.

Tot dusver is er in mijn betoog vooral sprake geweest van de ontwikkelingen
rond het ’boek’ en heb ik afgezien van het feit dat dit eigenlijk maar een fractie
van het gedrukte woord omvatte. Naast het boek bestond er ook allerlei drukwerk
(zoals almanakken, kalenders, vlugschriften, traktaten en verhalen) dat in grote
oplage werd gecolporteerd (ook op het platteland!). Tot 1850 was deze lectuur
voor het merendeel religieus van aard, wat overigens niet verhinderde dat zij over
het algemeen een slechte reputatie genoot bij overheid en intellectuelen. Het
succes van deze lectuur laat zich mede verklaren uit het feit dat zij voor de lagere
standen bereikbaarder en toegan-

1. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 46.

2. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, pp. 190-191.

3. Zie bijlage III.
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kelijker was dan het boek, waarvan - tot verdriet van bijvoorbeeld Wieland - de
oplage klein en de prijs hoog bleven.1

Als reactie op de moeilijke financiële bereikbaarheid van het boek werden in
de loop van de 19de eeuw veel (particuliere) leenbibliotheken geopend,2 die zich,
zoals we uit Woutertje Pieterseweten, overigens geenszins beperkten tot het
’goede boek’.3

Een voor de voorstanders van de volkspedagogiek hoopgevende mogelijkheid
van de massaproduktie was het pocketboek, waarmee volwaardige literatuur voor
weinig geld verspreid kon worden. In Frankrijk verschenen de eerste goedkope
klassieken in 1838; in Duitsland werd het dankzij een nieuwe wet op de auteurs-
rechten (die nu 30 jaar na de dood van de schrijver vervielen) in 1867 pas
commercieel interessant de klassieken in grote oplagen op de markt te brengen.
Hieraan dankt Reclams Universalbibliothek haar ontstaan: de serie opende
programmatisch met Goethe’sFaust.

Een volgend effect van de nieuwe druktechniek betrof de dagbladpers, die zich
in Frankrijk rond 1835 tot een ’massamedium’ ontwikkelde: de abonnementsprij-
zen konden door een systematisch advertentiebeleid, door hogere oplagen en door
technische verbeteringen gehalveerd worden. Het hoogtepunt van dit proces kan
na 1881 gesitueerd worden: dankzij een liberale perswetgeving steeg toen het
aantal dagbladen explosief. De onderlinge concurrentie was echter vanaf het begin
al groot en een sleutelrol bleek hierin te zijn weggelegd voor het feuilleton: dit
nieuwe genre moest zowel lezers als adverteerders aantrekken. Aan deze verhou-
dingen dankten auteurs als Sue, Dumas sr., Hugo en Balzac hun succes: anderen
meenden dat de ’dignité des lettres’ in deze ’littérature industrielle’ verloren
ging.4 Hiermee had ook in Frankrijk het modern-dichotomische denken zijn
aanleiding gevonden.

1. Ch. Bürger, ’Das menschliche Elend oder Der Himmel auf Erden? Der Roman zwischen
Aufklärung und Kunstautonomie’, in: idem,Zur Dichotomisierung von hoher und niederer
Literatur, p. 187.

2. Zie: I. Rarisch, Industrialisierung und Literatur. Buchproduktion, Verlagswesen und
Buchhandel in Deutschland im 19. Jahrhundert in ihrem statistischen Zusammenhang. Berlijn:
Colloquium, 1976, p. 31 en: Charle, ’L’expansion et la crise de la production littéraire’, p. 58.

3. Multatuli, Woutertje Pieterse. Amsterdam: Van Oorschot, 19501, 19778, pp. 7-9 (Idee 362).

4. [C.A.] Sainte-Beuve, ’De la littérature industrielle’, in:Revue des deux mondes17 (1839),
pp. 550-551.
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Intellectuelen in isolement.

In het voorafgaande is vooral ingegaan op de veranderingen in de literaire
communicatie: hier wil ik aandacht schenken aan enkele relevante ontwikkelingen
buiten de direct literaire sfeer. Het gaat hier om wijzigingen in de verhouding
tussen literatuur en politiek, of, iets ruimer en menselijker geformuleerd, tussen
intellectuelen en samenleving.

Een interessant voorbeeld van hoe politieke gebeurtenissen de literaire theorie
hebben beïnvloed, levert de reactie van de Duitse cultuurdragers op de Franse
Revolutie. De Duitse intellectuelen stonden aanvankelijk welwillend tegenover de
Franse ideeën, maar hun sympathie verdween naar aanleiding van de Terreur
tijdens de Nationale Conventie (1792-1795). Deze ommekeer valt te verklaren uit
het feit dat de verwachtingen achteraf gezien wel bijzonder hooggespannen en
naïef waren geweest: men had zich de Revolutie voorgesteld als een grote
filosofische discussie1 - de werkelijkheid van de guillotine was des te ontgooche-
lender en tastte het optimistische geloof in de mogelijkheid van een goede, op
Rede gebaseerde samenleving aan.

Uiteraard raakten de Duitse overheden verontrust door de opstandjes van
boeren, werklieden en studenten, die waren aangetast door de revolutionaire
’Kitzel der Unfolgsamkeit’ en ’demokratische Schwärmerei’. Hierop werd
repressief gereageerd met een verscherpte censuur en het concept van de
’beschränkte Aufklärung’: voorop stond nu het herstel van het respect voor de
overheid. De gedachte van bijvoorbeeld Wieland dat de Revolutie misschien
veeleer door een gebrek dan door een overmaat aan ontwikkeling was veroor-
zaakt, vond buiten de kring van de verstokte optimisten nauwelijks gehoor.2

In welke toonaard veel Duitse intellectuelen zich nu ook tegen de Revolutie
uitspraken, de adellijke politieke machthebbers waren minder dan ooit bereid hun
macht af te staan aan het denkend deel der burgerij. Hierdoor kwam de burgerlij-
ke intellectueel in een politiek isolement terecht en trok hij zich terug in ethiek en
cultuur. De teleurstellende ervaringen met de politiek hadden grote gevolgen voor
zijn zelfbeeld en zijn relatie met de actualiteit. Zijn gebrek aan maatschappelijke
invloed leidde tot passiviteit: hij liet zich er zelfs op voorstaan dat hij de banale
werkelijkheid was ontstegen.3

1. Hauser,Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, p. 705.

2. Schenda,Volk ohne Buch, p. 62.

3. Hauser,Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, pp. 622-623. Dit sociale isolement van de
burgerlijke intellectuelen had in Duitsland overigens al voor de Franse Revolutie een lange traditie:
met het verval van de handelssteden had de burgerij reeds in de 16de eeuw haar economische en
politiek invloed verloren en sindsdien lag de macht stevig in handen van de diverse vorsten.
Daardoor was het zelfs tijdens de hoogtijdagen van de Verlichting in Duitsland (dat toch een
aantal vooraanstaande Verlichtingsfilosofen voortbracht) nooit tot een werkelijk openbaar cultureel
leven gekomen: in het absoluut-feodale politieke bestel werd de burgerlijke kritiek niet op prijs
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Het is daarbij moeilijk uit te maken in hoeverre de steeds meer ’freischweben-
de’ intelligentsia zelf schuld droeg aan dit isolement,1 temeer omdat vaak de
indruk ontstaat dat men zich vrijwillig terugtrok en de afzondering als bijzonder
welkom ervoer. Dergelijke reacties kunnen geïnterpreteerd worden als pogingen
om de eer aan zichzelf te houden, als bewijs van aanpassingsvermogen aan de
nieuwe situatie en/of als een duidelijk geval van de voortschrijdende specialisatie
en/of ’vervreemding’, die volgens de marxistisch georiënteerde theorie zo typisch
is voor de moderne marktmaatschappij.

Volgens de vervreemdingstheorie, zoals zij o.a. bij Hauser tot uitdrukking
komt, is de dichotomie tussen hoge en lage literatuur slechts een van de vele
onoverbrugbare kloven die binnen de burgerlijke samenleving zijn ontstaan. Het
gaat hier om begrippencombinaties die opeens als oppositioneel worden ervaren,
zoals verstand-gevoel, praktijk-contemplatie, individu-maatschappij, genie-
’gewone’ mensen, kunstenaar-publiek, kunst-werkelijkheid, ideaal-werkelijkheid,
specialisten-amateurs, waar-goed-schoon, literatuur-journalistiek etc. Allerlei
cultuurvormen die voorheen in principe met elkaar geïntegreerd waren of elkaar
in elk geval niet min of meer per definitie uitsloten, dreven nu in geïsoleerde en
gespecialiseerde gebieden uiteen. Waarmee ook de idee van de openbare menings-
vorming in verval raakte.2

Het gebruik van de termen ’vervreemding’ en ’verval’ suggereert dat het om
ongewenste processen gaat. Dit valt ten dele terug te voeren op een idealisering
van het vroeg-burgerlijke tijdperk, toen politiek, filosofie en literatuur nauwer met
elkaar samen zouden hebben gehangen dan nu.3 Vanuit dit nostalgische of
utopische verlangen naar het herstel dan wel de vorming van een ’heile Welt’ kan
de sympathie begrepen worden, die bij

gesteld en buiten de beslotenheid van academie en de geheime genootschappen (bijvoorbeeld de
vrijmetselaars) bestond er onvoldoende gelegenheid tot kritische discussie, zodat de nieuwe ideeën
niet in een sociaal bredere kring konden worden getoetst. Daarnaast was het Duitse transportwezen
zo zwak ontwikkeld dat de Verlichting nog nauwelijks ruimtelijke verbreiding en aanhang kon
vinden. Dankzij deze omstandigheden kon de dichotomie zich in de ’verspätete Nation’ relatief
vroeg en sterk ontwikkelen.

1. P.U. Hohendahl, ’Literaturkritik und Öffentlichkeit’, in:LiLi 1/2 (1970/71), p. 39.

2. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichtkeit, p. 193. Zie voor een 19de eeuwse kritiek op
dit verschijnsel: Multatuli,Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten. The right man on
the right place(18792). Amsterdam: Querido, 1981.

3. Hauser,Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, p. 716 en: A. Hauser,Soziologie der
Kunst. München: Beck, 1974, 1978, p. 323. "Die ’Zerfalls’-These resultiert aus einer Idealisierung
der Verhältnisse zur Zeit der bürgerlichen Kultur und einer empirisch allzuwenig fundierten
Kulturkritik der Massenkommunikation", oordeelt Habermas’ criticus Glotz (’Massenkultur,
Literatur und Gesellschaft’, p. 24).
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sommige historici bestaat voor een geëngageerde literatuuropvatting. Zo hoopt
Hauser dat de kunstenaar zich zal ontwikkelen "von Narziß, dem einsamen, auf
sich angewiesenen und in sich verliebten Künstler, zu Orpheus, dem liebenden
und geliebten Sänger".1

Het proces wordt echter niet alleen met het negatieve begrip ’vervreemding’
aangeduid, maar ook met de term ’autonomisering’, waarmee de dialectische
analyse - soms wat onwillig - tevens een positief, progressief-kritisch, utopisch of
’historisch juist’ moment aan deze ontwikkelingen toekent.2 Juist de positie van
buitenstaander schept ruimte voor vrijheid: nu de intellectueel zijn gebrek aan
sociale invloed opvat als een morele deugd, als belangeloosheid, zou hij in staat
zijn tot ’objectieve reflectie’. Ongestoord door de beperkingen van de actualiteit
kan hij peinzen over wat hem zelf belangrijk voorkomt, schept hij in gedachten
utopieën op basis van waarden die in de gewone werkelijkheid misschien nog wel
worden beleden, maar die geen praktische geldigheid meer hebben: hij neemt,
kortom, de rol van onafhankelijk criticus op zich. Los van (boven?) het dagelijks
gewoel kan hij nu mens en maatschappij op hun eigen doelstellingen toetsen; iets,
waaraan de ’gewone’ mens (noodgedwongen) niet toekomt - diens kritische
vermogens beperken zich tot de vraag naar het directe nut van een en ander.
Hetgeen overigens zelden tot hoopgevende conclusies leidt...

Sommige schrijvers en filosofen voelen zich zeer op hun gemak in deze rol,
waarin hun zelfbewustzijn tot ongekende hoogten kan stijgen. Anderen realiseren
zich dat zelfs een intellectueel, hoe ascetisch en onthecht dan ook, moet eten en
zich in dit opzicht niet noemenswaardig onderscheidt van de rest van de mens-
heid. Weer anderen ontdekken dat er ook voor een schrijver een redelijk com-
fortabel leven weggelegd kan zijn, als hij tenminste bereid is de wensen van de
’gemiddelde’ mens serieus te nemen. Maar geen enkele keuze is in staat dat
onbehaaglijke gevoel van maatschappelijke vervreemding definitief weg te nemen,
zoals we verderop nog zullen zien.3 In het licht van deze tendensen in de (on)ma-
atschappelijke positie van de literaire intelligentsia kan het probleem van de
dichotomie worden geplaatst, vooral waar het zich laat vertalen in de (verstoorde)
verhouding tussen de schrijver en het publiek.

1. Hauser,Soziologie der Kunst, pp. 577-578.

2. Hauser,Soziologie der Kunst, p. 576.

3. Zie bijvoorbeeld: Th.W. Adorno,Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben
(1951). Frankfurt: Suhrkamp, 1986, pp. 22-24 (nr. 6).
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3. De dichotomie in de literaire theorie.

Voor een vollediger inzicht in het ontstaan van de dichotomie is het uiteraard
noodzakelijk dat we ons tevens in de ontwikkelingen in het toenmalige geestelijk-
literaire klimaat verdiepen. Ik had immers al gesteld dat de cijfers alléén niet
konden verklaren wat de triviale roman nu eigenlijk zo triviaal maakte. Om dat te
begrijpen zal het waardensysteem van zijn critici onderzocht moeten worden.

De vroege Verlichting in Duitsland.

Het einde van de 18de eeuw in Duitsland was in intellectueel opzicht de tijd
van de Verlichting, toen denkers als Lessing en Kant1 hun filosofische stelsels
ontwikkelden. Vol vertrouwen in de macht van de menselijke Rede en de moraal
streefde men naar een harmonieuze samenleving. Men ervoer weliswaar een
verschil tussen het bestaande en het wenselijke, maar men ging er nog optimis-
tisch vanuit dat beide polen met elkaar te verzoenen waren: de werkelijkheid kon
veroverd, beheerst en veranderd worden. Sociale misstanden zouden vooral
veroorzaakt worden door menselijke tekortkomingen (zoals bijgeloof, onwetend-
heid, gelatenheid en onverdraagzaamheid), die door onderwijs en de zedelijke
beschaving van het individu konden worden opgelost.

In tegenstelling tot het feodale mensbeeld kozen veel Verlichters de antropolo-
gische gelijkheid tot uitgangspunt: het ware, het goede en het schone werden
gezien als algemeen verplichtende waarden.2 Ieder mens bezat in principe de
aanleg (en plicht) om zich tot een redelijk denkend wezen te ontwikkelen. Aldus
was er veel belangstelling voor het algemeen- en universeel-menselijke en minder
voor datgene waarin mensen (standen, volken, rassen) van elkaar zouden verschil-
len.

Het doel van de Verlichting was de humane beschaving. Geweld werd als
onredelijk van de hand gewezen en liet zich zelfs niet door het doel heiligen,
zoals reeds bleek uit de reactie op de Franse Terreur. Zo werd al vroeg aan het
geestelijke effect van (gewelddadige) revoluties getwijfeld:

1. Daarbij refereer ik meer aan zijn opstel ’Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’
(1784) (in: E. Bahr (red.),Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. Stuttgart: Reclam, 1974,
1986, pp. 9-17) dan aan zijn esthetica die, zoals verderop zal blijken, in menig opzicht ná de
Verlichting moet worden gesitueerd.

2. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’, p. 59.
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Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem
Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber
niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen.1

De idee van gelijkheid, gemeenschap en universaliteit deed tevens de aandacht
uitgaan naar de miserabele toestand waarin de lagere standen zich bevonden. Het
volk diende uit zijn (geestelijke) achterlijkheid verheven te worden tot mondige
en zichzelf respecterende burgers en het was de zedelijke plicht van elk reeds
verlicht mens aan deze volksopvoeding bij te dragen. De gedachte dat de leer
daarvoor onaanvaardbaar aangepast zou moeten worden, kwam nog bij niemand
op:2 men had er bijvoorbeeld weinig moeite mee reeds bestaande populaire
genres (kalenders, almanakken) te bewerken.

De literatuur moest een belangrijke functie in dit grootse project vervullen:
haar taak was het de lezer op te voeden tot een beschaafd mens.3 Dit uitgangs-
punt vinden we vooral in de ’Wirkungsästhetik’ van o.a. Gottsched, Lessing en
Nicolai. Het was volgens deze leer niet zo belangrijk of een schrijver de formeel-
esthetische normen respecteerde; het ging er vooral om of hij in staat was de
lezer moreel te beïnvloeden. Dit doel werd het beste gediend door een realistische
literatuur: als de inhoud van het werk overeenstemde met het leven van de lezer,
kon deze zich ermee identificeren en zou hij gaan nadenken over zijn eigen
gedrag. De literair-sociale functie werd nu uitgesproken praktisch van aard: elk
literair produkt moest een leerzame, morele stelling bevatten. Deze bij uitstek
’burgerlijke’ eis aan de literatuur betekende een verandering ten opzichte van de
aristocratische opvatting, waarin kunst en literatuur vooral een diverterende en
representatieve functie hadden gehad.4

Zoals ik hierboven al aangaf, werd er in de rationalistische kritiek geen
kwalitatief onderscheid gemaakt tussen de leek en de expert: er werd vanuit
gegaan dat elk mens met een in medische zin ’gezond verstand’ goede smaak kon
ontwikkelen:

Ein jeder, der nur Sinne und Verstand hat, besitzt auch eine Geschicklich-
keit von der Schönheit empfundener Dinge zu urtheilen. [...] So wenig

1. Kant, ’Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’, pp. 10-11.

2. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit, p. 183.

3. J.A. McCarthy, ’"Plan im Lesen": On the Beginnings of a Literary Canon in the 18th
Century (1730-1805)’, in:Komparatistische Hefte13 (1986), p. 31.

4. Ch. Bürger, Der Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst. Literatursoziologische
Untersuchungen zum klassischen Goethe. Frankfurt: Suhrkamp, 1977, p. 11 en Hauser,Soziologie
der Kunst, p. 313.
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einem eine gesunde, dem andern eine verderbte Vernunft angebohren ist;
so wenig ist solches auch bey dem Geschmacke zu vermuthen. Die
Fähigkeit eines neugebohrnen Kindes ist zu allem gleichgültig.1

Mocht iemand echter voorkeur hebben voor weinig waardevol geachte litera-
tuur (zoals ’gemeine Komödien’), dan was dit niet zozeer een bewijs van een
slechte, maar van een onontwikkelde smaak, die door oefening, scholing en
’Hinauflesen’ stap voor stap verbeterd kon worden.2

Een eveneens egalitaire visie speelde een rol in het esthetisch sensualisme (ook
wel genaamd: ’emotionalisme’ of ’sentimentalisme’), dat vooral op het gemoed
van de lezer wilde werken. Het gevoel werd namelijk gezien als een belangrijk
aanknopingspunt voor de zedelijke en sociale vorming van de mens: de basis van
de goede samenleving lag volgens Lessing in het vermogen tot medelijden met en
inleving in de medemens. In deze literatuuropvatting wordt het waardeoordeel een
spontaan gevoelsoordeel, hetgeen samenhangt met het ideaal van een algemeen
toegankelijke kunst.3 De leek heeft nu niet alleen hetzelfde recht te oordelen als
de academisch gevormde expert, maar is in zekere zin zelfs in het voordeel: hij
staat namelijk onbevangener tegenover het kunstwerk. Daarmee raakt het concept
van de smaakontwikkeling enigszins op de achtergrond.

Hoewel het sensualisme dus nogal verschilt van de rationalistische benadering,
gaan beide uit van een optimistische, niet-dichotomische, op (principiële dan wel
empirische) gelijkheid berustende literatuuropvatting. Deze visie is mogelijk (en
slechts denkbaar) in een situatie waarin tot op zekere hoogte daadwerkelijk
consensus bestaat over zowel de menselijke natuur en bestemming als over de
functie van literatuur. Zo is hier bijvoorbeeld nog geen sprake van een conflict
tussen schrijver en publiek: volgens Baumgarten was het zelfs een artistieke
prestatie als de dichter in staat was de wensen van het publiek te vervullen.4 Hoe
algemeen deze visie werd geaccepteerd, blijkt tevens uit het feit dat ook minder
geslaagde kunstenaars zich naar deze normen richtten en er nog niet aan dachten
deze ter discussie te stellen of te schenden. Deze literatuuropvatting is kortom
’typisch’ voor de tijd van de vroeg-burgerlijke Verlichting, toen de literair-
belangstellenden (schrijvers en lezers) sociaal nog een redelijke eenheid vormden.

Het probleem van de modeliteratuur.

1. J.C. Gottsched,Versuch einer critischen Dichtkunst(1751). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1962, p. 126.

2. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 35.

3. Ch. Bürger, ’Einleitung: Die Dichotomie von hoher und niederer Literatur. Eine Problem-
skizze’, in: idem,Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur, p. 17.

4. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, pp. 36-37.
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Over het algemeen stonden de Verlichters positief tegenover het lezen, want
wie veel las, breidde z’n kennis uit en kon wereldburger worden. Niet alleen
’feitelijke’ boeken waren geschikt (zoals geschiedenis en biografieën), maar ook
de fictie van Molière en Richardson werd aanbevolen, omdat daarin reële
menselijke ervaring werd uitgedrukt. Maar niet alle fictie werd goedgekeurd: er
bestonden met name bedenkingen tegen de overdrijvingen in de avonturen- en
liefdesliteratuur. Aanvankelijk hoopte men de lezers van deze overbodige of zelfs
schadelijke lectuur af te houden door hun goede alternatieven aan te bieden: men
meende dat deze lectuur slechts bij gebrek aan beter werd gelezen en dat het
probleem wel opgelost zou worden als de schrijvers zich gewetensvoller aan hun
taak in het Verlichtingsproject zouden wijden.

Te veel lezen was echter niet aan te bevelen. Zo wees J.R.G. Beyer, geestelijke
en leraar, in 1795 op de nadelige gevolgen van overdadige lectuur: het zou de
lezer van z’n werk afhouden, z’n zinnelijkheid en z’n dierlijke driften stimuleren,
hem ondeugdelijk maken voor het werkelijke leven en onwaarheid en bijgeloof in
omloop brengen, vooral onder de ’eenvoudige’ mensen. De taak van de volkspe-
dagogen was ervoor te zorgen dat het publiek zich leerde matigen.1 Vooral de
’Romanenleserey’ moest het ontgelden, omdat die wel eens net zulke desastreuze
gevolgen zou kunnen hebben als de Franse Revolutie.2 Hiertoe aarzelden sommi-
gen niet daarbij de censuur - toch niet bepaald een Verlichtingsinstituut - te hulp
te roepen.

De klachten over de ’unersättliche Lesewut’, ’Vielleserei’ en ’Lesesucht’ die
sinds 1770 regelmatig waren te horen, richtten zich niet zozeer op het leesgedrag
van de lagere klassen, maar vooral op dat van de reeds verlicht geachte burgerij,
die een onverbeterlijke voorkeur bleek te ontwikkelen voor de zogenaamde
’Modeliteratur’ (zoalsRinaldo Rinaldini en de sentimentele liefdesgeschiedenis.
Goethe’s Werther en SchillersKabale und Liebeontkwamen evenmin aan dit
pejoratief).3 Een voorbeeld van zo’n klacht biedt een vertelling van Musäus,

1. Schenda,Volk ohne Buch, pp. 54-55.

2. Ch. Bürger, ’Das menschliche Elend oder Der Himmel auf Erden?’, p. 205.

3. Dit ondanks (of dankzij?) het feit dat de vader van de heldin uitKabale und Liebegrote
bezwaren heeft tegen de lectuur van zijn dochter: "Die rohe Kraftbrühen der Natur sind Ihro
Gnaden zartem Makronenmage noch zu hart. - Er muß sie erst in der höllischen Pestilenzküche
der Bellatristen künstlich aufkochen lassen. Ins Feuer mit dem Quark. Da saugt mir das Mädel -
weiß Gott, was als für? - überhimmlische Alfanzereien ein, das läuft dann wie spanische Mucken
ins Blut und wirft mir die Handvoll Christentum noch gar auseinander, die der Vater mit knapper
Not soso noch zusammenhielt. Ins Feuer, sag ich. Das Mädel setzt sich alles Teufelsgezeug in den
Kopf; über all dem Herumschwänzen in der Schlaraffenwelt findet’s zuletzt seine Heimat nicht
mehr, vergißt, schämt sich, daß sein Vater Miller der Geiger ist, und verschlägt mir am End’ einen
wackern ehrbaren Schwiegersohn, der sich so warm in meine Kundschaft hineingesetzt hatte" (1ste
bedrijf, 1ste scène) en: "Da haben wir’s! Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen" (1ste
bedrijf, 3de scène). In: F. Schiller,Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel(1784).
Stuttgart, Reclam, 1987.
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waarin wordt teruggedacht aan de goede oude tijd, toen er nog geen moderomans
bestonden:

Die Lektüre war damals noch kein Zeitbedürfnis, man verstund sich nicht
auf die Kunst, mit den hirnlosen Spielen der Phantasie, die gewöhnlich in
den seichtesten Köpfen der Nation spuken, die Zeit zu töten. Es gab keine
empfindsamen, pädagogischen, psychologischen, komischen, Volks- und
Hexenromane; keine Robinsonaden, keine Familien- noch Klostergeschich-
ten, keine Plimplamplaskos, keine Kakerlaks, und die ganze fade Rosent-
halsche Sippschaft hatte ihre Höckenweibermund noch nicht aufgetan, die
Geduld des ehrsamen Publikums mit ihren Armseligkeiten zu ermüden.1

De ’modeliteratuur’ riep zo’n weerstand op, dat men zou kunnen menen dat de
Verlichters in de praktijk minder democratisch of volksvriendelijk waren dan zij
zich voor hadden gedaan en dat we hen hier op een elitaire houding kunnen
betrappen. Men kan de bittere en vruchteloze strijd tegen de modeliteratuur echter
ook zien als een bewijs van een (te) grote betrokkenheid bij de literaire ’alge-
meenheid’, als een blijk van het feit dat de lage literatuur en haar lezers (te)
serieus werden genomen.2

Uit al deze negatieve aandacht voor de lage literatuur kan geconcludeerd
worden dat zij voor de cultuurdragers een groot probleem vormde. Rond 1770
hadden de literaire communicatieverhoudingen kennelijk het punt bereikt, waarop
de optimistische Verlichtingstheorie de ontmoedigende werkelijkheid van de
modeliteratuur niet meer kon ’beheersen’ en dit verschijnsel als uitzondering of
bijzaak terzijde kon schuiven:

Das Orientierungsschema, mit dem die Interaktion von Produktion und
Rezeption bis dahin begriffen wurde, wurde brüchig und unpraktikabel.3

Deze ’crisis’ hangt samen met de functie die in de burgerlijke ’Wirkungs-
ästhetik’ aan de literatuur was toegekend: zodra men namelijk veronderstelt dat
literatuur een positief moreel effect op de lezer dient te hebben, wordt het ook
aannemelijk dat zij eveneens ongunstige gevolgen kan hebben.4 Men kan dus
stellen dat het juist het algemeenheidsideaal is geweest, waardoor de lage

1. J.K.A. Musäus,Volksmärchen der Deutschen(1782/86). München: Winckler, 1961, p. 504.

2. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, p. 189.

3. Schulte-Sasse, ’Literarischer Markt und ästhetische Denkform’, p. 18. Zie ook: P. Bürger,
’The Problem of Aesthetic Value’, in: P. Collier en H. Geyer-Ryan (red.),Literary Theory Today.
Cambridge: Polity, 1990, pp. 28-29.

4. J.J.A. Mooij, ’De waarde van literatuur’, in: idem,De wereld der waarden. Essays over
cultuur en samenleving. Amsterdam: Meulenhoff, 1987, pp. 183-184.
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literatuur zo problematisch werd. Met de (pedagogische) belangstelling voor de
onontwikkelde smaak van anderen werd een nieuw, binnen de theorie onoplosbaar
probleem gegenereerd. Vanuit deze optiek heeft men de kwestie van de lage
literatuur dus aan zichzelf (aan de eigen theorie) te danken - reden waarom de
modeliteratuur aanleiding vormde voor een belangrijke omslag in de esthetica.

Zoals hierboven werd aangegeven, was het gevoel een van de pijlers van de
vroege Verlichtingsesthetica, toen die nog niet geconfronteerd was met de
onstuitbare groei van de sentimentele modeliteratuur.1 In deze lage literatuur van
de ’verschleppte Empfindsamkeit’ (later ook wel ’Kitsch’ genoemd) werd naar de
mening van de ascetisch ingestelde critici het middel gevoel te zeer tot doel
verheven, wat tot schadelijk effectbejag leidde.

Zo komt in SulzersAllgemeine Theorie der Schönen Künste(1771-1774) de
bodem van een op effect gerichte esthetica in zicht. Weliswaar moet volgens hem
de esthetische ervaring de ziel raken, maar een overmaat aan sentiment is
ongewenst, omdat zij de lezer zwak en onmannelijk maakt. Sulzer zoekt de schuld
in zulke gevallen bij de auteur: de idee dat de lezer wellustig genieten wíl, komt
niet bij hem op.

J.C.F. Bährens gaat inUeber den Werth der Empfindsamkeit besonders in
Rücksicht auf die Romane(1786) verder: voor hem is ook het publiek schuldig.
Naast de goede lezer onderscheidt hij het type van de modelezer, die bewust op
zoek is naar sterke gemoedsaandoeningen. Aan deze behoefte wordt tegemoet
gekomen door de sensationele modeliteratuur, die alleen tot de zinnelijk verbeel-
ding spreekt en zo de lezer nog subjectiever en egocentrischer maakt dan hij al
was. Bährens motiveert zijn indeling ethisch-psychologisch: slechte smaak komt
zijns inziens niet zozeer voort uit een gebrek aan ontwikkeling (zoals de vroege
Verlichters meenden), maar veeleer uit een tekort aan geestkracht en zelfbeheer-
sing. Hij pleit voor een objectievere houding: men moet de schoonheid van het
werk tot haar recht laten komen en niet alles op zichzelf betrekken.2

Karl Philipp Moritz bestreed de modeliteratuur weliswaar niet zo fel als
Bährens, maar zijn theorie kan toch gezien worden als de volgende stap in het
dichotomiseringsproces. Ook hij meent dat het bestaan van de modeliteratuur in
de eerste plaats te wijten is aan een ’psychische Fehlhaltung’ bij zowel auteur als
publiek.3 Bovendien verzet hij zich tegen de doelgerichtheid van de Wir-
kungsästhetik, omdat hierdoor de literatuur steeds eenzijdiger dreigt te worden.4

Voor Moritz is schoonheid van een hogere orde dan praktisch nut:

1. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 29.

2. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 61.

3. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 71.

4. Ch. Bürger,Der Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst, p. 122.
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Da mir nun das Schöne mehr um sein selbst willen, das Nützlichen aber
bloß um meinetwillen, lieb ist; so gewähret mir das Schöne ein höheres
und uneigennützigeres Vergnügen, als das bloß Nützliche. Das Vergnügen
an dem bloß Nützlichen ist gröber und gemeiner, das Vergnügen an dem
Schönen feiner und seltner. Jenes haben wir, in gewissem Verstande, mit
den Tieren gemein; dieses erhebt uns über sie.1

Op grond van de tegenstelling tussen schoonheid en nut onderscheidt hij (net
als Bährens) twee lezerstypen, die elk op een ander soort genot uit zijn. De
modelezer prefereert een literatuur naar aanleiding waarvan hij van zijn eigen
gevoel kan genieten. Voor de kenner staat echter het werk zelf voorop en is
zinnelijk genot slechts een neveneffect. Het hogere, esthetische genot kan alleen
in de contemplatie worden bereikt en wijst op een intellectuele en kritische
prestatie.2

De problematisering van de sentimentele modeliteratuur markeert zo het einde
van de vroege Verlichtingsesthetica, waarin de literaire algemeenheid nog een
haalbaar ideaal leek. In plaats daarvan treedt in de Duitse kunst- en literatuurtheo-
rie van het einde van de 18de eeuw een antropologisch-literaire tweedeling,
waarvan de ’oorzaak’ vooral bij de (morele) instelling van het publiek werd
gezocht.3 In 1794 constateert Hoche dat de literatuur nu definitief in twee aparte
gebieden met elk hun eigen doelstelling en publiek uiteen is gevallen. Hiermee
heeft de dichotomie haar eerste hoogtepunt bereikt.

Immanuel Kants ’Kritik der Urteilskraft’.

Nu in het voorgaande is gewezen op het verband tussen het ontstaan van de
dichotomie en de opkomst van een esthetica waarin een bijzondere status aan de
schoonheid wordt verleend, lijkt het zinvol te rade te gaan bij een van de grond-
leggers van deze autonomie-esthetica, Immanuel Kant. Wordt in diensKritik der
Urteilskraft uit 1790 inderdaad de basis gelegd voor een strenge dichotomie?
Deze vraag moet in eerste instantie ontkennend beantwoord worden. In de derde
Kritik ontbreekt bijvoorbeeld elk commentaar op de modeliteratuur, waarover veel
van Kants tijdgenoten zich zo opwonden. Evenmin treffen we een expliciete
gedachtengang erin aan over de tweedeling in het publiek: de tekst lijkt in deze
opzichten zelfs irrelevant te zijn. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat Schulte-
Sasse hem niet in zijn onderzoek heeft betrokken. Gezien echter het feit dat zowel

1. K.Ph. Moritz, ’Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten’ (1785), in: idem:WerkeII.
Frankfurt: Insel, 1981, p. 543.

2. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, pp. 66-67.

3. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 57.
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Adorno als Bourdieu geregeld en uitdrukkelijk naar deKritik der Urteilskraft
verwijzen, wil ik hier toch melding maken van de belangrijkste esthetische noties
uit dit werk. Daarbij zal met name gelet worden op de relatie tussen het schone
en het aangename, die, zoals in mijn vierde hoofdstuk nader toegelicht zal
worden, volgens Bourdieu van groot belang is voor de dichotomie.1

DE OORDEELSKRACHT.
In navolging van Sulzer en Mendelssohn onderscheidt Kant drie autonome

menselijke gemoedsvermogens: ’Verstand’, ’Urteilskraft’ en ’Vernunft’. Met het
verstand kan de mens de objectieve natuur kennen en dit begrip berust op het a-
priori-principe van de wetmatigheid (’Gesetzmäßigkeit’). Het ’Vernunft’ of de
rede is gebaseerd op het a-priori-beginsel van de bovenzinnelijke moraal en de
wil, waarmee de mens richting geeft aan de werkelijkheid: hier speelt de vrijheid
en het verlangen daarnaar een belangrijke rol. ’Verstand’ en ’Vernunft’ staan
echter los van elkaar: "Denn so wenig der Naturbegriff auf die Gesetzgebung
durch den Freiheitsbegriff Einfluß hat, ebensowenig stört dieser die Gesetzgebung
der Natur":2 er bestaat dus een grote kloof tussen beide vermogens.

In de Kritik der Urteilskraft gaat Kant in op het derde vermogen, de oordeels-
kracht, dat het verstand en de rede aan elkaar verbindt. Ook hier is sprake van
een a-priori-principe: de doelmatigheid (Zweckmäßigkeit; een begrip dat van
Leibniz komt). De idee hierachter is dat de wereld op een logische wijze samen-
hangt en dat het particuliere gesitueerd kan worden in een gericht proces, dat de
vrijheid ten doel heeft.3

"Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter
dem Allgemeinen zu denken".4 Als het algemene (de regel, het principe, de wet)
gegeven is en het bijzondere daaronder gerangschikt kan worden, is de oordeels-
kracht bepalend. Is nu echter alleen het bijzondere gegeven en kan men voor het
oordeel erover niet terugvallen op algemene wetten of voorschriften, dan is er
sprake van ’reflektierende Urteilskraft’. Zo kan alsnog het universele karakter van
een gegeven particulariteit ontdekt worden.

Met behulp van de oordeelskracht kan een voorwerp op zijn doelmatigheid
(functie) beoordeeld worden. De doelmatigheid is reëel en objectief als zij

1. P. Bourdieu,La distinction. Critique sociale du jugement. Parijs: Minuit, 1979, pp. 42-45 en
565-585. Zie ook: C. Crego en G. Groot, ’Pierre Bourdieu en de filosofische esthetica. Aanteke-
ningen bij het nawoord vanLa distinction’, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbe-
geerte, 77 (1985), nr. 1, pp. 21-35.

2. I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790). Stuttgart: Reclam, 1963, 1981, p. 27 [XVIII] (de
tussen de vierkante haken aangegeven paginering verwijst naar de zogenaamde ’Akademieausgabe’
van Windelband, die op de uitgave van 1793 is gebaseerd).

3. Zie voor een geestrijke kritiek op dit principe Voltaire’s ’Candide ou l’optimisme’ (1759),
in: idem, Romans et contes. Parijs: Gallimard, 1972, pp. 135-234.

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 33 [XXV].
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gebaseerd is op de overeenkomst tussen de vorm en de mogelijke toepassing van
het voorwerp. Deze ’teleologische Urteilskraft’ wordt in het tweede, hier niet
behandelde deel van deKritik der Urteilskraft uitgewerkt. De doelmatigheid is
daarentegen formeel en subjectief, als zij verbonden is aan gevoelens van lust of
onlust. Op deze formeel-subjectieve doelmatigheid slaat de ’ästhetische Urteils-
kraft’, waaronder verschijnselen als schoonheid, smaak en kunst vallen. Het
esthetische oordeel ligt dus verankerd in het subjectieve gevoel, waarmee Kant
aansluit op de traditie van het sensualisme.

HET SCHONE, HET GOEDE EN HET AANGENAME.
In vier momenten beschrijft Kant het esthetische oordeel, waarbij hij ingaat op

de verhouding tussen het schone, het aangename en het goede.

1. Kwaliteit: "Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes
oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, ohne alles
Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön".1 De idee
van het ’interesselose Wohlgefallen’, dat Kant aan Moritz ontleent, houdt in dat
men bij de bepaling van het schoonheidsoordeel onafhankelijk is van het bestaan
van het te beoordelen voorwerp: alleen vanuit een ’onverschillige’ beschouwing
(contemplatie) kan men tot een zuiver smaakoordeel komen en subjectieve
universaliteit bereiken.

Hoewel dit oordeel dus niet uit een belang voortkomt, kan het toch in een
(maatschappelijk) belang resulteren: "Nur in der Gesellschaft wird es interessant,
Geschmack zu haben".2 Een smaakoordeel kan namelijk een bewijs van smaak
zijn, maar deze "empirische Interesse ist aber für uns hier von keiner Wichtigkeit,
die wir nur darauf zu sehen haben, was auf das Geschmacksurteil a priori,
wenngleich nur indirekt, Beziehung haben mag".3 Bij Kant gaat het dus vooral
om het menselijk subject als ’universeel individu’ en nauwelijks om diens
maatschappelijke achtergronden en beperkingen. Het is zelfs zo dat, zodra er
sociale of andere externe argumenten gaan meespelen, er van smaak geen sprake
meer kan zijn:

Denn der Geschmack muß ein selbst eigenes Vermögen sein; wer aber ein
Muster nachahmt, zeigt, sofern als er es trifft, zwar Geschicklichkeit, aber
nur Geschmack, sofern er dieses Muster selbst beurteilen kann.4

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 79 [16].

2. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 70 [7].

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 220 [164].

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 114 [53-54].

45



Het ontstaan van de moderne dichotomie

Het individueel-subjectieveuitgangspunt betekent dat noch traditie, noch
autoriteit, noch redelijke argumenten invloed hebben op het smaakoordeel: alleen
het (eigen) kritische gevoel telt:

Wenn mir jemand sein Gedicht vorliest [...] welches am Ende meinem
Geschmacke nicht behagen will, so mag er den Batteux oder Lessing, oder
noch ältere und berühmtere Kritiker des Geschmacks, und alle von ihnen
aufgestellten Regeln zum Beweise anführen, daß sein Gedicht schön sei
[...]: ich stopfe mir die Ohren zu, mag keine Gründe und kein Vernünfteln
hören.1

Het universeel-subjectieveaspect houdt in "daß wir berechtigt sind, dieselben
subjektiven Bedingungen bei jedem Menschen vorauszusetzen, die wir in uns
antreffen".2 Kant gaat er dus, als Verlichter, vanuit dat elk mens in principe gelijk
is, dat wil zeggen: volgens de universele structuren van de menselijke geest
handelt en reageert.

Het belangeloze karakter van het schoonheidsoordeel onderscheidt het van
twee verwante vormen van ’Wohlgefallen’, te weten het aangename en het goede:
"Angenehm ist das, was den Sinnen in der Empfindung gefällt".3 Hier is wel
sprake van een praktisch belang: "Nicht bloß der Gegenstand, sondern auch die
Existenz desselben gefällt".4 Het gaat hier om de bevrediging van zinnelijke
behoeften. Ook het genoegen dat men aan het goede beleeft, is aan een belang
gebonden: het goede is namelijk een middel tot iets anders, te weten de vrijheid.
Het behoort daarom in feite tot het gebied van de rede en de moraal en niet tot de
(esthetische) gevoelens.

2. Kwantiteit: "Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt".5 De twee
hier geïntroduceerde aspecten (’ohne Begriff’ en ’allgemein’) maken ook in dit
moment een onderscheid tussen het schone, het aangename en het goede moge-
lijk.

Het goede onderscheidt zich van het schone, omdat het wel op redelijke
begrippen is gebaseerd. Het aangename kent, net als het schone, weliswaar geen
begrippen, maar het is niet algemeen van aard. Stellen dat iets aangenaam is, is
een persoonlijk gevoel, een privé-oordeel. Voor het aangename geldt dan ook:
"ein jeder hat seinen eigenen Geschmack (der Sinne)".6 Mocht er desondanks

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, pp. 198-199 [141].

2. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 208 [152].

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 71 [7].

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 77 [14].

5. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 93 [32].

6. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 82 [19].
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consensus bestaan over wat aangenaam is en wat niet, dan is dit hoogstens het
gevolg van generale empirische regels en/of conventies.1 Het schoonheidsoordeel
is daarentegen wel universeel. Omdat elk persoonlijk belang ontbreekt, mag het
namelijk wel aanspraak maken op algemene instemming:

wenn [jemand] etwas für schön ausgibt, so mutet er andern eben dasselbe
Wohlgefallen zu: er urteilt nicht bloß für sich, sondern für jedermann, und
spricht alsdann von der Schönheit, als wäre sie eine Eigenschaft der
Dinge.2

Dit ’als wäre’ geeft aan dat schoonheid nooit objectief is: zij wordt geobjecti-
veerd, maar blijft subjectief en onbewijsbaar. Omdat Kant er vanuit gaat dat elk
mens beschikt over dezelfde vermogens, staat dit de universele geldigheid van het
smaakoordeel echter niet in de weg:

Das Geschmacksurteil selber postuliert nicht jedermanns Einstimmung
(denn das kann nur ein logisch allgemeines, weil es Gründe anführen
kann, tun); es sinnet nur jedermann diese Einstimmung an [...]. Die
allgemeine Stimme ist also nur eine Idee.3

3. Relatie: "Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern
sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird".4 Bij de
beoordeling van het goede gaat het om het objectieve doel van een bepaald
voorwerp in relatie tot de Rede. Bij het schone is dit doel echter onbepaald en
irrelevant: zijn doelmatigheid is een paradox omdat zij ’ohne Zweck’ is. De
schoonheid van een bloem, een vogel of een schelp staat los van de functie die
hun vorm in de natuur kan hebben: "[sie] sind für sich Schönheiten, die [...] frei
und für sich gefallen".5 Als het doel van het voorwerp bij de esthetische oordeels-
vorming een rol zou spelen, zou dit zelfs een inperking van het harmonieuze en
’freie Spiel der Erkenntniskräfte’ zijn, waarmee het smaakoordeel zijn zuiverheid
zou verliezen. Het gaat hier in de eerste plaats om de formele beoordeling van
voorwerpen. Kleur en toon zijn secundair omdat deze volgens Kant tot het gebied
van het zinnelijk-aangename behoren en dus buiten het zuivere smaakoordeel
vallen.

1. In z’n algemeenheid mag dit betwijfeld worden: ook het zinnelijk-(on)aangename (bijvoor-
beeld sexualiteit en pijn) lijkt me universeel-menselijk.

2. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 82 [19-20].

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 88 [26].

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 120 [61].

5. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 109 [49].
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4. Modaliteit: "Schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen
Wohlgefallens erkannt wird".1 Bij de kwantiteit werd reeds ingegaan op de
universaliteit van het schoonheidsoordeel: "Das Geschmacksurteil sinnet jeder-
mann Beistimmung an".2 Dit is niet gebaseerd op de empirie, maar op een
noodzakelijkheid, waarbij een universele gemeenschapszin (’Gemeinsinn’) wordt
verondersteld. Deze vormt op zijn beurt een voorwaarde voor de communicatie
over het gevoel (de ’Mitteilbarkeit’). De gemeenschapszin is, net als de univer-
saliteit, geen empirisch gegeven; hij is een noodzakelijk idee:

[der Gemeinsinn] sagt nicht, daß jedermann mit unserm Urteile überein-
stimmen werde, sondern damit zusammenstimmen solle.3

HET VERHEVENE.
Binnen de (on)lustgevoelens onderscheidt Kant tot slot nog het verhevene (’das

Erhabene’). Dit komt in enkele opzichten met het schone overeen: beide ’gefallen
für sich’ en beide veronderstellen een reflectief oordeel. Een belangrijk verschil is
evenwel dat het schone de (begrensde) vorm van een voorwerp betreft, terwijl het
bij het verhevene nu juist om de onbegrensdheid van een (soms zelfs amorfe)
zaak gaat. Deze vormeloosheid maakt dat men niet van een verheven ding kan
spreken (zoals bij schoonheid een alsof-objectiviteit mogelijk was), maar uitslui-
tend van de verhevenheid van het gevoel. Daarnaast kenmerkt de verhevenheid
zich door gemoedsbeweging en niet door rustige contemplatie. Tenslotte is het
schone toch meer aan de natuur en het verstand verbonden, terwijl het verhevene
naar de rede en de moraal neigt: in het verhevene komt het tot een synthese
tussen ethiek (moraal, rede) en esthetica (gevoel).

Verhevenheid voelt men als iets de grenzen van de verbeeldingskracht en de
zinnen overstijgt (bijvoorbeeld bij de aanschouwing van het natuurgeweld van
onweer, vulkanen, rotspartijen en watervallen). Deze grootsheid wordt bij gebrek
aan maatstaf absoluut en haar onvoorstelbaarheid dwingt achting af. De onmete-
lijkheid is kwalitatief tweeslachtig: omdat de verbeeldingskracht ontoereikend is
(de mens voelt zich er nietig bij), worden enerzijds onlustgevoelens (zoals angst)
opgeroepen. Anderzijds veroorzaakt dàt nu juist lustgevoelens: "der Gegenstand
wird als erhaben mit einer Lust aufgenommen, die nur vermittelst einer Unlust
möglich ist".4 Om deze lust te kunnen ervaren is het echter wel noodzakelijk dat
men zich in (religieuze) veiligheid weet.

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 127 [68].

2. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 122 [63].

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 126 [67].

4. Kant, Kritik der Urteilskraft, p. 158 [102]. Volgens Lyotard vormt dit de kiem van het
schok-idee van de 20ste eeuwse avantgarde, die ook bij Adorno een centrale rol zal blijken te
spelen (J.-F. Lyotard, ’Das Erhabene und die Avantgarde’, in:Merkur 424 (1984), pp. 151-164).
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KUNST.
Er wordt wel eens vergeten dat deKritik der Urteilskraft in aanzet geen kunst-

of literatuurtheorie is: de bekendste, hierboven behandelde thesen van Kant
hebben weliswaar niet uitsluitend, maar toch vooral betrekking op de schoonheid
in de natuur (bloemen, vogels, vergezichten). Hoewel veel daarvan van toepassing
verklaard kan worden op de kunst, bestaat er een groot verschil tussen het schone
in de natuur en het schone in de kunst. Ofschoon Kant herhaaldelijk opmerkt dat
het schone niet aan rede en moraal verbonden is, vraagt hij zich (geheel in de lijn
van de Verlichtingsesthetica) toch af of een zuivere smaak ook wijst op een
hoogstaande moraal. Ten aanzien van de kunst blijkt dit (op empirische en/of
voorbarig generaliserende gronden?) echter niet het geval te zijn:

Virtuosen des Geschmacks [ergeben] nicht allein öfter, sondern wohl gar
gewöhnlich, eitel, eigensinnig, und verderblichen Leidenschaften [...] das
Interesse am Schönen der Kunst [gebe] gar keinen Beweis einer dem
Moralisch-Guten anhänglichen, oder auch nur dazu geneigten Denkungsart
ab.1

Bij de belangstelling voor de schoonheid der natuur ligt dit - wellicht onder
invloed van Rousseau - anders: die duidt vermoedelijk wel op aanleg tot een
goede moraal.

Daarnaast onderscheidt Kant binnen de kunst verschillende waardeniveaus.
Onderaan staat de aangename kunst die, blijkens volgend tafereel, slechts het ver-
maak, de gezelligheid en het tijdverdrijf dient:

Angenehme Künste sind die, welche bloß zum Genusse abgezweckt
werden; dergleichen alle die Reize sind, welche die Gesellschaft an einer
Tafel vergnügen können; als unterhaltend zu erzählen, die Gesellschaft in
freimütige und lebhafte Gesprächigkeit zu versetzen, durch Scherz und
Lachen sie zu einem gewissen Tone der Lustigkeit zu stimmen, wo, wie
man sagt, manches ins Gelag hinein geschwatzt werden kann, und nie-
mand über das, was er spricht, verantwortlich sein will, weil es nur auf die
augenblickliche Unterhaltung, nicht auf einen bleibenden Stoff zum
Nachdenken oder Nachsagen, angelegt ist. (Hierzu gehört denn auch die
Art, wie der Tisch zum Genusse ausgerüstet ist, oder wohl gar bei großen
Gelagen die Tafelmusik: ein wunderliches Ding, welches nur als ein
angenehmes Geräusch die Stimmung der Gemüter zur Fröhlichkeit unter-
halten soll, und, ohne daß jemand auf die Komposition derselben die
mindeste Aufmerksamkeit verwendet, die freie Gesprächigkeit eines
Nachbars mit dem andern begünstigt). Dazu gehören ferner alle Spiele, die

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, pp. 221-222 [165-166].
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weiter kein Interesse bei sich führen, als die Zeit unvermerkt verlaufen zu
machen.1

De schone kunst is van een andere, hogere orde omdat zij deze vrijblijvende
zinnelijkheid overstijgt en tot reflectie stemt. Maar het blijkt bij de beoordeling
van kunst niet alleen om het schone te gaan: echt waardevolle kunst dient een
(onopzettelijk) ’esthetisch idee’ te bevatten. Onder een esthetisch idee verstaat
Kant:

diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt,
ohne daß ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff, adäquat
sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich
machen kann.2

De geniale kunst bevat toch een morele component: zonder ’Geist’ en morele
ideeën dienen ook de schone kunsten slechts ter verstrooiing.3 Het aangename
mag dan lager in de waardenhiërarchie staan dan het schone; het zuiver schone
wordt op zijn beurt beneden de geniale, geestrijke kunst geordend. Om deze reden
vindt Kant (in tegenstelling tot veel latere romantici en esthetisten) de dichtkunst
over het algemeen dan ook van een hogere orde dan de muziek: in het laatste
geval is zijns inziens maar weinig ruimte voor ’Gedankenfülle’.

Op grond van de ’esthetische idee’ wordt in het deel ’Die Dialektik der
ästhetischen Urteilskraft’ de begripsloosheid van de smaak enigszins herzien ten
opzichte van de beschrijving bij het tweede moment, de kwantiteit. Het smaakoor-
deel blijkt namelijk niet zozeer begripsloos, maar veeleer onbepaald begripsmatig
te zijn.4 Deze nuance leidt tevens tot een nieuwe bepaling van de verhouding
tussen het schone en het goede: het schone blijkt een symbool van het zedelijk
goede te zijn.5 Hierdoor laat de smaak zich uiteindelijk definiëren als "ein
Beurteilungsvermögen der Versinnlichung sittlicher Ideen (vermittelst einer
gewissen Analogie der Reflexion über beide)".6

Naar de letter beschouwd is deKritik der Urteilskraft dus geen pleidooi voor
een zuiver esthetische kunstopvatting. Weliswaar kent Kant een bijzondere status
toe aan het schone, maar hij plaatst dit (nog) niet in het centrum van zijn kunst-
theorie, waarin ook ruimte is voor het verhevene: rede en moraal zijn, als het
erop aan komt, voor zijn literaire waardeoordeel onmisbaar. Het zal echter niet

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 233 [178].

2. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 246 [192-193].

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 266 [214].

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 289 [237].

5. Zie ook: J.J.A. Mooij, ’Het schone en het goede’, in: idem,De wereld der waarden, p. 159.

6. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 313 [263].
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verbazen dat de voorstanders van een extreme autonomie-esthetica (waartoe Kant
dus strikt genomen niet gerekend mag worden) deze morele component van het
artistieke waardeoordeel van weinig belang achten. De historische betekenis van
Kants studie ligt daarom vooral in de mogelijkheid die zij haar lezers bood het
schone ten koste van het aangename en het goede als (hoogste) waarde te
institutionaliseren en als zodanig markeert zij een belangrijk punt in het ontstaan
van de dichotomie.

Friedrich Schiller.

Een qua ambivalentie met Kant vergelijkbare, maar aanmerkelijk explicietere
positie neemt Friedrich Schiller in. Enerzijds beveelt hij de ontspanningsliteratuur
aan als opstapje, als voorlopig alternatief voor een publiek dat nog niet gewend is
aan het ware, het schone en het goede in hun zuivere vorm. Eveneens toont hij
begrip voor de behoeften van de werkende mens, die in zijn vrije tijd vooral ont-
spannende lectuur zoekt. Als schrijver signaleert hij bovendien enkele positieve
kanten van de opmars van de literaire markt: het massale karakter van de
modeliteratuur biedt de schrijver nieuwe kansen. Daarnaast komt de anoniemere
relatie tussen auteur en publiek ook de zelfstandigheid van de recipiënt ten goede.
En in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten rekent hij de romanschrijver, zij
het als halfbroer, wel degelijk tot de literaire familie.

Anderzijds stelt hij echter: "Das einzige Verhältnis gegen das Publicum, das
einen nicht reuen kann, ist der Krieg",1 noemt hij zijn publiek gepeupel en ziet
hij in de modeliteratuur een ernstige bedreiging voor de zedelijkheid van de lezer.

Schillers schrijversloopbaan biedt een goed voorbeeld van wat Dau de Janus-
kop van de literaire markt noemt.2 Als ’vrije schrijver’ kende hij uit eigen
ervaring zowel de beperkingen als de mogelijkheden van deze markt:Die Räuber
en Kabale und Liebewaren grote successen, maar niet voldoende om de concur-
rentie van Iffland het hoofd te bieden: zijn contract uit 1783 bij het Nationalthea-
ter te Mannheim werd niet verlengd. Om in zijn levensonderhoud te voorzien
verhuurde hij zich vervolgens als journalist en leerde hij rekening te houden met
de behoeften van het publiek.3 Hoewel hij er zich soms over beklaagde dat zijn
journalistieke plichten hem hinderden bij zijn eigenlijke, poëtische werk, waagde

1. F. Schiller, ’Schiller an Goethe, 25. Juni 1799’ (1799), in: idem,Werke. Nationalausgabe
30. Weimar: Böhlaus, 1961, p. 64.

2. Dau, ’Friedrich Schiller und die Trivialliteratur’, p. 173.

3. K.L. Berghahn, ’Volkstümlichkeit ohne Volk? Kritische Überlegungen zu einem Kulturkon-
zept Schillers’, in: R. Grimm en J. Hermand (red.),Popularität und Trivialität [...]. Frankfurt:
Athenäum, 1974, pp. 55-56. Een vergelijkbare ervaring had in onze eeuw L.P. Boon, die zich
(onder pseudoniem) in leven hield met ’Courths-Mahleren’ (J. Muyres, ’"De huilende jongetjes"
van een Nobelprijswinnaar’, in:Letterlik 5 (1991), nr. 4, p. 49).

51



Het ontstaan van de moderne dichotomie

hij zich in 1786 met het vervolgverhaalDer Geisterseherbewust en met veel
succes op het terrein van de modeliteratuur. Ondanks velerzijds aandringen
bestaat deze roman slechts uit fragmenten, volgens Greiner "notwendigerweise,
weil es in dieser Sphäre der Trivialität [...] zwischen Geist und Stoff keine
Verbindung und keine Versöhnung, sondern nur Trennung und Lösung gibt".1

Aan deze preklassieke fase van commerciële aanpassing en consideratie met
het publiek kwam echter een einde in de jaren na de revolutie in Frankrijk. In
1792 was aan de schrijver vanDie Räuberde eer van het Franse staatsburger-
schap verleend, maar dit verhinderde niet dat hij zich erg opwond over het proces
tegen en de executie van Lodewijk XVI in 1793. Schiller verloor daardoor elke
sympathie voor de revolutionaire politiek, die zijns inziens was ontaard in een
’plebejisch’ anarchisme. Dit had ook gevolgen voor zijn ideeën over de taak van
de schrijver. Het was nu wenselijker dan ooit dat de auteur een zo groot mogelij-
ke verspreiding wist te behalen: niet echter om het publiek in zijn (gewelddadige)
opvattingen te stijven, maar juist om die op een politiek effectieve schaal te
kunnen verbeteren.2

Een en ander resulteerde in een scherpe kritiek op het verschijnsel van de
modeliteratuur en een bezinning op het streven naar populariteit. Een bijzonder
belangwekkende voorbereiding hierop is de recensie uit 1791 van G.A. Bürgers
gedichten, die teruggreep op Herders ideeën over de volkspoëzie. Bürger meende
dat de kloof die zichtbaar begon te worden tussen elite en massa door een bewust
populaire poëzie overbrugd kon worden: "Alle Poesie soll volksmäßig sein, denn
das ist das Siegel ihrer Vollkommenheit".3 Schiller bracht hiertegenin dat het
’volk’ geen culturele eenheid meer vormt:

Unsre Welt ist die homerische nicht mehr, wo alle Glieder der Gesell-
schaft im Empfinden und Meinen ungefähr dieselbe Stufe einnahmen, sich
also leicht in derselben Schilderung erkennen, in denselben Gefühlen
begegnen konnten.4

1. M. Greiner,Die Entstehung der modernen Unterhaltungsliteratur. Studien zum Trivialroman
des 18. Jahrhunderts. Reinbek: Rowohlt, 1964, p. 127.

2. Dau, ’Friedrich Schiller und die Trivialliteratur’, pp. 177-178.

3. G.A. Bürger, ’Von der Popularität der Poesie’ (1784), in: idem,Sämtliche WerkeIII.
Leipzig: Hesse, 1902, p. 20.

4. F. Schiller, ’Über Bürgers Gedichte’ (1791), in: idem,Werke. Nationalausgabe22. Weimar:
Böhlaus, 1958, p. 247. Men mag er overigens aan twijfelen of de wereld ooit in deze zin
homerisch is geweest; men denke aan de interpretatie van Horkheimer en Adorno van Odysseus’
ontmoeting met de Sirenen, tijdens welke de scheiding tussen arbeid en kunstgenot werd
’uitgevonden’ (M. Horkheimer en Th.W. Adorno,Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente(1947). Frankfurt: Fischer, 1969, 1985, pp. 33-34).
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De dichter staat voor de keus: òf hij schrijft voor het (beperkte) bevattingsver-
mogen van de massa en ziet af van de bijval van de beschaafde klasse, òf hij
probeert de kloof tussen beide groepen door een werkelijk grote kunst te over-
bruggen. Echt waardevol is voor Schiller het kunstwerk pas als het bij de kenner
in de smaak valt zonder meteen ongenietbaar te zijn voor het grote publiek:
populariteit is hoogstens een toegift. Artistieke waarde wordt pas in tweede (of
laatste) instantie bepaald door de mate waarin het grote publiek zich er tevreden
over toont.1 Hoewel Schiller dus weigert zich aan te passen aan de literaire
normen van het grote publiek, voelt hij zich er toch bij betrokken en blijft hij
zoeken naar een manier om deze smaak te verheffen:

Es giebt nichts roheres als den Geschmack des jetztigen deutschen Publi-
kums, und an der Veränderung dieses elenden Geschmacks zu arbeiten,
nicht meine Modelle von ihm zu nehmen, ist der ernstliche Plan meines
Lebens.2

Bij Schiller vinden we een tamelijk genuanceerde analyse van het succes van
de modeliteratuur, dat verklaard wordt uit de groeiende leeshonger van ook de
lagere klasse en uit de al te menselijke behoefte aan hartstochtelijke verwikkelin-
gen. Maar niet alleen het publiek draagt schuld: ook de staat en het onderwijs kan
nalatigheid verweten worden. En omdat de betere schrijvers zich afzijdig houden,
is dit nieuwe publiek overgeleverd aan het aanbod van middelmatige auteurs en
uitgevers zonder scrupules. In 1792 ziet Schiller, in de traditie van de Verlichting,
nog mogelijkheden om de smaak van het publiek te verbeteren, te ’veredelen’. Hij
spoort daartoe zijn collega’s aan hun morele en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid te nemen en zich te verwaardigen het publiek te redden van de schade-
lijke lectuur door er iets beters voor in de plaats te stellen.3

In 1795 verzucht hij echter dat dit alternatieve project steeds uitzichtlozer
wordt. De oorzaak daarvan zoekt hij dan vooral bij het publiek, dat in esthetisch
opzicht kennelijk al te diep is gezonken en al te zeer gewend is geraakt aan
lichtzinnige lectuur.4 Dit gevoel van machteloosheid weerklinkt ook in zijn
observatie dat de onverbeterlijke voorkeur van het grote publiek niet alleen een
teken van moreel of cultureel verval is, maar ook een gevolg is van het feit dat de
werkende klasse haar vrije tijd nodig heeft om zich in geestelijke ledigheid te
ontspannen. Hoewel de modeliteratuur dus een sociaal legitieme functie mag

1. Berghahn, ’Volkstümlichkeit ohne Volk?’, p. 62.

2. F. Schiller, ’An Gottlieb Fichte (1. Bruckstück des ersten Konzepts), 3. Aug. 1795’ (1795),
in: idem: Schillers Briefe4. Stuttgart etc.: Deutsche Verlags-Anstalt, s.a., p. 221.

3. Dau, ’Friedrich Schiller und die Trivialliteratur’, p. 173.

4. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 87.
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vervullen, blijft zij artistiek verwerpelijk. (Schone) kunst en arbeid sluiten elkaar
uit:1 het ware kunstgenot is een luxe, voorbehouden aan

einer Klasse von Menschen [...], welche, ohne zu arbeiten, tätig ist und
idealisieren kann, ohne zu schwärmen. [...] Nur eine solche Klasse kann
das schöne Ganze menschlicher Natur, welches durch jede Arbeit augen-
blicklich, und durch ein arbeitendes Leben anhaltend zerstört wird, aufbe-
wahren.2

Zo keert de dichter het grote publiek de rug toe, wat in menig beschouwing
aanleiding geeft tot de opmerking dat zijn hoge literatuur nu weer (voor veel
historici problematisch) elitair, exclusief, ja zelfs aristocratisch wordt: slechts
uitverkorenen hebben toegang tot het arcanum van kunst en wijsheid.3 Ook de
van oorsprong ethische tegenstelling tussen het zinnelijke en het geestelijke speelt
een centrale rol in Schillers klassiek esthetische systeem. Modeliteratuur wordt
geassocieerd met lage lusten, die de naar vrijheid strevende geest ketenen. In deze
oppositie tussen ’Geist’ en zinnelijk genot - ook wel ’Ungeist’ - genoemd, stijgt
de kunst tot welhaast sacrale hoogten.4

Op basis van KantsKritik der Urteilskraft ontwikkelt Schiller en normatieve
theorie waarin het literaire werk autonoom is: de poëzie (als hoogste vorm van
literatuur) verwijdert zich van de prozaïsche en ’dierlijke’ werkelijkheid van met
name de lagere klassen.5 Deze opvatting hield echter nog niet in dat de literatuur
nu elke maatschappelijke en ethische functie verloor. Zelfs als Schiller stelt dat
hij de hoop op en voor het grote publiek heeft opgegeven en het de oorlog
verklaart, blijft hij vasthouden aan de idee van een opvoedende, op effect gerichte
literatuur. Uit zijn Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen(1793-
1795) en de verhandelingÜber naive und sentimentalische Dichtung(1795)
spreekt toch een voortdurend geloof in de algemeen-vormende werking van kunst
en literatuur.6 Nog steeds hoopt hij sociale barrières te overwinnen en het
gesplitste publiek te verenigen. Zo stond hem in zijn bijdragen aan het tijdschrift
de Horen (1795-1798) de vorming van een nationaal esthetisch-ethisch opvoe-
dingsprogramma voor ogen. Schiller meende zelfs dat kunst en literatuur een

1. Zie hierover: R. Grimmiger, ’Die ästhetische Versöhnung. Ideologiekritische Aspekte zum
Autonomiebegriff am Beispiel Schillers’, in: W. Müller-Seidel (red.),Historizität in Sprach- und
Literaturwissenschaft [...]. München: Fink, 1974, pp. 586-589.

2. F. Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung(1795). Stuttgart: Reclam, 1978,
1986, p. 95.

3. Grimmiger, ’Die ästhetische Versöhnung’, pp. 595-596.

4. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’, p. 63.

5. Grimmiger, ’Die ästhetische Versöhnung.’, p. 584.

6. Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, pp. 35-37.

54



De dichotomie in de literaire theorie

onmisbare rol konden vervullen bij de vreedzame vorming van een liberale,
esthetische staat. Schoonheid kon namelijk de betere gevoelens van de toeschou-
wer aanspreken, die zich daardoor tot een beter medemens en staatsburger zou
kunnen ontwikkelen. Dankzij de schoonheid van de kunst zou de mens in vrijheid
en harmonie kunnen leren leven en in de gemeenschappelijke schoonheidservaring
zouden ook de sociale verschillen wegvallen en verzoend worden.1

De betekenis van Schiller voor het ontstaan van de dichotomie ligt in het feit
dat bij hem (onder invloed van Kants esthetica) het schone een zelfstandige en
hogere waarde begon te worden. Toch kan er ten aanzien van de modeliteratuur
en het grote publiek nog een zekere ambivalentie worden waargenomen. Hoewel
Schiller met name in zijn latere werk een praktische, kwalitatieve tweedeling
binnen de kunst en het publiek hanteert, is hij niet bereid geweest het Verlich-
tingspedagogische ideaal van een werkzame kunst definitief te laten varen. Zo
kon de ’algemeenheid’ als ideaal althans gered worden.

De vroege Duitse Romantiek.

Rond 1800 is de aversie tegen de modeliteratuur in de literaire kritiek in
Duitsland algemeen geworden: de idee dat zij onder bepaalde omstandigheden
nog een bruikbaar esthetisch-didactisch middel zou kunnen zijn, maakt plaats voor
de gedachte dat zij op artistieke en geestelijke gronden met alle middelen
bestreden en belachelijk gemaakt moet worden.2

Een volgende stap zet Friedrich Schlegel: de ’ware’ kritiek moet de lage
literatuur negeren omdat deze toch niets bijdraagt aan de ontwikkeling van de
kunst en de wetenschap en dus geen nadere aandacht waard is. Uit onderstaand
citaat blijkt dat de dichotomie zich wat hem betreft inderdaad volledig heeft
voltrokken:

Ganz dicht nebeneinander existieren besonders jetzt zwei verschiedene
Poesien nebeneinander, deren jede ihr eignes Publikum hat, und unbeküm-
mert um die andre ihren Gang für sich geht. Sie nehmen nicht die gering-
ste Notiz voneinander, außer, wenn sie zufällig aufeinander treffen, durch
gegenseitige Verachtung und Spott, oft nicht ohne heimlichen Neid über
die Popularität der einen oder die Vornehmligkeit der andern.3

1. J. Schulte-Sasse,Literarische Wertung. Stuttgart: Metzler, 1976, pp. 92-94.

2. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, p. 114.

3. F. Schlegel, ’Über das Studium der griechischen Poesie’ (1797), in: idem,Schriften zur
Literatur. München, dtv, 1972, 1985, p. 100.
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De verhouding tussen de (hoge) dichter en ’de’ lezers raakt in de vroege
Romantiek verder verstoord. In tegenstelling tot wat Baumgarten en G.A. Bürger
meenden, is gebrek aan succes bij het publiek nu niet meer een teken van
artistieke mislukking. In E.T.A. HoffmannsDie Elixiere des Teufels(1816)
bijvoorbeeld worden bijval en bewondering als duivelse verzoekingen ervaren. De
afstand tot het publiek krijgt zelfs een temporele dimensie: zo vat de mening post
dat de dichter zijn tijd vooruit is en dat slechts weinigen hem daarin kunnen
volgen. Friedrich Schlegel rechtvaardigt de breuk tussen de ’weinige echte
liefhebbers’ en ’de mensen’ als volgt:

[Die Leser] jammern immer, die deutschen Autoren schreiben nur für
einen so kleinen Kreis, ja oft nur für sich selbst untereinander. Das ist
recht gut. Dadurch wird die deutsche Literatur immer mehr Geist und
Charakter bekommen.1

Het probleem wordt in de romantische theorie opgelost door het publiek als
immanente factor uit de literatuurkritische theorie te verbannen.2 Deze eliminatie
treft in de praktijk echter alleen het grote publiek, want ook de romantische
kunstenaars zoekt (soms vergeefs) toch nog een zekere erkenning. Publiekssocio-
logisch kan de romantisch-autonome idee van ’kunst om de kunst’ opgevat
worden als ’kunst voor de kunstenaars’, waardoor er (op kleine schaal) toch weer
een communicatieve eenheid tussen produktie en receptie kon ontstaan.

Op het moment dat het (grote) publiek op antropologische gronden principieel
wordt uitgesloten van serieuze cultuurdeelname, is voor de literaire intelligentsia
het probleem van de lage literatuur theoretisch afgehandeld. Want als men
vaststelt dat het grote publiek geen gevoel of aanleg heeft voor schoonheid en/of
waardevolle literatuur en dat ook nooit zal krijgen, dan is verder elke esthetisch-
pedagogische bemoeienis overbodig - welke zin heeft het de voorkeur van het
grote publiek te willen veranderen als de ervaring heeft geleerd dat die onverbe-
terlijk is? De publieksdichotomie blijkt dus een reactie te zijn op het onvermogen
een algemene literatuur van niveau tot stand te brengen.

Deze theoretische oplossing die het algemeenheidsideaal laat varen en een
definitieve grens trekt tussen hoge en lage literatuur, schept tegelijkertijd ruimte
voor een ’wapenstilstand’ tussen beide partijen, die nu elk een eigen publiek en
een eigen functie opeisen.3 Hieruit kan zelfs een zekere (neerbuigende) tolerantie
ten opzichte van de lage literatuur voortkomen. De dichotomie blijkt zo enerzijds

1. F. Schlegel, ’Athenäums-Fragmente’ (1798), in: idem,Schriften zur Literatur, p. 55. Zie
ook: F.N. Mennemeier,Friedrich Schlegels Poesiebegriff dargestellt anhand der literaturkritischen
Schriften. Die romantische Konzeption einer objectiven Poesie. München: Fink, 1971, p. 44.

2. Hohendahl, ’Literaturkritik und Öffentlichkeit’, p. 24.

3. Ch. Bürger, ’Das menschliche Elend oder Der Himmel auf Erden?’, p. 197.
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een bescherming te vormen voor de beschavingsliteratuur, die zich nu niet meer
direct in haar bestaan bedreigd hoeft te voelen; anderzijds maakt zij een vreedza-
me en onverschillige houding tegenover de esthetische minderwaardig geachte
produkten voor het grote publiek mogelijk.

Voor de literatoren is daarmee de discussie (voorlopig) afgesloten: zij richten
hun aandacht voortaan op het beheer van de klassiek-verheven cultuur en vermij-
den elk praktisch en theoretisch contact met de lage literatuur en de alledaagse
werkelijkheid.1

De George-Kreis.

Dat deze theoretische oplossing binnen de hoge literatuur een traditie zou
krijgen, blijkt o.a. uit de ideeën die aan het begin van de 20ste eeuw door de
leden van de kring rond Stefan George werden aangehangen. De verstoorde
verhouding met ’het’ publiek blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het orgaan van de
George-Kreis,Die Blätter für die Kunst, zeer uitdrukkelijk niet voor de openbaar-
heid was bestemd.2 De ’Nachrichten’ bij de 7de jaargang uit 1904 (oplage: 300
exemplaren) meldden dat "diese blatt nur für den engsten freundeskreis und für
keine art von öffentlichkeit bestimmt ist",3 daar de ervaring had geleerd dat de
buitenwacht er toch alleen maar nietszeggend-conventioneel of zelfs tactloos en
minachtend op kon reageren. De leden van de George-Kreis geneerden zich
geenszins voor het elitaire en exclusieve karakter van hun literaire activiteiten: ge-
inspireerd door het werk van Nietzsche en Schopenhauer zonderde men zich vol
overtuiging af van het burgerlijke, ’wilhelminische’ leven van de ’massa’.4 Van
Nietzsche werd voornamelijk de verachtende kritiek op de geest van de tijd
overgenomen - ook toen het inmiddels legendarisch geworden middelpunt van de
kring, Stefan George, onder een breder publiek erkenning had gekregen. Voor
George was evenwel alleen postume roem acceptabel, met het oog waarop hij
uitgebreide voorzorgsmaatregelen trof om zijn nalatenschap veilig te stellen.

Gezien de afkeer van de burgerlijke alledaagsheid hielden de leden van de
George-Kreis zich tot de Eerste Wereldoorlog over het algemeen verre van de

1. Schulte-Sasse,Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung, pp. 130-131.

2. U. Jaeggi, ’Am Nullpunkt der Öffentlichkeit’, in: E. Heftrich et al. (red.),Stefan George
Kolloquium. Keulen: Wienand, 1971, pp. 100-117.

3. Geciteerd door M. Winkler,George-Kreis. Stuttgart: Metzler, 1972, p. 7.

4. Een tendens die overigens ook binnen de burgerij zelf optrad (Winkler,George-Kreis, p.
19). Zie voor de relatie tussen de George-Kreis en Nietzsche o.a.: P. Pütz, ’Nietzsche und Stefan
George’, in: Heftrich,Stefan George Kolloquium, pp. 49-66; K. Weigand, ’Von Nietzsche zu
Platon. Wandlungen in der politischen Ethik des George-Kreises’, in: Heftrich,Stefan George
Kolloquium, pp. 67-99; K. Hildebrandt,Erinnerungen an Stefan George und seinen Kreis. Bonn:
Bouvier, 1965 en M. Winkler,Stefan George. Stuttgart: Metzler, 1970, p. 43.
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actualiteit, die hun inziens te zeer aan modieuze (dat wil zeggen: oppervlakkige)
fluctuaties overhevig was: men probeerde "das nur zeitliche der zeit" te negeren1

en wijdde zich liever aan de opbouw van het (eeuwige) rijk van geest, dat als
tegengesteld aan dat van de materie werd gezien. Dit was mede een reactie op de
wereldverbeterende pretenties van met name het naturalisme, dat het volgensDie
Blätter für die Kunstniet waard was kunst te heten.2

Een in het oog springend (al door Verwey bekritiseerd) kenmerk van de
George-Kreis is tot slot het anti-democratische karakter ervan. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de persoonlijk verhoudingen binnen de kring: Stefan George werd door
zijn ’discipelen’ vereerd als heerser en leider, in wiens nabijheid men alleen kon
verkeren als men zich onvoorwaardelijk en blind aan hem onderwierp.3 Ook de
steevast negatieve connotatie van de term ’Menge’ (die een apocalyptische
ondergang wordt voorspeld) en (omstreden) versregels als: ’Euch all trifft Tod /
Schon eure Zahl ist Frevel’ geven een indruk van hoe extreem afwijzend dit
Duitse esthetisme tegenover het grote publiek van de moderne massamaatschappij
stond.

De late Verlichting in Duitsland.

Het feit dat rond 1810 de meeste literatoren de klassiek-romantische oplossing
hadden geaccepteerd, wil niet zeggen dat daarmee elke cultuurpolitieke betrokken-
heid uit de samenleving was verdwenen: de late Verlichters (zoals Bouterwek)
waren geenszins gelukkig met de dichotomie.4 Weliswaar waren zij er (net als de
romantici) van overtuigd dat de lage literatuur minderwaardig was, maar hun
bezwaren waren in de eerste plaats pedagogisch en/of politiek gemotiveerd: men
bleef bezorgd over de schade die deze lectuur aan individu en samenleving zou
aanrichten. IJverige volkspedagogen startten daarom regelmatig campagnes tegen
de ’Hintertreppenroman’ en de ’Schmutz und Schund’.5 De effecten waren echter

1. Winkler, George-Kreis, p. 68; M. Durzak,Zwischen Symbolismus und Expressionismus:
Stefan George. Stuttgart etc.: Kohlhammer, 1974, p. 102.

2. Winkler, George-Kreis, p. 18. Dit motief zullen we verderop ook bij Adorno’s realismekri-
tiek nog tegenkomen, waarin tevens George’s bezwaren tegen de commercialisatie worden
onderschreven. Zie ook Durzak,Zwischen Symbolismus und Expressionismus, p. 10.

3. Zie bijvoorbeeld het opstel van George’s lievelingsleerling Friedrich Gundolf, ’Gefolgschaft
und Jüngertum’ en: Friedrich Wolters,Herrschaft und Dienst, beide uit 1909 (Winkler,George-
Kreis, p. 58). Een en ander gaf aanleiding tot een studie als die van M.A. Siemoniet,Politische
Interpretationen von Stefan Georges Dichtung. Eine Untersuchung verschiedener Interpretationen
der politischen Aspekte von Stefan Georges Dichtung im Zusammenhang mit den Ereignissen von
1933. Frankfurt etc.: Lang, 1978.

4. Ch. Bürger, ’Das menschliche Elend oder Der Himmel auf Erden?’, p. 187.

5. Schenda,Volk ohne Buch, pp. 241-247.
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altijd geringer dan men hoopte, "da nicht mehr dieUnbildung zu bekämpfen ist,
sondern dieVerbildung"1 en zelfs een strenge staatscensuur kon onmogelijk
gelijke tred houden met het aanbod op de literaire markt.

Toch bleven er optimisten, zoals Fränkel, die veel van de mogelijkheden van
de steeds snellere en goedkopere druktechniek verwachtten. In 1889 richtte hij de
’Verein zur Massenverbreitung guter Schriften’ op, waarmee hij het volk zedelijk
en geestelijk wilde verheffen: in zeer grote oplage verspreidde hij voor een lage
prijs ’gezonde’ literatuur.2

Ook in progressief politieke kringen verzetten men zich tegen de dichotomie
en wilde men de literatuuropvattingen van de vroege Verlichting reanimeren. De
’Jungdeutschen’ (waaronder Börne en Heine) stond het herstel van de eenheid van
literatuur en politiek voor ogen: ze grepen terug op Lessing en bekritiseerden het
autonomisme bij Goethe en de Romantici. Voor hen had de literatuur een
dienstbare functie: zij werd gezien als wapen in de dagelijkse publicitaire strijd.
Een ander voorbeeld is de ’Vormärz’ (van o.a. Marx en Engels), waarin de ideeën
over het politieke belang van literatuur werden uitgebouwd en aangescherpt.3

In de 19de eeuw werden dus verschillende pogingen gedaan de Verlichtings-
idealen alsnog te verwerkelijken. Maar geen van alle sorteerde het gewenste
effect, zodat men inderdaad van mislukkingen kan spreken, die ten dele voortkwa-
men uit een wereldvreemd optimisme. Zo bleken de doelstellingen van menig late
Verlichter nauwelijks bescheidener te zijn dan die van hun 18de eeuwse voorgan-
gers: dankzij o.a. een gebrekkig inzicht in de actuele maatschappelijke verhoudin-
gen bleef er een grote discrepantie bestaan tussen ideaal en werkelijkheid. Een
Fränkel, die (net als ooit Schiller) hoopte het gehele ’volk’ te beschaven en de
lage literatuur uit de markt te prijzen, maakt achteraf een wat hardleerse indruk.

Er waren ook pogingen die zich tot een kleinere en homogenere groep
beperkten en zich niet tot de ’algemeenheid’ richtten: de lezers op de gymnasia
waren - om meer dan een reden - relatief gemakkelijk te vormen. Want vooral de
(eigen) jeugd moest beschermd worden tegen de verlokkingen van de modelitera-
tuur: voor de gymnasia werden rond 1800 leeslijsten (canons) opgesteld. Deze
selecties waren expliciet bedoeld als tegengif tegen de zo wijdverbreide ’hersenlo-
ze’ ontspanningslectuur, die de geest van de jeugdige lezer in slaap heette te
sussen, ja zelfs te doden. Aanbevolen werden (klassieke) werken waarvoor de
gymnasiast zich geestelijk moest inspannen, hetgeen op den duur met een diepere
bevrediging beloond zou worden.4 Maar ook deze ondernemingen hadden niet het

1. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, p. 31.

2. Schenda,Volk ohne Buch, pp. 226-227. Een vergelijkbaar initiatief werd in Nederland in
1905 genomen door Leo Simons met de oprichting van de ’Maatschappij tot verspreiding van
Goede en Goedkoope Lectuur’.

3. Hohendahl, ’Literaturkritik und Öffentlichkeit’, pp. 17; 30; 34.

4. McCarthy, ’"Plan im Lesen"’, pp. 34; 37.
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gewenste succes, getuige het feit dat Wolgast in 1896 inDas Elend unserer
Jugendlitteraturen Wertham in 1954 inSeduction of the Innocentzich nog steeds
met hetzelfde probleem geconfronteerd zagen.1

Afgezien van de vraag hoe het late Verlichtingsoptimisme uiteindelijk beoor-
deeld moet worden, is duidelijk dat de dichotomie als autonoom-esthetische
oplossing voor een sociaal probleem gedurende de hele 19de eeuw wordt aange-
vochten door ’bemoeizuchtige’ leken. Buiten de directe omgeving van de hoog-
literaire instituties bleek de strijd om de functie van de literatuur dus nog lang
niet definitief in het voordeel van de autonomie-esthetica te zijn beslist.

Esthetisme in Frankrijk.

Enkele decennia later dan in het dichotomisch zo voorlijke Duitsland maakte
de literaire intelligentsia in Frankrijk een vergelijkbare ontwikkeling door, die
gezien kan worden als de kunsttheoretische voortzetting van het 17de eeuwse,
religieus-morele debat tussen Montaigne en Pascal over het nut of de verwerpe-
lijkheid van ontspanning en verstrooiing.2 Zo concludeerde Sainte-Beuve in 1839
in een apocalyptische metafoor dat er twee soorten literatuur bestaan, waarvan de
slechte vastberaden bestreden moet worden:

deux littératures coexistent dans une proportion bien inégale et coexister-
ont de plus en plus, mêlées entre elles comme le bien et le mal en ce
monde, confondues jusqu’au jour du jugement: tâchons d’avancer et de
mûrir ce jugement en dégageant la bonne et en limitant l’autre avec
fermeté.3

Ook hier kan de dichotomisering gezien worden in het licht van de verslap-
pende band tussen het literaire en het overige maatschappelijke leven, met name
na de revolutie van 1848. De politici bijvoorbeeld hadden geen literaire onder-
steuning meer nodig en de schrijvers op hun beurt voelden zich ver verheven
boven de domme en op geld beluste burgerij, die steeds vaker als de erfvijand
van de kunst en de literatuur werd beschouwd. In extreme vorm komt dit tot
uitdrukking in het esthetisme van o.a. Gautier,4 Flaubert, Mallarmé, Baudelaire,
Huysmans en de gebroeders Goncourt, die de kunst niet langer zagen als een

1. H. Bekkering, ’Literatuur en lectuur’ (1988), in:Letterlik 5 (1991), nr. 4, p. 13.

2. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 95.

3. Sainte-Beuve, ’De la littérature industrielle’, pp. 561-562.

4. Th. Gautier, ’Préface’ bijMademoiselle de Maupin(1835-1836). Parijs: Imprimerie
nationale, 1979, pp. 39-70 en 397-411.
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functioneel en organisch onderdeel van de (burgerlijke) maatschappij, maar juist
als haar absolute tegendeel:

Le résultat de [l’]avènement [du bourgeois] avait été l’écrasement de toute
intelligence, la négation de toute probité, la mort de tout art [...]. C’était
[...] en littérature, une intempérance de style plat et d’idées lâches.1

De krant en het feuilleton werden gezien als symbolen van het algemeen
culturele verval. Men vreesde dat de hoge literatuur (het boek) binnenkort verplet-
terd zou worden door het succes van het nieuwe, commerciële massamedium2 en
men zag de beschaafde ’homme de lettres’ reeds verdrongen door de oppervlakkig
geachte krantelezer. De bezwaren richtten zich met name op het zuiver industriële
karakter van deze lage literatuur, dat zich niet met enige geestelijke diepgang of
(zinnelijke) verfijning zou laten verenigen.3

De kritiek trof niet alleen het medium, maar ook zijn publiek. Zo dwong het
moderne ’democratische’ publiek de schrijver ertoe zijn ideeën over bijvoorbeeld
originaliteit te vergeten en zichzelf te zien als een gewone industrieel. De
esthetistische critici stonden echter zo machteloos tegenover dit proces, dat zij
zich het slachtoffer voelden van de ’tijd’, waarin alles wees op een onafwendbare
vernietiging van alle (traditioneel) geestelijke en literaire waarden. Zo verzette
men zich tegen het nivellerende effect van de commerciële massificatie van de
literatuur, de ’démocratie littéraire’ en identificeerde men zich met de historisch
eveneens tot ondergang gedoemde aristocratie.

Wie toch succes had bij het grote publiek, werd verdacht van artistiek verraad:
populariteit was zelfs geen toegift meer en het ware genie werd bijna per definitie
miskend. De bepaling van wat esthetisch waardevol was, kreeg zo een uitgespro-
ken kwantitatieve en snobistische dimensie. De waardering in kleine, besloten
kring werd intussen des te belangrijker: in de cénacles werd de persoonlijkheid
van de kunstenaar object van een heilige verering.4

Het naturalisme in Frankrijk.

1. J.-K. Huysmans,A rebours(1884). Parijs: Fasquelle, [1947], p. 292.

2. Gautier, ’Préface’, p. 69: "Le journal tue le livre, [...] comme l’artillerie a tué le courage et
la force musculaire".

3. P. Bürger, ’Literarischer Markt und autonomer Kunstbegriff. Zur Dichotomisierung der
Literatur im 19. Jahrhundert’, in: Ch. Bürger,Zur Dichotomisierung von hoher und niederer
Literatur, p. 249.

4. Ch. Bürger,Der Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst, p. 114. Vergelijk de positie
van George in zijn kring.
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In 1880 daagde Zola het esthetistische gelijk uit in zijn polemische essay
’L’argent dans la littérature’. Hij verdedigt daarin de nieuwe massaliteratuur tegen
het conservatieve cultuurpessimisme van o.a. Sainte-Beuve, die de positie van de
schrijver ten tijde van het mecenaat zijns inziens te zeer idealiseerde: welke
literaire waardigheid kon er ooit hebben gestoken in de hondse behandeling die de
vroegere schrijver zich, in de hoop op een toelage, had moeten laten welgeval-
len?1 Volgens Zola heeft de markt (l’argent) de auteur bevrijd van de vele
vernederingen onder het ancien régime: de moderne schrijver is geen parasiet
meer, maar eigen baas en hij kan zich nu rechtstreeks tot het grote publiek
wenden: "l’honneur de notre littérature est d’être indépendante".2

Zola bekritiseerde de esthetistische minachting voor alledaagse, ’triviale’
thema’s: voor hem vormen literatuur en werkelijkheid een continuüm. Evenmin
ziet hij meer dan een gradueel verschil tussen een schrijver en een ’gewoon’
mens: "un auteur est un ouvrier comme un autre, qui gagne sa vie par son
travail".3 Er is voor hem geen reden de democratisering van de literatuur te
betreuren: de rol van salon en academie zijn historisch nu eenmaal uitgespeeld -
vandaag beslist het grote publiek. Zijn eigen succes overtuigde hem ervan dat de
massamarkt wel degelijk ruimte bood voor literaire kwaliteit. Zola huldigde het
strikt liberale standpunt dat in de strijd met de concurrentie uiteindelijk alleen het
grote en ijverige talent zich zou handhaven: "La grande loi de la vie est la lutte,
on ne vous doit rien, vous triompherez nécessairement si vous êtes une force, et
si vous succombez, ne vous plaignez même pas, car votre défaite est juste".4

Toch zag hij ook in dat er nadelen kleefden aan de markt: de artistieke
consequenties van de permanente produktiedwang verontrustten hem en het
feuilleton werkte ongewenste literaire speculaties in de hand. Maar zelfs over dit
genre oordeelde Zola mild en optimistisch: het bevredigde de behoeften van een
nieuw, nog ongeoefend publiek en het kon een basis leggen voor een betere
lectuur: "[les feuilletonistes] défrichent les terrains incultes".5 Hoewel dit optimis-
me wat naïef aandoet en zijn stellingen de esthetisten geenszins tot zwijgen
hebben gebracht, heeft Zola aangetoond dat een hoge, canoniseerbare literatuur
het (relatief) brede publiek niet principieel uitsluit.

1. Escarpit merkt over dit conflict wijselijk op: "C’est sans doute parce qu’il était protégé par
le roi que Molière a pu écrire leMisanthrope, mais si Cervantès avait pu trouver un protecteur, il
n’aurait probablement pas écrit leQuichotte" (Escarpit, ’Succès et survie littéraires’, p. 139).

2. É. Zola, ’L’argent dans la littérature’, in: idem,Le roman expérimental. Parijs: Charpentier,
1880, p. 186.

3. Zola, ’L’argent dans la littérature’, p. 177.

4. Zola, ’L’argent dans la littérature’, p. 202.

5. Zola, ’L’argent dans la littérature’, p. 193.
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4. Conclusie: de dialectiek van de dichotomie.

In de dialectische literatuurgeschiedschrijving wordt de opkomst van de
literaire markt dus gezien als de belangrijkste ’oorzaak’ van de moderne dichoto-
mie. Toch is het niet verantwoord de overwegend negatieve visie van de 18de en
met name 19de eeuwse literaire intellectuelen op de lage literatuur en daarmee het
ontstaan van de autonomie-esthetica en de dichotomie te zien als een louter
logische of historisch noodzakelijke reactie op de toenemende commercialisering
van de literatuur. Uiteindelijk zijn er ook uitzonderingen op deze ’regel’: telkens
weer waren er schrijvers (zoals Schiller, G.A. Bürger en Zola), die ondanks alles
de positieve kanten van de literaire markt wensten te benadrukken. Men kan
natuurlijk - een beetje flauw - deze ’voorstanders’ een historisch achterhaald
standpunt toedichten of hen ervan beschuldigen dat zij zo hun eigen financiële
belangen of persoonlijke commerciële succes probeerden te rechtvaardigen. De
verklaringskracht van zo’n conclusie is echter te beperkt. Want welk standpunt
men ook onderschrijft: het voorkomen van tegendraadse visies - juist onder
gecanoniseerde schrijvers - bewijst dat de discussie over de positie en de taak van
de literatuur in de moderne maatschappij nog steeds niet definitief was afgesloten.
Hoe verschillend of gelijkgestemd de literaire intelligentsia in de afgelopen twee
eeuwen ook over ontspanning, commercie, publiek en succes gedacht moge
hebben: het ging hier klaarblijkelijk steeds om belangwekkende en actuele
thema’s die men moeilijk kon negeren.

In het voorafgaande is een scala van aspecten, overwegingen en conclusies aan
de orde gekomen: de meningen binnen de literaire intelligentsia over de lage
literatuur liepen uiteen van zeer negatief tot gematigd positief;1 de argumenten
waren ethisch en/of esthetisch, kwalitatief of kwantitatief, gericht tegen de inhoud
van het laag-literaire werk of tegen de sociale herkomst van zijn schrijver of zijn
publiek, of een combinatie van dit alles; men schatte de ontwikkelingen optimis-
tisch dan wel pessimistisch in; men stond onverschillig tegenover de leesgewoon-
ten van de rest van de samenleving of voelde zich er juist (te sterk) bij betrokken;
men was overtuigd van de tijdloze superioriteit van de eigen, hoge literatuur,
maar twijfelde toch aan de overlevingskansen ervan; men tolereerde die ’andere’,
laag-literaire voorkeuren minzaam of voelde zich door bedreigd door de opruk-
kende massacultuur; enz.

Zoals zo vaak hebben al deze veelal tegengestelde visies op de dichotomie
meer met elkaar gemeen dan de opponenten lief is: was de veldtocht tegen de
lage literatuur niet tevens een strijd tegen de concurrent om de gunsten van

1. Pas in onze dagen zijn er academici die de lage literatuur amoreel benaderen, of zich er
zelfs (onverdeeld) gunstig over uitlaten. Zo wijst men erop dat de schadelijke gevolgen ervan nog
nooit overtuigend zijn aangetoond, of dat ook een zinnelijke (fantastische, erotische) literatuur een
positieve, sociaal-hygiënische, zelfs kritische functie kan vervullen (Schenda,Volk ohne Buch, p.
134). Deze visie zal in de volgende hoofdstukken nader aan de orde worden gesteld.
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hetzelfde publiek? Schept niet juist het succes van de lage literatuur de financiële
ruimte voor hoog-literaire expressie? Is er bij het grote gewicht dat in de literaire
theorie aan de originaliteit van het kunstwerk wordt toegekend, niet evengoed
sprake van commerciële strategie en fetisjisme? Maakte George’s exclusiviteit
hem niet, zoals Möbius spotte, tot de grootste sensatie van de literaire kermis?1

En leidde (als we tenminste de vroege Verlichting tot norm kiezen) de verwij-
dering tussen het schone en het aangename niet op beide terreinen tot escapis-
me?2 Resulteerde de ascetische afkeer van de (over)gevoelige modeliteratuur niet
hier en daar in een overdreven waardering voor het intellect en de cognitieve
aspecten van de hoge literatuur? Was het geen verarming toen van oudsher
gerespecteerde literaire effecten en behoeften (zoals bewondering, medelijden,
ontroering en afschuw)3 door de kritiek op het sentimentalisme literair verdacht
werden? Is het niet jammer dat het nuttige en het aangename niet meer in de
(hoge) literatuur verenigd konden of mochten worden?

Vanuit dit, misschien wat idealiserende Verlichtingsperspectief drukt de
dichotomie een oneigenlijke, ongewenste dubbele eenzijdigheid uit: in de lage
literatuur wordt het aangename autonoom, in de hoge literatuur het schone, onder
wederzijdse uitsluiting. In beide gevallen raakt zij van het goede vervreemd en
wordt zij daardoor moeilijk praktisch te beoordelen.

Deze omslag in de literaire verhoudingen blijkt cynisch genoeg min of meer
voort te vloeien uit het Verlichtingsoptimisme zelf. De literatuur had zich niet
alleen tot een hoogstaand geestelijk goed ontwikkeld, maar bleek tegelijkertijd
handelswaar te zijn geworden. Hadden de Verlichters - de eigen invloed wat
overschattend - niet zelf dit Trojaanse paard binnengehaald toen men boeken en
lezen als de meest geëigende pedagogische middelen aanbeval? Het ontwikke-
lingstempo van de boekenmarkt bleek namelijk boven dat van zijn ’tweelingzus-
ter’, de volkspedagogiek te liggen, vooral omdat de handelsmarkt zich in de
allereerste plaats richtte op de bevrediging van bestaande, in commercieel opzicht
legitieme behoeften van financieel mondige mensen. De opvoedingsidee van de
Verlichters ging er daarentegen vanuit dat veel mensen geestelijk nog niet mondig
waren en dat dezen voor hun ontwikkeling voorlopig nog wel de morele begelei-
ding van hun reeds verlichte medeburgers nodig hadden.

Ondanks dit fundamentele conflict tussen opvoeding en markt moest menig
pedagoog toegeven dat de voortzetting van het Verlichtingsproject zonder
diezelfde markt niet goed denkbaar was. Zo ziet in onze eeuw bijvoorbeeld

1. Winkler, Stefan George, p. 68. M. Möbius was een pseudoniem van O.J. Bierbaum.

2. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’, p. 87.

3. H.R. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung. Adornos ästhetische Theorie in der
Retrospektive’, in: B. Lindner en W.M. Lüdke,Materialien zur ästhetischen Theorie Th.W.
Adornos. Konstruktion der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1980, pp. 146-147 en: Neuschäfer,
Populärromane im 19. Jahrhundert, p. 18.
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Habermas1 de beschavingscultuur nog steeds ten onder gaan in de commerciële
consumptiemaatschappij, maar moet ook hij nog steeds toegeven dat de markt
eveneens een emanciperende functie kan vervullen: de hoge oplagen en de lage
prijs van pockets maken kwaliteitsliteratuur bereikbaar voor ook minder kapitaal-
krachtige belangstellenden, zoals studenten.2

Maar niet alle Verlichtingsoptimisten waren bestand tegen tegenwerking en -
slag; niet iedereen was bereid pragmatischer en bescheidener te worden, of in
staat lichtpuntjes te blijven zien en het is begrijpelijk dat de literaire theorie zich
van het ooit zo hooggestemde algemeenheidsideaal afwendde. Deze reactie lag
des te meer voor de hand toen men het gevoel kreeg dat er een ’verkeerde
algemeenheid’ begon te ontstaan: het moet bepaald een pijnlijke ontdekking zijn
geweest, toen bleek dat het Verlichtingsideaal van de ’unlimitierte Zuhörerschaft’
schijnbaar moeiteloos door nu net de schrijvers van de lage literatuur werd
bereikt.3

In deze warboel van feiten en meningen, die zowel elkaars tegenspraak als
elkaars voorwaarden waren, heb ik geschetst welke keuzen een aantal literair
meer of minder vooraanstaande intellectuelen in de 18de en 19de eeuw hebben
gemaakt. In het volgende zal onderzocht worden of en/of hoe mijn twee 20ste
eeuwse erfgenamen van de Verlichting, Adorno en Bourdieu, hun theoretische
(uit)weg vonden door (uit) de hier genoemde verklaringen en dilemma’s van de
dichotomie.

1. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit, p. 184.

2. Zie ook: P. Bourdieu,La distinction, p. 254 (noot 8).

3. Bína,Over liefde en avontuur, p. 63.

65









III

Adorno en de dichotomie

Iets in Lisse’s binnenste zei, dat hijgoedeen geen
slechte boeken moest lezen; het was hemzelf niet
duidelijk waarom, want het lezen van slechte boeken
verschafte hem oneindig meer genoegen; de stem
van zijn geweten dreef hem echter steeds weer naar
de rijstebrijberg (Menno ter Braak,Dr. Dumay ver-
liest...)1

1. De dialectiek van de Verlichting.

Adorno’s analyse van de dichotomie tussen wat hij de cultuurindustrie en de
authentieke kunst en literatuur noemt, kan onmogelijk los worden gezien van zijn
visie op de moderne geschiedenis, die zich het beste laat samenvatten met de titel
van het boek dat hij samen met Max Horkheimer ten tijde van hun ballingschap
in de Verenigde Staten heeft geschreven. In dezeDialektik der Aufklärung2

vragen zij zich af waarom de mensheid is teruggevallen in de barbarij van met
name het nazisme op het moment dat zij gezien de ontwikkeling van de produk-
tiekrachten in staat zou moeten zijn geweest van de aarde een paradijs te maken
en elk mens een menswaardig bestaan te garanderen. Adorno en Horkheimer
weigeren de holocaust af te doen als een gruwelijk intermezzo in de geschiedenis
van de vooruitgang: de miljoenenmoord moet eerder gezien worden als de cata-
strofe van die Verlichtingsgeschiedenis.

Het vooruitgangsdenken van de Verlichting was progressief en bevrijdend
voorzover het de individuele mens tot emancipatie wist aan te zetten en hem de
natuur leerde beheersen. Niet langer meer hoefde de mens de natuur te vrezen3 en
zich gebonden te achten aan de macht van tradities, die met behulp van de Rede
in veel gevallen ontmaskerd konden worden als mythe en bijgeloof: het subject
machtigde zichzelf in te grijpen in wat tot dan toe als onveranderlijk had gegol-
den. De irrationele, onmenselijke werkelijkheid kon

1. M. ter Braak,Dr. Dumay verliest...Amsterdam: Querido, 1933, 19824, p. 31.

2. M. Horkheimer en Th.W. Adorno,Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
(1947). Frankfurt: Fischer, 1969, 1985.

3. Vergelijk Kants definitie van het verhevene in hoofdstuk II.
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nu redelijk en menselijk gemaakt worden, waarmee de aardse verwezenlijking van
utopische idealen (zoals de ware algemeenheid) in principe haalbaar werd geacht.

Deze doelgerichtheid bevatte echter ook een totalitaire component: wat zich in
de praktijk niet direct schikte naar redelijke normen als berekenbaarheid, nut en
functie, werd voor de Verlichting verdacht. Natuurbeheersing impliceerde
bovendien de onderdrukking van de eigen, menselijke natuur: niet het genot, maar
de zelfbeheersing, de zelfminachting en de ascese bepaalden de houding van de
Verlichte mens, waarvan de listige individualist Odysseus als prototype gezien
kan worden. Het streven naar de heerschappij over de natuur had tevens gevolgen
voor de verhouding tussen individuen: men ging ook elkaar beoordelen als nuttige
of nutteloze objecten. De Rede van de Verlichting raakte zo verblind door de
praktische Rede, het ’instrumentelle Vernunft’, die de slavenhouder, de vrije
ondernemer en bestuurder gebruiken om hun medemens naar hun hand te zetten
en nuttig te maken voor hun eigen doeleinden. Voor dit aspect van de Verlichting
staat het werk van De Sade model. Zodra de Rede een instrument wordt om te
verhinderen dat anderen mondig worden en zich zelfstandig leren te bedienen van
hun eigen verstand,1 slaat de bevrijdende Verlichting om in haar tegendeel, in een
barbaarse anti-Verlichting. Zo dreigt het begrip ’vooruitgang’ zijn humane
betekenis en daarmee zijn zin en bestaansrecht te verliezen.

Het progressieve en het regressieve, barbaarse moment van de Verlichting zijn
in hoge mate met elkaar vergroeid. De vooruitgangsidee heeft namelijk zelf al iets
barbaars: haar gerichtheid op het nieuwe en de toekomst omvat de vernietiging
van het oude en het bestaande. Het is mede daarom lang niet altijd in een oogop-
slag vast te stellen welke tendens in een ontwikkeling of verschijnsel overheerst.

In z’n algemeenheid menen Adorno en Horkheimer echter te kunnen stellen
dat de regressieve tendens in de Verlichtingsgeschiedenis de overhand heeft
gekregen. Dit zou in het bijzonder blijken uit de historische vestiging van de
burgerlijke orde, waarin het leven steeds meer beheerst wordt door het ruilprinci-
pe. De unieke gebruikswaarde van goederen wordt daarin verdrongen door hun
vergelijkbare ruilwaarde: een tendens die met name tot ontwikkeling kwam waar
de markt gemonopoliseerd is. Onder het monopoliekapitalisme gaan de dingen
meer en meer op elkaar lijken, zodat zij hun gebruikswaarde, hun (schijn van)
uniciteit in toenemende mate moeten gaan ontlenen aan hun abstracte, in geld uit
te drukken ruilwaarde, die zich

1. Zie: I. Kant, ’Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’ (1784), in: E. Bahr (red.),Was
ist Aufklärung? Thesen und Definitionen. Stuttgart: Reclam, 1974, 1986, p. 9 en: Horkheimer en
Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 74.

70



De dialectiek van de Verlichting

vermomt als genotsobject. De kritische theorie sluit hiermee niet alleen aan op de
marxistische concepten van vervreemding en verdinglijking, die ontstaan als
mensen het succes van hun eigen produkten als fetisj gaan aanbidden,1 maar ook
op Max Webers rationaliteitsanalyse.2 Zo geniet de mens als consument niet in de
eerste plaats van de gebruikswaarde van zijn aankoop, maar van het geld dat hij
ervoor heeft uitgegeven.

Dit primaat van de ruilwaarde en haar fetisjering beheersen niet alleen de
economische relaties, maar dringen ook door tot de categorieën van het denken,
het bewustzijn. Adorno signaleert dit o.a. in de wetenschapsopvatting van het
positivisme, dat hij verwijt de functionele Rede te fetisjeren: een ’consequent’
rationalisme, dat alleen kennis over feiten (dat wil zeggen: de bestaande werke-
lijkheid) erkent en dat weigert de werkelijkheid met haar humane doel te con-
fronteren, schiet zijn doel voorbij en wordt irrationeel. Adorno ervaart namelijk
een fundamentele tegenspraak tussen het feitelijke en het (utopisch) ware: "Denn
wahr ist nur, was nicht in diese Welt paßt".3 Vanuit deze platonische gedachte
pleit hij voor een niet-tautologisch en theoretisch denken, dat de grotere samen-
hang probeert bloot te leggen. Hij realiseert zich daarbij terdege dat zo’n streven
binnen de huidige verhoudingen als hinderlijk, overbodig en in elk geval als
onwetenschappelijk van de hand wordt gewezen.4

Een centraal thema in Adorno’s analyse betreft het verval van het subject in de
Kantiaanse zin van het zelfstandig en bewust oordelende en beslissende individu.
Dit proces moet historisch begrepen worden: zoals het begrip ’individu’ politiek-
economisch verbonden is aan het stedelijke marktwezen en

1. Zie hierover: G. Lukács,Geschichte und Klassenbewußtsein(1923). Darmstadt etc.:
Luchterhand, 1968 (over Lukács’ invloed op Adorno publiceerde o.a. T. Salman, ’Lukács, Adorno
en de machteloze kritiek’, in:ANTW81 (1989), nr. 4, pp. 264-284); M.Th. Greven, ’Konservative
Kultur- und Zivilationskritik in Dialektik der Aufklärungund Schwelle der Zeiten. Über einige
Gemeinsamkeiten bei aller Verschiedenheit’, in: E. Hennig en R. Saage (red.),Konservatismus -
eine Gefahr für die Freiheit?München etc.: Piper, 1983, p. 153; B. Lindner, ’"Il faut être absolu-
ment moderne". Adornos Ästhetik: ihr Konstruktionsprinzip und ihre Historizität’, in: B. Lindner
en W.M. Lüdke (red.),Materialien zur ästhetischen Theorie. Theodor W. Adornos Konstruktion
der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1980, p. 282.

2. S. Benhabib, ’Die Moderne und die Aporien der Kritischen Theorie’, in: W. Bonß en A.
Honneth (red.),Sozialforschung als Kritik. Zum sozialwissenschaftlichen Potential der Kritischen
Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, pp. 127-175 en: M. Korthals, ’Inleiding’, in: M. Horkheimer
en H. Marcuse,Filosofie en kritische theorie. Meppel etc.: Boom, 1981, p. 27.

3. Th.W. Adorno,Ästhetische Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, p. 93.

4. Bijvoorbeeld door R. König, ’Einleitung’, in: idem (red.),Soziologie. Frankfurt: Suhrkamp,
1958, 1967, p. 12 en door: A. Silbermann, ’Literaturphilosophie, soziologische Literaturästhetik
oder Literatursoziologie’, in:Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie18 (1966), pp.
139-148.
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het vroege liberalisme, zo kan zijn liquidatie afgeleid worden uit de ontwikkeling
naar monopolisering en sociale beheersing in de ’verwaltete Welt’, die het vrije
initiatief verlamt en de kritiek tot zwijgen brengt door haar te integreren. Met de
afschaffing van het onafhankelijke (economische) subject en de kritische disso-
nant dreigt tevens de basis en zin van de morele reflectie, de filosofie te verdwij-
nen (een ontwikkeling die Adorno ook al in verband met het positivisme signa-
leerde). Onder deze omstandigheden verkommert het autonome subject tot
manipuleerbaar object en verandert de wereld in een openluchtgevangenis.

Ondanks deze objectieve ontwikkeling, waarvan "die Nichtigkeit, die das
Konzentrationslager den Subjekten demonstrierte"1 het overtuigendste bewijs is,
rekt het individu ideologisch zijn bestaan: hoe meer de macht van het subject
objectief wordt teruggedrongen, des te meer klampt de individuele mens zich vast
aan de subjectieve illusie (het valse bewustzijn) dat hij vrij is, dat hij zijn eigen
leven kan bepalen en dat zijn leven er iets toe doet.2 Met dit krampachtige geloof
in de soevereiniteit van het eigen bewustzijn probeert het individu zijn ondergang
te compenseren, hetgeen binnen de huidige verhoudingen slechts kan leiden tot
pseudo-individualiteit: in de massamaatschappij is het genie van de Verlichting
overgegaan in de excentrieke, kleurrijke persoonlijkheid, die bestaat bij de gratie
van haar verstarde anderszijn. De fetisjering die ook hier weer optreedt, maakt de
positieve categorie van het subject (met de daarvan afhankelijke begrippen zoals
’smaak’) zelf dubieus, met name als blijkt dat de mens afstand heeft gedaan van
zijn kritische vermogens en bereid is temidden van de onmenselijkheid overal de
zonnige zijde van in te zien. Een dergelijk zelfbedrog is allerminst onschuldig,
omdat het een belangrijke basis vormt van de catastrofe van de geschiedenis: "Die
antisemitische Verhaltensweise wird in den Situationen ausgelöst, in denen
verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjekte losgelassen
werden".3

De vraag rijst natuurlijk hoe de regressieve tendens van de Verlichting
tegengehouden kan worden; of Adorno nog ontsnappingsmogelijkheden ziet.

Gezien de objectiviteit van deze tendens en de ideologisering van het subject-
begrip heeft het - ondanks Adorno’s opvallende voorkeur voor de metafoor van
het slechte geweten - geen zin het individu met de verantwoordelijkheid te
belasten. Adorno verzet zich hiermee tegen conservatieve

1. Th.W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt:
Suhrkamp, 1951, 1986, p. 8.

2. Zie ook: H.M. Enzensberger, ’Bewußtseins-Industrie’ (1962), in: idem:Einzelheiten I
(Bewußtseins-Industrie). Frankfurt: Suhrkamp, 1969, pp. 7-17.

3. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 153.
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cultuurcritici als Huxley, Jaspers en Ortega y Gasset: "Nichts wäre törichter, als
angesichts so tiefer Beschädigung zu moralisieren".1 Zelfs in het zeer onwaar-
schijnlijke geval dat een enkeling de regressie zou kunnen trotseren, dan moet hij
dit bekopen met z’n isolement, van waaruit niet ingegrepen kan worden in de
bestaande orde.

Evenmin valt veel te verwachten van pogingen om de mensen (bijvoorbeeld
via het onderwijs) op grote schaal beschaving bij te brengen: het is, zoals ook
Max Frisch heeft opgemerkt, een misvatting te denken dat de moderne barbarij
van het nazisme veroorzaakt zou zijn door een gebrek aan culturele ontwikkeling,
zeker nu de categorie van de beschaving (met het subject) zelf al slachtoffer is
geworden van de verdinglijking.2

Toch mag men zich niet overgeven aan defaitisme en z’n ontzetting over de
onmenselijkheid inslikken in het cynische inzicht in de onveranderlijkheid van de
geschiedenis. Voor Adorno betekent zo’n ’inzicht’ een terugval in het mythische
bewustzijn, de onverlichte voorgeschiedenis. Hij weigert dan ook de oplossing te
zoeken in het afzweren van de Rede als zodanig en het irrationele opnieuw te
gaan verheerlijken - een verwijt dat hij de cultuurkritiek maakt, die zijn inziens de
(genetische) samenhang tussen Verlichting en (autonome) kunst te zeer miskent.3

Ook hier wordt de dialectiek van de Verlichting zichtbaar: ondanks het voortdu-
rende misbruik van de Rede als beheersingsinstrument blijft het van levensbelang
vast te houden aan de Rede als utopische, bevrijdende instantie. Als er nog een
uitweg bestaat (en Adorno lijkt daar niet altijd even sterk van overtuigd), dan ligt
deze ongetwijfeld in de Rede: "Wir hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere
petitio principii -, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken
unabtrennbar ist".4 Het intellect zou de (geprivilegieerde) mens dus nog kunnen
behoeden voor de totale desubjectivering: men mag zich, tegen de stroom in, niet
dom laten maken; noch door de macht van anderen, noch door de eigen onmacht.
Gezien de ambivalentie van de Rede en het moment van fetisjering dat ook in
deze keuze zit (wie het heil van de Rede verwacht, legt zich impliciet neer bij de
arbeidsdeling, die de oorsprong van het probleem zelf vormt), is het dus van het
grootste belang dat zij ook haar eigen regressieve, inhumane moment voortdurend
aan kritische reflectie

1. Th.W. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, in: idem:Dissonanzen. Musik in der
verwalteten Welt. Göttingen: Vandenhoeck etc., 1956, 19582, p. 142.

2. Th.W. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’ (1959), in: M. Horkheimer en Th.W. Adorno,
Sociologica. Reden und Vorträge. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1962, 1984, p. 168.

3. Men denke aan de historisch context waarin deKritik der Urteilskraft werd geschreven.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 3. Zie ook: W. van Reijen, ’De
dialectiek van de Verlichting’, in:Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap19
(1978/1979), nr. 5, pp. 120-124 en: J. Baars,De mythe van de totale beheersing. Adorno, Horkhei-
mer en de dialektiek van de vooruitgang. Amsterdam: SUA, 1987.
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onderwerpt: "die Selbstkritik der Vernunft ist deren eigenste Moral".1 De criticus
heeft de plicht om, hoe machteloos hij ook is, partij te kiezen voor wat er nog
aan vrijheid is overgebleven en zich niet in slaap te laten sussen, want: "Rückfall
droht unablässig".2

Uit zowel onmacht als uit bescheidenheid streeft de kritische Rede er echter
niet naar in te grijpen in het praktische gedrag van mensen: men mag hoogstens
hopen op enkele gevallen van bewustwording, waardoor de mensen in sommige
opzichten immuun raken voor de ideologie. De activiteiten van de (zelf)criticus
beperken zich daarom voornamelijk tot de theorie en de contemplatieve filosofie.

Een misschien nog waarschijnlijker kritische instantie vormt de kunst (aan de
filosofie verbonden door de esthetica), die het eveneens opneemt voor wat de
instrumentele Rede probeert te onderdrukken. In de burgerlijke orde heeft
eigenlijk alleen het (mimetische) kunstwerk zich weten te onttrekken aan de
ideologie van het functionele denken:3 in een samenleving waarin niets aan het
toeval wordt overgelaten, heeft de kunst (net als de ’echte liefde’ en de ziel) het
recht, ja zelfs de plicht op zich genomen spontaan, onwillekeurig, onbewust en
dus schijnbaar irrationeel te zijn.4 Dit geeft haar de unieke ruimte voor de zo
noodzakelijke kritiek op de voortschrijdende vervreemding.

2. Adorno’s lage kunst en literatuur: de cultuurindustrie.

Juist omdat de kunst de beste en bijna laatste hoop voor de humaniteit vormt,
kan Adorno zich enorm opwinden over de tendens haar te onderwerpen aan de
instrumentele Rede. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn heftige verzet tegen wat hij de
’cultuurindustrie’ noemt, die zijn schoolvoorbeeld is van hoe de Verlichting is
omgeslagen in massabedrog, in valse emancipatie. Met ’cultuurindustrie’ wordt in
eerste instantie gedoeld op de moderne gemonopoliseerde massamedia in woord,
beeld en geluid. Ook de reclame wordt hiertoe gerekend.

1. Adorno, Minima Moralia, p. 163. Zie ook: Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze
kritiek’, p. 276.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 387.

3. Th.W. Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, in: idem,Noten zur Literatur [I].
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 51. Zie ook: C. Offermans et al.,Materialistiese literatuurteorie
[...] . Nijmegen: SUN, 1973, p. 197.

4. Zie ook: H. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’ (1937), in: idem,Kultur
und GesellschaftI. Frankfurt: Suhrkamp, 1965, p. 82.
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De essentie van deze industrie in cultuur is dat ze primair en openlijk com-
mercieel is: haar voornaamste streven en trots is het boeken van winst en zij
onderscheidt zich daarin niet van andere sectoren van industrie,1 ten opzichte
waarvan zij overigens een nogal afhankelijke positie inneemt. Haar interesse
betreft dus niet in de eerste plaats de esthetische of culturele gebruikswaarde van
haar produkten, maar voor alles de vraag of die zich laten verkopen: haar ’kunst-
werken’ zijn niet ook, maar alleen nog maar waren, waarmee ze hun (relatieve)
autonomie en aura definitief hebben verloren. Dit betekent niet dat er geen
artistiek talent in haar geledingen zou voorkomen, maar wel dat dat door de
onverbiddelijke grenzen van de commercie wordt beperkt en misvormd. Haar
produkten zijn daarom in artistiek opzicht tot mislukken gedoemd: "Die wirt-
schaftliche Notwendigkeit einer raschen Realisierung des beträchtlichen Kapitals,
das in jeden Film investiert wird, verbietet es, die jedem Kunstwerk inhärente
Logik, seine autonome Notwendigkeit zu verfolgen".2

De schijnheilige ’pseudo-democratische verkopersideologie’, die overigens ook
al in ironisch-tolerante vorm tot liberale en progressieve kringen is doorgedron-
gen, verklaart deze ontwikkeling uit de algemene noodzaak tot een economisch-
efficiënte organisatie van het leven en uit de voortschrijdende techniek,3 waarmee
de behoeften van het moderne, gestandaardiseerde miljoenenpubliek bevredigd
kunnen worden. Met het begrip ’cultuurindustrie’ distantiëren Adorno en Horkhei-
mer zich van de suggestie ("die windige Ausrede")4 dat het hier om een spontane
massacultuur, een moderne volkskunst zou gaan. In werkelijkheid is er namelijk
sprake van een zorgvuldig berekende regie van bovenaf.5 Weliswaar is het
publiek een onmisbaar onderdeel van het systeem, maar het is er niet de reden
van: het publiek is slechts een "Anhängsel der Maschinerie".6 De inderdaad
onloochenbaar sociale behoefte aan de produkten van de cultuurindustrie (haar
sterkste, maar evengoed ongeldige argument) is niet in de laatste plaats een eigen
schepping: volgens Adorno is deze behoefte het resultaat van een steeds

1. Dit wordt ten aanzien van de literatuur overigens weersproken door R. Escarpit, ’Succès et
survie littéraires’, in: idem (red.),Le littéraire et le social. Parijs: Flammarion, 1970, p. 131.

2. M. Horkheimer, ’Neue Kunst und Massenkultur’ (1941), in: idem,Gesammelte Schriften4
(Schriften 1936-1941). Frankfurt: Fischer, 1988, p. 435.

3. Zie in dit verband ook: J. Ellul,La technique ou l’enjeu du siècle. Parijs: Colin, 1954.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 110.

5. Zie ook D. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, in: idem,Massenkultur
und Spontaneität. Zur veränderten Warenform der Massenkommunikation im Spätkapitalismus.
Aufsätze. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, pp. 44-101.

6. Th.W. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, in: idem,Ohne Leitbild. Parva Aesthetica.
Frankfurt: Suhrkamp, 1967, p. 60.
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verfijndere psychotechnische ’opvoeding’, manipulatie en bedrog van het object
publiek: "Die Traumfabrik fabriziert nicht sowohl die Träume der Kunden, als
daß sie den Traum der Lieferanten unter die Leute bringt".1

De produkten van de cultuurindustrie kenmerken zich door (groeiende)
uniformiteit: omdat hun producenten de zakelijke risico’s zo klein mogelijk willen
houden, zijn ze opgebouwd uit beproefde clichés. Het feit dat zij op de markt snel
verouderen en dat modes, rages en trends elkaar in hoog tempo aflossen, is
hiermee niet in tegenspraak.2 De structuur van het produkt ligt namelijk schema-
tisch vast; alleen aankleding en effecten variëren "zum Schein des Immerneuen
im Immergleichen".3

Ook weer op grond van zakelijke overwegingen borduurt de cultuurindustrie
bij voorkeur voort op reeds gebleken commercieel succes. Haar grondprincipe is
de adaptatie, dat met een schijn van Verlichting ook wel ’popularisering’ wordt
genoemd, zodat degene die ook maar enigszins twijfelt aan de zegeningen van de
grootschalige en goedkope verspreiding ervan, al gauw ’reactionair’ heet. Zo
verfilmt men ’t liefst bestsellers en worden naar believen bekende thema’s en
werken uit de traditionele hoge kunst aangepast en ’verbeterd’.4 Maar zelfs als
men het klassieke kunstwerk intact laat, blijft succes zowel uitgangspunt als doel,
zodat de bekendste sonate of symfonie alleen nog maar bekender wordt. In de
mythen die de instrumentele Rede heeft voortgebracht, neemt die van het ’succes’
dan ook een vooraanstaande plaats in, waarbij (valselijk) wordt gesuggereerd dat
dit voortvloeit uit de kwaliteiten van het produkt.5

De ingebakken neiging tot herhaling en verdubbeling nu (die al in de (pseu-
do)realistische techniek van film en televisie besloten ligt), verheerlijkt (’fetis-
jeert’) de onmenselijke maatschappelijke status quo: "Schön ist, was immer die
Kamera reproduziert".6 De structurele boodschap van de cultuurindustrie aan de
consument is er een van tevredenheid: ook als zij sociaal-kritische elementen in
haar verhaaltjes opneemt, is haar het motto ’word wat je bent’. Zij propageert
daarmee in wezen geestelijke stilstand, afstomping en anti-Verlichting: "Die leere
Zeit wird mit Leerem ausgefüllt, nicht einmal falsches Bewußtsein produziert, nur
bereits vorhandenes mit Anstrengung so

1. Th.W. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’ (1942). In: idem,Gesammelte Schriften3.
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 332.

2. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, p. 86.

3. Th.W. Adorno, ’Vermittlung’, in: idem,Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoreti-
sche Vorlesungen. Frankfurt: Suhrkamp, 1962, 1977, p. 240.

4. Ook bij het verschijnsel ’vertaling’ heeft Adorno vergelijkbare twijfels (Adorno, ’Rede über
Lyrik und Gesellschaft’, pp. 52-53).

5. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 245.

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 133.
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gelassen, wie es ist".1 Zelfs waar zij een informerende taak op zich neemt (men
denke aan de adviesrubrieken voor relatieproblemen in tijdschriften), blijft zij
banaal en schaamteloos conformistisch.

Het culturele ’baby food’ is, tot kennelijk genoegen van de consument uiterst
voorspelbaar: "in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten
Takten des Schlagers die Fortsetzung raten und fühlt sich glücklich, wenn es
wirklich so eintrifft".2 Op deze ’regressie van de receptie’ gaat Adorno in o.a. in
de essays ’Über den Fetischkarakter in der Musik und die Regression des Hörens’
en ’Leichte Musik’, waaruit blijkt dat hij Benjamins optimisme ten aanzien van
de massacultuur niet deelt.3 Omdat de commerciele ’easy listening’-muziek geen
geconcentreerd luisteren duldt, kun je haar alleen verdragen bij een verstrooide
perceptiehouding: je moet eerst geleerd (!) hebben "selbst während des Hörens
dem Gehörten die Aufmerksamkeit zu versagen"4 en de radio pas te ’horen’ als
die opeens niet aanstaat. Het publiek wordt zo ’geschoold’ in een preësthetische
waarneming die op een naïef-infantiele dwang tot herhaling berust: niet voor niets
richt de cultuurindustrie zich op het bewustzijnsniveau van 11-jarigen. De
eenzijdige communicatiestructuur van de radio zou eveneens verdommend
werken. Een en ander leidt er volgens Adorno toe dat men op den duur helemaal
niet meer in staat is tot geconcentreerd luisteren en dat het waarnemingsvermogen
’gecastreerd’ raakt. De technische perfectie en snelheid van bijvoorbeeld film en
televisie (de "hohnlachende Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamt-
kunstwerk")5 eisen de aandacht zo op, dat de waarneming zich wel tot een
vluchtige blik moet beperken. Ook betwijfelt Adorno of de klassieke symfonie die
bij herhaling wordt uitgezonden, nog wel bijdraagt tot de ontwikkeling van het
grote publiek, zeker als dat eraan gewend is muziek

1. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 365. Vergelijk met: L. Löwenthal,Literatur und Ge-
sellschaft. Das Buch in der Massenkultur(1961). Neuwied etc.: Luchterhand, 1964, 19722, pp.
219-220.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 112.

3. Zie bijvoorbeeld: F. Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, in: idem,Adornos
Philosophie in Grundbegriffen. [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, pp. 193 e.v.; O. Münzberg,
Rezeptivität und Spontaneität. [...]. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft, 1974, p. 69; M.
Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social
Research 1923-1950. Londen: Heinemann, 1973, p. 189; H. Pfotenhauer, ’Kulturindustrie und
esoterische Kunst. Zu Adornos Benjamin-Kritik’, in: idem,Ästhetische Erfahrung und gesellschaft-
liches System. [...]. Stuttgart: Metzler, 1975, pp. 84-102.

4. Th.W. Adorno, ’Über den Fetischkarakter in der Musik und die Regression des Hörens’, in:
idem, Dissonanzen, p. 10. Merk op dat de verwondering die Kant nog ten aanzien van het
verschijnsel ’achtergrondmuziek’ had (zie hoofdstuk II) hier plaats heeft gemaakt voor een
eenduidige verwerping ervan.

5. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 111.
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als somatische arbeidsvitaminen te gebruiken. Men kan overigens nauwelijks meer
een stap verzetten zonder over een vorm van cultuurindustrie te struikelen: haar
media sluiten zo naadloos op elkaar aan, dat elke tussentijdse bezinning wordt
verhinderd. Hetgeen natuurlijk evenmin een kritische houding bevordert.

Zo wordt het denkend subject tot zwijgen gebracht, sterven zijn kritische
vermogens af en moet de cultuuridee van de Verlichting, de "Entbarbarisierung
der Menschen", mislukt genoemd worden.1 De cultuurindustrie vernedert de mens
tot consument, tot klant die in werkelijkheid geen koning is. Diens enige invloed
op ’zijn’ cultuur is zo abstract als "der Kassenausweis, der anstelle von nuancier-
tem Applaus trat: bloße Wahl zwischen Ja und Nein zu einem Offrierten"2 - een
schrikbeeld dat Adorno met zijn leermeester Karl Kraus deelt.3 Met behulp van
steeds geraffineerdere reclame (waarvan de technieken ook in de politieke
propaganda worden toegepast) probeert men het menselijke gedrag zoveel
mogelijk te manipuleren en dat men daarin tot op grote hoogte is geslaagd, moge
blijken uit het feit dat de mensheid zich zonder veel morren heeft geschikt in haar
rol van consument, van commercieel object. Ze is zelfs verslaafd geraakt (een
teken van onmiddellijke regressie) aan de schijnindividualiteit en de schijnconflic-
ten van de helden van de cultuurindustrie, wier persoonlijkheid en wel zeer
kortstondige roem uit weinig meer bestaat dan uit "blendend weiße Zähne und
Freiheit von Achselschweiß und Emotionen".4 In de sterrencultus, de romanbi-
ografieën, de roddelbladen en de vertelling überhaupt wordt ter compensatie van
het eigen onvermogen iets van het leven te maken, het sprookje van een zinvol en
bijzonder bestaan opgehouden: "Je weniger die Subjekte selbst zu leben fühlen,
desto glücklicher sind sie über die Illusion, dabei zu sein, wo sie sich einreden, es
lebten die anderen".5 En hoewel de mensen maar al te goed weten dat ze worden
opgelicht, knijpen ze hun ogen liever dicht dan hieruit conclusies te trekken: meer
dan ooit wil de wereld bedrogen worden.

Deze behoefte aan troostend bedrog - hoe reëel en begrijpelijk ook6 - kan
echter niet worden aanvaard als excuus voor de cultuurindustrie: wat objectief
onwaar is, kan nooit subjectief wel goed en waar zijn. Het gegeven dat niet alleen
de producenten maar ook de consumenten van de cultuurindustrie zich

1. Th.W. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, in: Horkheimer en Adorno,Sociologica, p. 64.

2. Adorno,Minima Moralia, p. 273.

3. Jay,The Dialectical Imagination, p. 23.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 150. Zie ook: Horkheimer, ’Neue
Kunst und Massenkultur’, p. 425.

5. Th.W. Adorno, ’Funktion’, in: idem,Einleitung in die Musiksoziologie, p. 61.

6. Th.W. Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’ (1931), in: idem,
Gesammelte Schriften18. Frankfurt: Suhrkamp, 1984, p. 831.
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tegenover de criticus beroepen op hun democratische grondrechten, is "ein Wider-
spruch, der zurückweist auf den gesellschaftlichen Zustand selber".1 Adorno
verwijst in dit verband naar de uitspraak van Benjamin dat de criticus de belan-
gen van het publiek dient te verdedigen - desnoods tegen het publiek zelf. Want:
"Einmal wird sich rasch genug zeigen, daß die Menschen den Schund [...] nicht
brauchen", hoopt hij.2

Dat deze hoop vooralsnog niet in vervulling gaat, hangt samen met de aard en
de functie van de culturele koopwaar. Cultuurindustrie handelt in amusement, in
vrijetijdsbesteding. Dit mag vanzelfsprekend en onschuldig lijken, maar Horkhei-
mer en Adorno benadrukken dat dit een direct maatschappelijk belang dient.
Amusement is namelijk bepaald geen nutteloze luxe in een wereld waarin de
sociale functie van de ontspanning bestaat uit de reproduktie van de arbeid -
waarbij hun overigens opvalt dat de structuur van de arbeid en die van de vrije
tijd steeds meer overeenkomsten begint te vertonen.3 Zo brengen zij de zowel
geestdodende als lusteloze monotonie van het gangbare amusement in verband
met de arbeid aan de lopende band. Alleen de intellectueel lijkt hiervan gevrij-
waard te zijn, zolang hij tenminste de subjectief steeds strenger ervaren dicho-
tomie tussen werk (’moeten’) en genoegen (’niets hoeven’), tussen inspanning en
vrijheid niet erkent.4 Omdat de moderne burger zich ’ook niet nog eens’ in zijn
vrije tijd kan, mag en wil inspannen, leidt zijn vermaak echter voornamelijk tot
verveling,5 zodat geconcludeerd moet worden dat de cultuurindustrie zelfs de
consument bedriegt. Uit angst voor elke inspanning en transcendentie biedt zij
slechts een surrogaat voor werkelijk amusement, "das entspannte sich Überlassen
an bunte Assoziation und glücklichen Unsinn".6 Haar ideologische clichés beder-
ven het echte genot: de veelvuldige ’erotische’ toespelingen (die zorgvuldig
binnen de grenzen van het fatsoenlijke worden gehouden) buiten de reeds lang
verminkte sexualiteit uit en wakkeren alleen maar een masochistische voorlust
aan. Cultuurindustrie kan daarom zowel pornografisch als preuts

1. Th.W. Adorno, ’Leichte Musik’, in: idem:Einleitung in die Musiksoziologie, p. 54.

2. Th.W. Adorno, ’Aldous Huxley und die Utopie’, in: idem,Prismen. Kulturkritik und
Gesellschaft. Berlijn etc.: Suhrkamp, 1955, p. 131.

3. Vergelijk: Horkheimer, ’Neue Kunst und Massenkultur’, p. 422; Jay,The Dialectical
Imagination, pp. 213-214.

4. Adorno, Minima Moralia, pp. 169-170. Hetgeen, zo leert de eigen ervaring, bepaald niet
(meer) eenvoudig is.

5. Dit werd onlangs nog empirisch bevestigd door een onderzoek onder televisiekijkers in de
Verenigde Staten (R. Kubey en M. Csikszentmihalyi,Television and the Quality of Life. How
Viewing Shapes Everyday Experience. Hillsdale etc.: Erlbaum, 1990).

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.
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worden genoemd: "Die neue Phase des [...] Bewußtseins der Massen wird
definiert durch Genußfeindschaft im Genuß".1 Of, zoals Löwenthal het stelt:
massacultuur is een samenzwering tegen zowel liefde als tegen sexualiteit.2

Maar ook waar zij wel weet te vermaken, heeft zij een regressieve functie.
Want wie zich amuseert, stemt in met het onrecht van de realiteit. Geamuseerd
zijn, vrolijk zijn betekende altijd al: bedwelmd worden, niet aan het lijden
denken, onmachtig vluchten voor de gedachte aan verzet, je laten beheersen en
vernederen.3 De promesse du bonheur die ooit van kunst uitging, wordt door de
cultuurindustrie als ’behoefte’ zorgvuldig in stand gehouden, maar nooit vervuld.
Het subject wordt aan het lijntje gehouden en vervreemdt zo tot passief en
apathisch object, dat elk concreet verlangen naar een betere wereld heeft opgege-
ven. Het laat zich ongemerkt en ’vrijwillig’ liquideren in een sociale werkelijk-
heid waarin geluk alleen is weggelegd voor wie masochistisch afziet van zijn
recht op geluk en zich identificeert met zijn eigen vernedering.4 Een aanwijzing
hiervoor is bijvoorbeeld de teruglopende politieke belangstelling onder de lief-
hebbers van lichte muziek.5 In de rationele exploitatie van imitatie-impulsen en
het diepgewortelde menselijke verlangen om ’gezellig mee te doen’ en extatisch
in je omgeving te verzinken (ook wel doodsdrift of mimetisme genoemd)6

realiseert de cultuurindustrie het wonder van de maatschappelijke integratie,
waarbij deze aanpassingsmechanismen zich voordoen als ’behoeften’.7 De
onweerstaanbaarheid van de cultuurindustrie zit in haar dogmatische optimisme en
haar irrationele bewieroking van de onschuld en de naïviteit, waardoor een
klimaat kan ontstaan waarin de (intellectuele) criticus de verdenking op zich laadt
een ’elitaire zwartkijker’ te zijn. Onder de huidige omstandigheden betekent
integratie voor allesaanpassing: het bijzondere, het individu moet zich onderwer-
pen aan het geheel en wordt gedwongen verraad te plegen aan de utopie waarin
men zonder angst verschillend zou moeten kunnen zijn. Hegel variërend stelt
Adorno: "Das Ganze ist das Unwahre".8 De cultuurindustrie maant bij wijze van
’goede raad’ de mens aan tot inschikkelijkheid; haar cate-

1. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 14.

2. Löwenthal in een brief aan Horkheimer d.d. 22 oktober 1942, geciteerd door Jay,The
Dialectical Imagination, p. 214.

3. Vergelijk: M. Jay, ’Culture as Manipulation; Culture as Redemption’, in: idem,Adorno.
Cambridge: Harvard U.P., 1984, p. 121.

4. Niet toevallig prefereert Enzensberger in dit verband de term ’bewustzijnsindustrie’.

5. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 39.

6. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 203.

7. Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Spontaneität’, p. 68.

8. Adorno, Minima Moralia, p. 57. Zie over Adorno’s relatie met Hegel: Salman, ’Lukács,
Adorno en de machteloze kritiek’, p. 275.
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gorische imperatief is: "du sollst dich fügen".1 Daarmee maakt zij de mens rijp
voor het fascisme.

Deze beschrijving van cultuurindustrie als latent fascisme is een van de angels
in de Frankfurter analyse: de cultuurindustrie verliest haar onschuldige schijn en
verandert in een fase van de ondergang: "Drei Stufen in der Entfaltung der Herr-
schaft übers Bedürfnis lassen sich unterscheiden: Reklame, Information, Befehl".2

Zowel reclame als propaganda maken gebruik van de eindeloze herhaling van
leuzen en de rol van de toenmalige massamedia in de ’democratische’ vestiging
van het nationaal-socialisme is bekend. Kritiek op de cultuurindustrie is vanuit dit
perspectief niet meer een vrijblijvende bezigheid voor cultuurpessimisten die zich
beklagen over haar gebrek aan ’stijl’, maar staat in een directe relatie met de idee
van een algemene menswaardigheid. De macht van de cultuurindustrie mag dus
niet onderschat of genegeerd worden en de criticus moet haar ook esthetisch (juist
als ze in dat opzicht niets pretendeert, zoals in het geval van Courths-Mahler)
"frei von Bildungshochmut ernst nehmen".3 Kritiek heeft echter alleen zin als ze
het verband met het sociale onrecht duidelijk kan maken, waarmee Horkheimer en
Adorno zich nogmaals onderscheiden van de cultuurcritici, die naar hun oordeel
de cultuur te zeer als zelfstandige waarde beschouwen.

Het ligt voor de hand dat deze politiek en emotioneel beladen generalisatie in
met name de Amerikaanse receptie aanstoot heeft gegeven: "[Adorno] makes a
facile link between everything he dislikes and ’Fascism’".4 Ook werd hem
verweten dat hij blind was voor de emanciperende waarde van met name de jazz5

en dat hij zich niet los wist te maken van zijn heimwee naar het aristocratische
etnocentrisme van de Europese traditie.6 Eveneens werd het beeld van de passie-
ve, gemanipuleerde consument aangevochten: Adorno’s critici spreken in dit
verband liever van de interactie tussen individu en media.7 Opvallend is wel dat
de overeenkomsten tussen de (Amerikaanse)

1. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 67. Zie ook: Löwenthal,Literatur und Ge-
sellschaft, p. 226.

2. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, pp. 323-324.

3. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 64. Dit uitgangspunt zou Kreuzer deugd moeten
doen (H. Kreuzer, ’Trivialliteratur als Forschungsproblem [...]’, in:Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte41 (1967), pp. 177 e.v.).

4. D. Martin, ’Dr Adorno’s Bag of Tricks’, in:Encounter47 (1976), nr. 4, p. 75.

5. P. Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, in: idem,Bread & Circuses. Theories of
Mass Culture as Social Decay. Ithaca etc.: Cornell U.P., 1983, p. 242 en: Jay, ’Culture as
Manipulation’, p. 119.

6. Jay,The Dialectical Imagination, pp. 186; 297.

7. R. Dunn, ’Mass Media and Society. The Legacy of T.W. Adorno and the Frankfurt School’,
in: California Sociologist9 (1986), nr. 1/2, p. 132.
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cultuurindustrie en de Duitse nazi-propaganda in Adorno’s eigen naoorlogse werk
minder benadrukt worden: de term ’fascisme’ heeft dan plaatsgemaakt voor het
abstractere, maar nauwelijks minder verplichtende begrip ’aanpassing’.1

Een (voor)esthetische techniek waarvoor de cultuurindustrie een grote voor-
liefde heeft, is die van deidentificatie met personen,2 waarmee de kennelijk
beschamend gevonden distantie tussen kunst en leven tendentieel wordt opgehe-
ven. De onmondige consument die niet in staat is zijn eigen emoties en ervarin-
gen uit te drukken, wordt geacht zich als fan te verplaatsen in de avontuurlijke
belevenissen van een ander en leert met behulp van dit surrogaat zijn saaie leven
tot in de intiemste hoekjes net zo star en mechanisch in te richten als zijn idool.
Hierdoor raakt het individu steeds verder verwijderd van zijn spontane ’zelf’.3 In
de amusische identificatie met wat in feite zijn agressor is, hoopt het individu
even aan zijn onmenselijke isolement te ontsnappen.

Het principe van de naïeve identificatie is geen uitvinding van de cultuurindus-
trie (men denke aan Aristoteles’ catharsis-begrip) en het heeft in de geschiedenis
niet altijd zo’n eenduidig verwerpelijke rol gespeeld. De planmatige toepassing
ervan in de ’verwaltete Welt’ heeft echter tot een kwalitatieve omslag geleid: het
principe is door de cultuurindustrie zo geperverteerd geraakt, dat het volgens
Adorno in kritische zin definitief onbruikbaar is geworden. Hoewel hij dit betreurt
(de hedendaagse intellectuele plicht tot onnaïviteit en distantie lijkt helaas maar al
te veel op de bekritiseerde burgerlijke kilheid en de allergie voor kitsch kent ook
een barbaarse kant),4 weigert hij voor onze tijd de mogelijk positieve aspecten
van de identificatie te erkennen, hetgeen hem o.a. door Jauß en Schulte-Sasse
kwalijk is genomen.

Zo vindt Jauß (die met zijn concept van de esthetische distantie een zekere
verwantschap met Adorno heeft) dat deze in dit opzicht overdrijft. Weliswaar
verwerpt ook Jauß het cultuurindustriële misbruik van de identificatie, maar dat
mag zijns inziens niet tot de valse en onbewezen generalisatie leiden dat identifi-
catie altijd affirmatief is. Voor hem is er nog altijd een fundamenteel verschil
tussen de slaafse bewondering waarop de cultuurindustrie speculeert en de
vrijheid van een recipiënt zich aan een exemplarisch

1. A. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, in:New German Critique6 (1975), p. 4; Jay,
’Culture as Manipulation’, p. 128.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 514.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 33.

4. Adorno,Minima Moralia, p. 90 en idem,Ästhetische Theorie, p. 97.
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figuur te spiegelen.1 Wie echter, zoals Adorno, de communicatief-esthetische
betekenis van bijvoorbeeld bewondering, ontroering, meelachen en -huilen
loochent, ziet uit snobisme over het hoofd welke emanciperende rol deze estheti-
sche ervaringen in de opvoeding en in de verandering van maatschappelijke
normen kunnen vervullen. Adorno gooit volgens Jauß "das Kind mit dem Bade"
weg.2

Daarnaast staat de afwijzing van de identificatie een goed begrip van haar
oorsprong en haar (volgens Jauß tamelijk constante) rol in de geschiedenis in de
weg. Zo dreigt de essentie van alle voorautonome kunst, die toch wel degelijk
kritisch en dynamisch kon zijn, zich door Adorno’s ’grandioze eenzijdigheid’ en
’rigorisme’ aan een adequate waarneming te onttrekken: "Banausen wären dann
aber auch noch Diderot und Lessing zu nennen, die als Programmatiker des
bürgerlichen Schauspiels forderten, der moderne Dramatiker müsse seinen Helden
mit uns von gleichem Schrot und Korne schildern, weil allein die Gleichheit des
Helden mit dem Zuschauer unser Mitleid zugleich mit unserer Furcht erwecken
könne".3

Deze kritiek gaat echter voorbij aan het feit dat Adorno’s bezwaren tegen de
identificatie allereerst betrekking hebben op de huidige cultuurindustrie. Welis-
waar hebben zij een zekere terugwerkende kracht (de cultuurindustrie onthult
volgens Adorno de onderdrukkende waarheid over de catharsis),4 maar zij zijn
toch in mindere mate van toepassing op eerdere, rationeel-naïevere vormen
ervan.5 Een ander bezwaar tegen Jauß is dat hij de commerciële cultuurindustrie
nog te veel als een geïsoleerd verschijnsel ziet en haar maatschappelijke betekenis
marginaliseert. Wie daarentegen de cultuurindustrie een centralere rol ziet spelen
en op zijn hoede is voor het ideologische karakter van termen als ’emancipatie’
en communicatie’, zal zich door Jauß’ woorden niet bijzonder gerustgesteld
voelen,6 zeker als men, ondanks zijn onderscheid tussen vijf soorten van identifi-
catie,7 vindt dat zijn concep-

1. H.R. Jauß,Ästhetische Erfahrung und literarische HermeneutikI (Versuche im Feld der
ästhetischen Erfahrung). München: Fink, 1977, p. 218.

2. H.R. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung. Adornos ästhetische Theorie in der
Retrospektive’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, pp. 146-147 en: H.R. Jauß,Kleine Apologie der
ästhetischen Erfahrung. Konstanz: Universitätsverlag, 1972, pp. 9 e.v. en 38 e.v. Zie ook: R.
Ridless,Ideology and Art. Theories of Mass Culture from Walter Benjamin to Umberto Eco. New
York etc.: Lang, 1984, p. xiii.

3. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung’, p. 146.

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 129.

5. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 354. Zie ook: P. Bürger, ’Probleme der Rezeptionsfor-
schung’, in:Poetica9 (1977), p. 457 en: P.V. Zima,Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle
der Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 1991, pp. 168-172.

6. P. Bürger, ’Probleme der Rezeptionsforschung’, p. 456.

7. Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, p. 46.
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ten onvoldoende ruimte bieden een helder verschil te maken tussen een affirma-
tieve en een kritische receptie,1 of slechts de status van "lauter Leerformeln"
verdienen, "die mit denen der Kulturindustrie im Einklang stehen".2

Ook bij Schulte-Sasse vinden we een dergelijke onderschatting van de beteke-
nis van de cultuurindustrie. Zo acht hij (overigens met Marcuse) zelfs in het
tijdperk van de cultuurindustrie "eine totale Verwertbarkeit menschlicher Emotio-
nalität für Herrschaftszwecke unwahrscheinlich und unbewiesen".3 Ter ondersteu-
ning van deze argumentatie zij opgemerkt dat ook Adorno zich aan het einde van
zijn leven wat voorzichtiger over de sociaal-psychologische effecten van de
cultuurindustrie ging uitlaten.4 In het essay ’Freizeit’ geeft hij bijvoorbeeld toe
dat de verwachte totale psychologische beheersing misschien toch iets te simpel
was gedacht, toen bleek dat het Duitse publiek eerst ademloos het huwelijk van
Beatrix en Claus had gevolgd, maar naderhand toch verrassend goed in staat was
deze mediagebeurtenis te relativeren.5 Maar zelfs als men mag concluderen dat de
psyche zich tot nu toe in de praktijk hoogstens partieel en temporeel heeft
onderworpen, dan kan dit in de eeuw van de genocide nog nauwelijks een reden
tot optimisme vormen.

Schulte-Sasse wil niet ontkennen dat de cultuurindustrie misbruik maakt van de
identificatie en inderdaad vaak het door Horkheimer en Adorno beschreven effect
heeft, maar hij ziet toch ook enkele positieve hedendaagse toepassingen ervan.6

Ook hij verwijt (met behulp van N. Holland) de kritische esthetica eenzijdigheid,
omdat daarin alleen aandacht geschonken zou

1. P. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity / An Aesthetics of Reception. Jauss’ Dispute with
Adorno’, in: New German Critique42 (1987), p. 68.

2. Zima,Literarische Ästhetik, p. 171.

3. J. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur. Eine Kritik der ästhetischen Kategorien
"Identifikation" und "Reflexivität", vor allem in Hinblick auf Adorno’, in: Ch. Bürger et al. (red.),
Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, p. 81. Zie
ook: D. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reification? [...]’, in:American
Journal of Sociology97 (1991), nr. 2, p. 440. Zie ook: P. Glotz, ’Massenkultur, Literatur und
Gesellschaft [...]’, in:Bertelsmann Briefe60 (1968), p. 26, die hierbij naar Ludwig Marcuse
verwijst.

4. Zie bijvoorbeeld: Adorno, ’Leichte Musik’, p. 45; Th.W. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’,
in: idem, Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt: Suhrkamp, 1963, 1964, pp. 70-71; B.
Heinlein, ’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie. Erlangen: Palm & Enke, 1985, p. 127.

5. Th.W. Adorno, ’Freizeit’, in: idem,Gesammelte Schriften10-2. Frankfurt: Suhrkamp, 1977,
p. 654. Zie ook: Huyssen, ’Introduction to Adorno’, pp. 9-10.

6. Vergelijk: Ph. Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’ (1974), in: P. Davison
et al. (red.),Literary Taste, Culture and Mass CommunicationI (Culture and Mass Culture).
Cambridge etc.: Chadwyck-Healey etc., 1978, p. 322.
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worden aan de vervreemding alsmaatschappelijkverschijnsel. Adorno zou
bijvoorbeeld geen rekening hebben gehouden met de uiterst waardevolle leerfunc-
tie die een traditionele, op identificatie gerichte literatuur voor de opheffing van
psychische vervreemding kan hebben.1 Door middel van esthetische identificatie
kan de verkrampte psyche zich ontspannen en haar pantser afbreken. Dat zelfs de
produkten van de cultuurindustrie hierbij van nut kunnen zijn, blijkt volgens
Schulte-Sasse bijvoorbeeld uit de zogenaamde ’Soap Opera Therapy’ van Kilguss,
waarin sentimentele televisieseries worden gebruikt om het gesprek tussen
therapeut en patiënt op gang te brengen.2

Hierboven zagen we al hoe Adorno over de sociale functie van de ontspanning
dacht: Schulte-Sasse’s opmerking dat de kritische theorie onvoldoende oog heeft
voor de psychische aspecten van de vervreemding lijkt daarom misplaatst.
Adorno’s kritiek baseert zich zelfs in niet onbelangrijke mate op begrippen uit de
psychoanalyse.3 Ook volgens hem knoopt de cultuurindustrie - zoals overigens
alle kunst - aan bij het onbewuste, maar verstart dit door de weigering het bewust
te maken:4 daarvoor zou namelijk de tot elke prijs vermeden inspanning nodig
zijn. Het betreft hier, om met Löwenthal te spreken, ’psychoanalysis in reverse’.5

Maar Adorno heeft ook bezwaren tegen de psychoanalyse in het algemeen.6 Zo
zou zij met haar ’Realitätsprinzip’ aanpassing en integratie (begrippen die bij
Schulte-Sasse positief geconnoteerd worden) tot nastrevenswaardige doelen
verheffen en zou zij de kunst haar autonomie ontzeggen door het kunstwerk te
reduceren tot een "Leinwand für allerhand psychologische Projektionen".7

Schulte-Sasse’s apologie van de identificatie ontkracht dus niet bij voorbaat de
Frankfurter veroordeling ervan.

1. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 88; zie ook: Jauß, ’Negativität und
ästhetische Erfahrung’, p. 145.

2. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 97.

3. Zie: Jay, The Dialectical Imagination, R. Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 125;
Heinlein, ’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, pp. 93 e.v. en: W. Bonß, ’Psychoanalyse als
Wissenschaft und Kritik. Zur Freudrezeption der Kritischen Theorie’, in: Bonß en Honneth,Sozial-
forschung als Kritik, pp. 367 e.v.

4. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, pp. 78-79.

5. C. Offermans, ’(N)iemand ontkomt. Literatuur, massacultuur, Verlichting’, in: idem,
Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Verlichting. Amsterdam: Bezige Bij,
1988, p. 271; A. Huyssen, ’Adorno in Reverse: From Hollywood to Richard Wagner’ (1983), in:
idem: After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Houndsmill etc.:
Macmillan, 1986, p. 22.

6. Zie bijvoorbeeld: Th.W. Adorno, ’Die revidierte Psychoanalyse’, in: Horkheimer en
Adorno, Sociologica, pp. 94-112 en: P.V. Zima,L’école de Francfort. Dialectique de la particula-
rité. Parijs: Citoyens, 1974, pp. 155-175.

7. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 396.
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Uiteindelijk gaat het hier om de vraag of er binnen de huidige verhoudingen
nog wel sprake kan zijn van authentieke (esthetische) ervaring. Jauß en Schulte-
Sasse menen van wel; Adorno laat zich hier in zijn reflectie op het verval van het
subject aanmerkelijk somberder over uit: "Das Mark der Erfahrung ist ausge-
saugt"1 en hij verklaart dit uit de verontwikkelde arbeidsdeling.2 Mede dankzij de
cultuurindustrie heeft de ervaring inmiddels plaatsgemaakt voor het cliché, het
oordeel voor de stereotypie en de kennis voor het ’weetje’. Het fictionele karakter
en de bedwelmende functie van de produkten van de cultuurindustrie staan naar
zijn inschatting elkewerkelijke ervaring (dat wil zeggen: ervaring die tot inzicht
en bewustzijn voert) grondig in de weg: "Erlebnisse sind kein Als ob".3

Ook de idee dat de (esthetische) ervaring iets ’onmiddellijks’ zou zijn, moet
het hierbij ontgelden. Adorno heeft in dit verband niet alleen het commerciële
dogma van de naïviteit op het oog, maar ook het engagement, dat "will, daß die
Kunst unmittelbar zu den Menschen spreche, als ließe sich in einer Welt univer-
saler Vermittlung das Unmittelbare unmittelbar realisieren".4 Een gelijksoortige
denkfout signaleert hij overigens ook bij de ’officiële kunstreligie’ van esthetici
die menen dat het kunstwerk direct en puur ’vanuit zichzelf’ begrepen kan
worden en daarbij de betekenis van kennis, herinnering en reflectie willen
uitschakelen.5

Daarmee is impliciet al aangegeven dat Adorno uiteindelijk toch nog wel
mogelijkheden ziet voor een authentieke (omgang met) kunst. Hij neemt echter
afstand van elk naïef-irrationeel subjectivisme: rationele kritiek is voor hem een
essentieel onderdeel van de esthetische ervaring: "Künstlerische Erfahrung
erheischt demgemäß erkennendes, nicht affektives Verhalten zu den Werken".6 In
de volgende paragraaf zal deze esthetica nader aan de orde worden gesteld.

Eerder merkte ik al op dat Adorno weigert de ’schuld’ van het verval van het
subject en daarmee van het succes van de cultuurindustrie bij het publiek, de
massa’s te leggen; zijn standpunt wijkt in dit opzicht zelfs opvallend af van dat
van veel van de in het vorige hoofdstuk aangehaalde intellectuelen. Hij

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 54.

2. P. Bürger,Theorie der Avantgarde [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, 19824, p. 43.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 364.

4. Th.W. Adorno, ’Der Artist als Statthalter’ (1953), in: idem,Noten zur Literatur [I].
Frankfurt: Suhrkamp, 1981, p. 120.

5. Adorno,Minima Moralia, p. 229. Vergelijk: Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 59.

6. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 528. Zie ook: J.F. Crane en F.B. Dasilva, ’Adorno’s
Culture Industry and Esthetic Theory’, in:Free Inquiry in Creative Sociology11 (1983), nr. 1, p.
102 en: Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 203.
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verzet zich dan ook tegen de platonisch-christelijke opvatting van de traditionele
cultuurkritiek, die de behoefte aan de produkten van de cultuurindustrie wijt aan
de immorele en vulgaire hang van ’de massa’ (een kwantitatieve term, die
volgens Adorno niets verklaart) naar geesteloos materialisme en ongeremde
zinnelijkheid. Zijn bezwaar tegen de cultuurindustrie was nu juist dat deze de
mensen het echte, Dionysische genot onthoudt: "Wir kritisieren die Massenkultur
nicht deshalb, weil sie den Menschen zuviel gibt oder ihr Leben zu sicher macht -
das überlassen wir der lutherischen Theologie -, sondern weil sie dazu hilft, daß
die Menschen zu wenig und zu Schlechtes bekommen, daß ganze Schichten
drinnen und draußen in furchtbarem Elend leben, daß die Menschen sich mit dem
Unrecht abfinden, daß sie die Welt in einem Zustand festhält, bei dem man
einerseits gigantischen Katastrophen, andererseits die Verschwörung abgefeimter
Eliten zu einem dubiosen Friedenszustand zu gewärtigen hat".1 Ook heeft hij (met
o.a. Wedekind) veel bewondering voor het lichamelijke vakmanschap uit het
circus, van ruiters, acrobaten en ook van clowns als Chaplin en de Marx Brot-
hers.2 De algemene klacht over het smaakverval vindt hij maar muf, sentimenteel
en ideologisch: "Der Herrschaft paßte es ins Konzept, wenn das, was sie aus den
Massen gemacht hat und wozu sie die Massen drillt, aufs Schuldkonto der
Massen verbucht würde".3 Het publiek is zijns inziens eerder slachtoffer dan
dader en zijn domheid moet niet opgevat worden als een zedelijke en/of aangebo-
ren tekortkoming, maar als een maatschappelijk geproduceerd gebrek.

Men kan vervolgens de schuld gaan zoeken bij de producenten van de cultuur-
industrie, die in hun zucht naar winst zouden samenzweren tegen het publiek.
Maar ook zo’n verklaring moet - niet alleen wegens verregaande onwaarschijn-
lijkheid - uiteindelijk verworpen worden: er is niet zozeer sprake van kwade opzet
of incompetentie, maar van een "objektive Ungeist",4 waarvan ook de producent
het slachtoffer is. Met het verval van het vrije subject gaat immers ook het
concept van de individuele schuld en de (kwade) wil verloren en wie nu nog de
persoonlijke schuldvraag stelt,5 is op zoek naar een zondebok: "die Verschiebung
objektiver Funktions- und Schuldzusammenhänge auf Personen ist selbst ein
Stück der herrschenden Ideologie".6

1. Horkheimer met instemming geciteerd in: Adorno, ’Aldous Huxley und die Utopie’, pp.
130-131.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 356.

4. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 97.

5. Zoals Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 63.

6. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, p. 58.
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Ook deze ’objektive Ungeist’ vindt zijn oorsprong in de scheiding van hoofd-
en handarbeid, die als een ’erfzonde’ ons aller leven bepaalt en daaraan kunnen
goede bedoelingen alleen geen einde maken. Men mag daarom niet de (naïef
Verlichte) illusie koesteren dat deze kloof, die eveneens de basis vormt van de
dichotomie in de literatuur, zich door een verzoenende, minder elitaire opstelling
van bijvoorbeeld de kunstenaars zou laten dichten. Een dergelijke gedachte
overschat de subjectieve macht van de kunstenaar schromelijk, o.a. omdat "ein
richtiges Bewußtsein in einer falschen Welt nicht möglich ist".1 Bovendien: "Die
Spannung zwischen zünftlerisch verkapselter Kunst einerseits und andererseits
einer Gebrauchskunst [...] ist innerkünstlerisch nicht zu lösen und durch die
Verhältnisse gesetzt, in denen wir leben".2 In werkelijkheid zijn zulke pogingen
tot verzoening zelfs uiterst contraproduktief, omdat men daarmee net als de
cultuurindustrie het publiek probeert te beïnvloeden, te manipuleren en dus te
desubjectiveren.

De oplossing ligt dus niet in een culturele ’falsche Aufhebung’ van maatschap-
pelijke tegenstellingen, daar dit op dit moment nog zonder meer in het voordeel
van de regressieve tendensen zou uitvallen. Ten aanzien van de kunst lijkt de
radicale verzelfstandiging van de geest en zijn produkten de enig mogelijke
oplossing voor het dichotomieprobleem te bieden. In de volgende paragraaf zal
uiteengezet worden hoe Adorno deze paradox motiveert.

3. Authentieke kunst.

De autonomie van de kunst.

Voor een rationeel en historisch reëel antwoord op de (dreigende) almacht van
de instrumentele Rede grijpt Adorno terug op het autonome kunstbegrip uit de
idealistische traditie, waarvan de oorsprong in de Verlichting ligt. Het moment
waarop Moritz, Kant en hun erfgenamen het schone en/of het (hoge) kunstwerk
definieerden door zijn autonomie en zelfs superioriteit ten opzichte van het
(zinnelijk en moreel) nuttige, de (menselijke en maatschappelijke) natuur en de
bestaande werkelijkheid in het algemeen, viel niet toevallig samen met de
kristallisatie van het burgerlijke subject, dat zijn angst

1. Th.W. Adorno, ’Typen musikalischen Verhaltens’, in: idem,Einleitung in die Musiksozio-
logie, p. 33. Een kritische bespreking van dit artikel biedt: J. Broeckx, ’Ästhetische und soziologi-
sche Implikationen in Adornos "Typen musikalischen Verhaltens"’, in:Studia Philosophica
Gandensia9 (1971), pp. 73-89. Zie ook: Adorno,Minima Moralia, p. 42.

2. Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’, p. 830.
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voor de natuur begon te overwinnen. De idee van het kunstwerk als een zelf-
standig verschijnsel, als een ’für sich Seiendes’, dat zich bevrijdt van zijn
traditionele, horatiaanse plichten kan in het dialectische Verlichtingsconcept
worden opgevat als een progressief moment, als een tegenwicht tegen de vermin-
kingen van het primaat van de ruilwaarde. Adorno omschrijft (waardevolle) kunst
dan ook als "der Versuch, jene abgespaltenen Elemente der Wahrheit dem
Gedächtnis zu bewahren und weiterzutreiben, die der steigenden Naturbeherr-
schung, eben der Verwissenschaftlichung und Technisierung der Welt, die Realität
überließen".1 Vanuit dit perspectief krijgt schijnbaar wereldvreemde kunst een
belangrijke, kritische betekenis: het zuivere kunstwerk zou door zijn principiële
nutteloosheid en zijn afkeer van de geboden van het burgerlijke winstbejag wel
eens humaner kunnen zijn dan al die zogenaamd dienstbare produkten, wier
onderdanigheid aan ’de mensen’ immers grotendeels zo niet totaal op bedrog
bleek te berusten. In de context van het ’beschadigde leven’ kan de onafhan-
kelijke schoonheid van het zuivere kunstwerk opgevat worden als een vooraf-
spiegeling van het paradijs: men kan met Stendhal de (hoge) kunst definiëren als
een ’promesse du bonheur’.

Om deze kritische potentie verdedigt Adorno de autonome kunst (veelal
kortweg ’kunst’ genoemd) met al zijn kracht tegen de expansiedrang van het
instrumentele denken, dat (uiteraard) lang niet altijd bereid is de historisch
gegroeide grenzen en (minimale) privileges van het reservaat van de zuivere kunst
te respecteren. Hij richt zich daarbij o.a. tegen de volgende vier regressieve visies
op kunst en cultuur.

1. Hierboven ging ik al uitgebreid in op zijn bezwaren tegen decultuurin-
dustrie. Ter aanvulling kan nog worden opgemerkt dat de hoop die Adorno in de
kunst stelt, het hem mogelijk maakt zich te verweren tegen de meestal zo
onverbiddelijk lijkende ’objektive Ungeist’. Aan het bestaan van het zeer beschei-
den alternatief van de autonome kunst ontleent Adorno het recht Benjamin te
verwijten dat deze zich wel erg gemakkelijk neerlegt bij de vestiging van het
gezag van de ruilwaarde in de kunst: Benjamins opmerking dat de auratische
’cultuswaarde’ van het kunstwerk historisch achterhaald zou zijn door de zoge-
naamde ’tentoonstellingswaarde’ ervan (die met name door

1. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 134.
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de cultuurindustrie wordt geëxploiteerd),1 vat Adorno dan ook op als een voor-
beeld van onderwerping aan en identificatie met de status quo.2

2. Adorno verzet zich niet alleen tegen de commerciële cultuurindustrie, maar
ook tegen het (sociale) realisme en het goedbedoeldeengagementvan schrijvers
als Sartre en Brecht. Ondanks (of juist dankzij) de verwantschap die Adorno met
hen voelt, bestrijdt hij o.a. in zijn essay ’Engagement’ uit 19663 hun alternatieven
voor de affirmatieve cultuur en wel op grond van de volgende bezwaren:

De achterliggende idee van het engagement is dat kunst direct dienstbaar moet
zijn aan de politiek. Daarmee dreigt zij weer heteronoom te worden en kan zij op
een lijn gesteld worden met de cultuurindustrie. In plaats van dat men nu geniet
van de historisch verworven onafhankelijkheid van kunst, wil men - vanuit een
vreemde angst voor vrijheid en genot - haar weer onderwerpen aan een niet-artis-
tiek nut. In Adorno’s ogen is dit een terugdraaien, een herroepen van een van de
weinige goede momenten uit de geschiedenis van de Verlichting.

Net als de cultuurindustrie maakt het engagement zich, zij het ongewild en
zelfs waar het tegendeel beoogd wordt, schuldig aan de fetisjering van de
bestaande orde, zeker als het een realisme aanhangt dat meent dat de authenticiteit
van een kunstwerk steekt in de ’fotografische’ weergave van de feitelijke,
uiterlijke werkelijkheid.4 Binnen Adorno’s kunstbegrip is de idee van een realisti-
sche kunst evenwel een contradictio in terminis: kunst kenmerkt zich nu eenmaal
per definitie door stilering: "Auf dem realistischen Theater ist es bereits unstim-
mig, daß die Menschen, ehe sie nur den Mund öffnen, so genau wissen, was sie
sagen wollen".5 Realisme is echter niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk,
omdat het het verschil tussen kunst en werkelijkheid probeert te negeren. En daar
dit eerder ten koste van de kunst dan van de werkelijkheid gaat, zal duidelijk zijn
dat dit voor Adorno de slechtst denkbare oplossing voor het probleem van de
regressie is. Het feit dat hij vasthoudt aan dit verschil wil overigens niet zeggen
dat hij meent dat

1. W. Benjamin, ’Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ (1936),
in: idem, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt: Suhrkamp,
1963, 1977, p. 18.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 73; 460; zie ook: Ridless,Ideology and Art, p. 106. Zie
voor een kritische bespreking van Adorno’s commentaar op Benjamins aura-begrip: L. Wawrzyn,
Walter Benjamins Kunsttheorie. Kritik einer Rezeption. Darmstadt etc.: Luchterhand, 1973, pp. 67-
77.

3. Th.W. Adorno, ’Engagement’, in: idem,Noten zur Literatur[III], pp. 409-430.

4. Vergelijk Lukács’ naturalisme-kritiek.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 370.
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de kunst zich volledig kan ontdoen van de (stoffelijke) werkelijkheid en nooit
meer dan fictie kan zijn: de sporen van de werkelijkheid, die met name in de
schilderkunst en de literatuur onuitwisbaar zijn, vormen evenwel "das unabdingbar
Nichtkünstlerische an der Kunst".1

Een tweede dienst aan de status quo bewijst het engagement als het een zo
groot mogelijk publiek wil bereiken: dit leidt vrijwel automatisch tot artistiek
conservatisme: "Engagement wird unvermeidlich heute zur ästhetischen Konzes-
sion".2 Zo vindt Adorno de intriges van Sartre’s ideeëndrama’s maar traditioneel,
waarmee zijn werk achterblijft bij de ontwikkeling van de esthetische vormen.
Pogingen om binnen de huidige verhoudingen een esthetisch progressieve kunst
een massabasis te verschaffen, zijn eigenlijk a priori vruchteloos, omdat kunst
daardoor gedwongen wordt een compromis met de praktijk van de cultuurindus-
trie te sluiten.

Het engagement heeft daarnaast ook autoritaire trekken. De heteronome
pretentie (er moet een boodschap, een inhoud overgebracht worden) houdt een
neiging tot eenduidigheid in, waardoor het gevaar bestaat dat het kunstwerk
verwordt tot triviale voorlichting of zelfs, ondanks alle talent, afglijdt naar
propaganda (zoals in het socialistisch realisme en sommige stukken van Brecht).
Dit valt alleen te voorkomen als de kunst zich (zoals bij Joyce) concentreert op
dat wat zich niet discursief in een boodschap laat vangen en zij haar (romanti-
sche) ’Rätselcharakter’ trouw blijft: "Kunstwerke, die der Betrachtung und dem
Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine".3

Bovendien gaat het engagement uit van een fundamentele misvatting over het
praktische effect van het kunstwerk op de recipiënt. Kunst - ook de autonoomste -
heeft weliswaar een zekere invloed op het bewustzijn, maar deze verloopt uiterst
complex en de omvang ervan mag niet overschat worden. De politieke gevolgen
van kunst worden waarschijnlijk meer door de historische en institutionele context
dan door de concrete kunstwerken zelf bepaald. Wie echter het publiek opzettelijk
wil beïnvloeden, moet zich wel inlaten met manipulatie en demagogie. En daarbij
is men onvermijdelijk weer aangewezen op (cultuurindustriële) reclametechnieken,
die het publiek alleen nog maar meer tot een object reduceren.

Tot slot vergeet het engagement dat de bewuste intenties van de kunstenaar
over het algemeen irrelevant zijn voor het esthetische gehalte van kunst

1. Adorno, ’Engagement’, p. 411. Vergelijk J. Mukarˇovský, ’De kunst als semiotisch feit’
(1934), in: W.J.M. Bronzwaer et al. (red.),Tekstboek algemene literatuurwetenschap [...]. Baarn:
Ambo, 1977, p. 92.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 159.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 184. Zie ook: H.-M. Lohmann, ’Adornos Ästhetik’, in: W.
van Reijen,Adorno zur Einführung. Hamburg: Junius, 1987, p. 92 en natuurlijk Kants esthetische
idee.
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en dat zij in geen geval de authenticiteit ervan ten goede komen: het gehalte van
een kunstwerk bestaat volgens Adorno vermoedelijk nooit uit wat er aan geest
’ingepompt’ is - integendeel. Hij verwijst hierbij naar Leibniz’ monadebegrip:
kunstwerken representeren de sociale werkelijkheid onbewust en begripsloos.
Tevens verzet hij zich hiermee tegen de door Schiller gevestigde en nog steeds
werkzame traditie, die de (literaire) kunst met intenties heeft overladen. Daaren-
tegen heeft het niet-geëngageerde werk van Kafka, Beckett, Schönberg en Webern
een effect in vergelijking waarmee dat van het opzettelijke engagement kinderspel
is: zij zijn namelijk in staat de angst op te wekken, waarover het existentialisme
slechts praat. In zekere zin is hun moderne kunst dan ook realistischer dat wat
zichzelf als zodanig afficheert: "Neue Kunst ist so abstrakt, wie die Beziehungen
der Menschen in Wahrheit es geworden sind".1

3. Adorno bekritiseert niet alleen de heteronome produktie, maar ook de
zogenaamde ’banausische’ receptie. Met de sociologisch overigens wel zeer vage
categorieBanause(die zoveel als ’bekrompen (klein)burger’ en ’cultuurbarbaar’
betekent) wordt gedoeld op het soort mensen dat ’gebruik’ maakt van kunst.
Hetgeen eveneens duidt op een heteronoom, niet zuiver-esthetisch idee over kunst.
Ook hier grijpt Adorno terug op deKritik der Urteilskraft, waarin het esthetische
oordeel over een object losgemaakt werd van de begeerlijkheid of het nut ervan.

Barbaars is natuurlijk in de eerste plaats de geregredieerde consumptiehouding
die de cultuurindustrie oproept: de ’Unterhaltungshörer’ bekommert zich niet in
het minst om de esthetische waarheid van een kunstwerk, omdat hij de waarde
ervan meet aan de mate waarin dat suggereert de (valse) behoefte aan ontspan-
ning en identificatie te bevredigen. Dit geldt mutatis mutandis tevens voor de
geëngageerd-realistische receptie, waarin vooral op de conceptuele ’inhoud’ van
het werk wordt gelet: "Wird aufklärerische Gesinnung stracks auf die Kunst
übertragen, so resultiert [eine] banausische Nüchternheit’.2

Het autonome kunstwerk is geenszins immuun voor deze banausie: de cul-
tuurbarbaar kan zelfs uiterst gecultiveerd en verfijnd zijn in de keuze van zijn
zondagse genoegen: wie kunst als een hogere en edelere (want geestelijke) vorm
van genot ziet, wordt eveneens bekrompenheid verweten, vooral als dit gepaard
gaat met een conservatieve smaak. De barbaars-burgerlijke smaak van de ’Bil-
dungskonsument’ kenmerkt zich kortom door het feit dat ook de

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 53. Zie voor een belangrijke poging het veelduidige begrip
’realisme’ systematisch en historisch te beschrijven: R. Jakobson, ’Over het realisme in de kunst’
(1921), in: W. Sjklowskij et al.,Russies formalisme. Nijmegen: SUN, 1982, pp. 33-44.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 87.
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kunst wordt beschouwd als iets ruil- en bruikbaars, als een ’geestelijk bezit’, als
iets waar je iets aan ’hebt’ en/of waar je iets ’voor kunt kopen’.

Toch kan de cultuurbarbarij niet geheel op het conto van het halfbeschaafde
publiek geschreven worden: "Etwas in der Kunst kommt ihm entgegen",1 zoals
we verderop nog zullen zien.

4. Een laatste voorbeeld van een heteronome en dus verwerpelijke benadering
van kunst betreft depositivistische kunstwetenschapvan o.a. Silbermann,2 die
volgens Adorno de essentie van kunst miskent door de (klassieke) idee van haar
objectiviteit en waarheid op te vatten als een mythisch-animistisch, irrationeel
residu dat moet wijken voor de Verlichting.3 Voor Adorno gaat het bij kunst
uiteindelijk om de (filosofische) vraag naar de objectieve waarheid (het waar-
heidsgehalte) van het kunstwerk, die aan het licht komt door interpretatie,
commentaar en kritiek. Deze vraag is echter taboe voor het empirisme, dat in het
kunstwerk hoogstens een verzameling stimuli ziet en de interpretatie en de
beoordeling van het werk vervangt door de registratie van zijn (meetbare) effecten
op de recipiënt. Deze (karikatuur van de)4 wetenschappelijke benadering staat wel
op zeer gespannen voet met wat volgens Adorno het wezen van de kunst is:
"Kultur ist der Zustand, welcher Versuche, ihn zu messen, ausschließt".5

Door vast te houden aan de ’ouderwetse’ idee van objectiviteit hoopt Adorno
het weerloze kunstwerk in bescherming te kunnen nemen tegen categorieën als
vrijetijdsbesteding en ontspanning: hij verwijt het empirisme dan ook de kunst net
zo min serieus te nemen als "der müde Geschäftsmann, der sich von ihr massie-
ren läßt".6 Het ’domme’, utilitaristische onderzoek naar het concrete gebruik en
de functie van de kunst komt hem zeer aanmatigend voor, omdat er nu eenmaal
geen instrumenteel-rationeel argument gegeven kan worden voor de nutteloosheid
van de autonome kunst. Wie bovendien de functie (dat wil zeggen: het bestaans-
recht) van kunst empirisch

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 17.

2. A. Silbermann, ’Kunst’, in: König,Soziologie, pp. 164-174.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 395.

4. Silbermann, ’Literaturphilosophie, soziologische Literaturästhetik oder Literatursoziologie’,
p. 142. De slechte persoonlijke ervaringen van Adorno met het empirische onderzoek tijdens zijn
aanstelling bij het Amerikaanse Princeton Radio Research Project zijn mede debet aan dit
intellectuele conflict (Zie: D.E. Morrison, ’Kultur and Culture: The Case of Theodor W. Adorno
and Paul F. Lazarsfeld’, in:Social Research45 (1978), pp. 331-355).

5. Th.W. Adorno, ’Thesen zur Kunstsoziologie’, in: idem,Ohne Leitbild, p. 101. Dit debat is
in de literatuurwetenschap nog steeds niet uitgewoed, zoals moge blijken uit: D. Fokkema en E.
Ibsch,Literatuurwetenschap & Cultuuroverdracht. Muiderberg: Coutinho, 1992.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 394. Zie ook: Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p.
208.
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probeert te controleren, legt a priori het accent op haar consumeerbaarheid. En
ook daarmee worden de conformistische uitgangspunten van de cultuurindustrie
gevaarlijk dicht genaderd. Ook hier toont Adorno zich dus een compromisloos
kampioen van de autonome kunst.

Beperkingen van de autonomie.

Dit alles betekent nog niet dat Adorno geen oog heeft voor de tekortkomingen
van de idealistische esthetica: hij realiseert zich terdege dat een werkelijk
consequent esthetisme evenmin tot waarheid leidt: "Wird [die Kunst] strikt
ästhetisch wahrgenommen, so wird sie ästhetisch nicht recht wahrgenommen".1

Een kunst die alle betrekkingen met de - overigens steeds zinlozere - werkelijk-
heid zou weten te verbreken, wordt steriel of decoratief en ondermijnt de plicht
haar serieus te nemen: de keerzijde van de absolute vrijheid van de kunst is dat
zij alleen maar fictie en loos spel wordt. Dit ten koste van haar authenticiteit.

Daarnaast kan niet ontkend worden dat ook het autonome kunstwerk een
onkritisch, affirmatief moment heeft - dit ligt al besloten in het feit dat het deel
uitmaakt van de (onware) werkelijkheid en daarmee de (valse?)2 suggestie wekt,
dat toch niet alles in deze wereld ondergeschikt hoeft te zijn aan het ruilprincipe.
In zekere zin vormt de autonome kunst zelfs een stabiliserende factor in de status
quo, zoals Marcuse al in zijn bekende essay ’Über den affirmativen Charakter der
Kultur’ (1937) opmerkte. Niet alleen het vermaak van de lage cultuurindustrie,
maar ook de zuivere schoonheid van de hoge kunst is gaan functioneren als een
leugenachtige roes, een vlucht uit, een schijn van troost voor de hel van de
werkelijkheid. In deze samenhang is het dan ook barbaars na Auschwitz nog
lyriek te schrijven of zich zonder voorbehoud aan het natuurschone over te geven,
want: "Noch der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein
Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt".3 Autonome kunst is dus
tot op zekere hoogte net zo ideologisch als haar heteronome tegenvoeter(s), ook al
omdat de autonomie-opvatting inmiddels met een elitair narcisme versmolten is
geraakt. Bovendien blijkt bijvoorbeeld uit de hedendaagse reclame dat ook

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 17.

2. Dit probleem vormt volgens Salman de aporie van Adorno: "dat de kritiek gedacht wordt,
terwijl ze niet is" (Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, p. 281).

3. Adorno, Minima Moralia, p. 21. Vergelijk Brecht: "Was sind das für Zeiten, wo / Ein
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten
einschließt!" (B. Brecht, ’An die Nachgeborenen’, in: idem,Gesammelte Gedichte2. Frankfurt:
Suhrkamp, 1976, p. 723).
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het zuiver schone een consumptieartikel is geworden: de kritiek op de cultuurin-
dustrie heeft daarom ook gevolgen voor de hoge kunst.

Adorno’s bezwaren treffen met name de ’onnozel-leugenachtige gewichtigheid’
van de burgerlijke, ’officiële’ cultuur, die met behulp van de formele zuiver-
heidsideologie en haar behoefte aan ’niveau’, ’verzorgdheid’ en ’duurzaamheid’
de kunstwerken historisch en maatschappelijk probeert te neutraliseren. Dit levert
zo’n klassiek-conformistische praktijk op, dat hij verzucht "daß unterdessen der
Kultur mehr Ehre antut, wer auf sie verzichtet und bei ihren Festivals nicht mit-
spielt, als wer durch ihren Nürnberger Trichter sich abspeisen läßt".1 Het experi-
ment - de laatste dialoog met de macht - wordt gewantrouwd of wordt, als
specialistenhobby die er nu eenmaal bij schijnt te horen, pas nadat het met succes
de toets van ’de geschiedenis’ heeft doorstaan, een hoekje in het repertoire
gegund. Boven deze monumentale kunstopvatting prefereert Adorno het kortston-
dige vuurwerk van de moderne kunst, die zich maar al te zeer en heus niet altijd
pijnlijk bewust is van haar vluchtigheid en haar banden met de mode van vandaag
of morgen.

De kern van het probleem ligt in het feit dat de autonomie-opvatting er
onherroepelijk toe moest leiden dat zij de hoge kunst ging fetisjeren en daarmee
(ondanks haar rationele oorsprong) een irrationele, onware tendens in zich opnam.
Hoge kunst werd tot absolute ’waarde’: zij behoefde niet langer een externe
legitimatie en daarmee werd het gevaar van verblinding en/of regressie in de loop
van haar ontwikkeling allengs groter.2

Deze kwestie raakt aan Adorno’s bezwaren tegen de zelfgenoegzaamheid van
de conservatieve cultuurcritici die niet in staat of bereid zijn rationeel na te
denken over de historische beperkingen van de autonomie-idee. Het ontzag dat
hoge kunst bij deze intellectuelen afdwingt, beweegt zich - bijvoorbeeld in het
concept van de contemplatie - terug naar een van haar historische wortels, de
bijgelovige aanbidding van de magische fetisj. Dit klinkt ook door in de idee dat
de kunst de laatste tover in een onttoverde wereld is. Een en ander werd hierbo-
ven al in verband gebracht met de burgerlijke verering van geld, bezit en succes.
Door deze (dialectische) relatie tussen de burgerlijke trivialiteit en de esthetische
cultus wordt het belang van de autonome kunst voor de humaniteit ernstig
gerelativeerd. Zo kon het wel eens zo zijn dat ook het autonome kunstwerk zijn
goede naam (zijn ’succes’) voor een wezenlijk deel te danken heeft aan zijn
archaïsch getinte verdinglijking tot

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 362.

2. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 113.
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(koopbare) fetisj, waardoor zijn artistieke waarde verward kan worden met zijn
maatschappelijke prestige.1

Dit functionele, kunstvijandige aspect van elk kunstwerk - dat niet alleen het
gevolg is van banausisch misbruik, maar dat de kunst inherent is - wordt terecht
blootgelegd en bekritiseerd door de positivistische kunstwetenschap, die in zekere
zin haar slechte geweten vormt: "Vom Positivismus wird an das dialektische
Moment erinnert, daß kein Kunstwerk je rein ist".2

De fetisjering van de kunst kan tevens gekoppeld worden aan de in de
burgerlijke cultuur gangbare hypostase van de geest en het daarmee samenhangen-
de ascetisme, dat kenmerkend is voor de intellectuele positie. Ook hier weigert
Adorno zich kritiekloos neer te leggen bij de culturele traditie die de ’zuivere
geest’ verheft boven de natuur, de materie en het lichaam. Hoewel deze dichoto-
mie tussen geest en materie voor met name de intellectueel onontkoombaar is, is
zij niet vanzelfsprekend, natuurlijk of waar. Zij is zelfs uitdrukkelijk ideologisch,
want "gerade vermöge der Illusion der Reinheit [...] läßt [der Intellektuelle] die
Welt nicht draußen, sondern noch im Innersten seiner Gedanken triumphieren".3

Het respect voor de menselijke geest en zijn produkten heeft in het idealisme
welhaast bijgelovige vormen aangenomen: ’cultuur’ werd daarin gezien als het
panacee tegen alle maatschappelijke kwalen. Zo achtten Schiller en Hegel buiten
de geest weinig hun aandacht waard, waardoor de bij Kant nog positieve catego-
rie van het natuurschone uit het zicht kon verdwijnen. Ook de moderne kunsttheo-
rie (bijvoorbeeld bij Kandinsky en Ortega y Gasset) lijdt als reactie op het
sensualisme, de kitsch en/of het realisme hier en daar aan deze ideologie van de
geest, waardoor een zekere blindheid kon blijven bestaan voor het onloochenbare
feit dat elk geestesprodukt, hoe onthecht dan ook, een zinnelijk-materieel moment
heeft - een feit dat mede met het oog op de fetisjering van het kunstwerk tot
koopwaar niet als secundair mag worden afgedaan.

In het voorgaande kwam al aan de orde dat het verschil tussen de lage
cultuurindustrie en de hoge, autonome kunst niet adequaat beschreven kon worden
met behulp van de cultuurkritische tegenstelling tussen het geestelijke en het
zinnelijke: de (Amerikaanse) cultuurindustrie bleek zich bij nader inzien eerder te
kenmerken door lustonderdrukking dan door een werkelijk ongeremde en losban-
dige zinnelijkheid. Evenmin kan worden volgehouden dat het zuiver schone geen
zinnelijk aspect kent: voortbouwend op Kant defi-

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 142. Een ander voorbeeld van de
fetisjering van de kunst is het op de achtergrond geraken van de auteursfiguur: ook hier maakt het
produkt, het ’ding’ zich los en/of meester van zijn producent, de mens, die daarmee zijn al even
mythische status van halfgod verloor.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 399.

3. Adorno,Minima Moralia, p. 173.
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nieert Adorno kunst zelfs als het drastischste argument tegen de kentheoretische
scheiding van zinnelijkheid en verstand.1

Om nu duidelijk te maken welke consequenties Adorno’s visie op de zinnelijk-
heid en de lust heeft voor zijn kunsttheorie, wil ik hier de volgende varianten in
de burgerlijke kunstopvatting onderscheiden:

1. Een ascetisch ’realistisch-classicistische’, die erop rekent dat de werkelijk-
heid zich verheft in de spiegeling aan de geestelijke deugden en waarden van een
’edele’ (preutse) kunst, "die abstrakte Antithesis zur Verdinglichung und deren
Beute zugleich".2 Deze praktijk kent via Luther, de Verlichting en Bismarck met
name in Duitsland een lange en machtige traditie.

2. Een half-ascetische ’autonoom-escapistische’, met wier (pikante) weelderig-
heid de ’gecastreerd hedonistische’ burger3 zich in z’n vrije tijd schadeloos
probeert te stellen voor de ontzeggingen die civilisatie en arbeid hem nu eenmaal
opleggen. Weliswaar heeft deze (Franse) variant meer gelijk dan de eerste (al was
het maar omdat zij weigert de machthebbers te behagen), toch heeft Adorno - met
overigens Sartre - bezwaar tegen haar affirmatieve karakter, dat hem de uitspraak
ontlokt: "Der Bürger wünscht die Kunst üppig und das Leben asketisch; umge-
kehrt wäre es besser".4 Dit geldt niet alleen voor de (meeste) cultuurindustrie,
maar ook voor de vroege Romantiek en de aanhangers van het l’art-pour-l’art-
idee.5 De extreme autonomie-opvatting was (en is nog steeds) waar, omdat zij
uitgaat van de tegenstelling tussen kunst en werkelijkheid. Omdat deze antithese
echter abstract is, is zij tegelijkertijd ideologisch, waardoor zij kon samensmelten
met haar even behaagzieke tegendeel, de kitsch.6

3. Beide varianten zijn volgens Adorno inmiddels achterhaald door de moderne
authentieke kunst, waarin de lust een geheel andere rol speelt: kunst is niet zozeer
’pornografisch en preuts’, maar ’ascetisch en schaamteloos’.7 Met zo’n typering
wordt dus niet het transcendent-geestelijke, ’auratische’ karakter van de hoge
kunst ontkend, maar wel de neiging haar (ontologische) zinnelijkheid te verdoeze-
len. De waardering voor het zinnelijke aspect resulteert echter niet in een pleidooi
voor eenaangenamekunst: die weg is namelijk door zowel Hegel als door de
cultuurindustrie historisch afgesloten.8 Het authentiek zinnelijke moment (het
ervaringsmoment) van de kunst

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 260. Zie ook hoofdstuk II over het verhevene bij Kant.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 357.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 25.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 27.

5. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 245.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 352.

7. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 126.

8. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 142.

97



Adorno en de dichotomie

zit daarom in het tijdperk van de holocaust niet meer in de gevoelens van lust en
esthetische identificatie, maar in de vervreemdendeonlust (de angst, de schok, het
afgrijzen) die zij bij de recipiënt weet op te roepen1 - vandaar ook dat het begrip
’kunstgenot’ voor de moderne authentieke kunst een barbaars oxymoron is gewor-
den. De esthetische ervaring is met andere woorden gedeësthetiseerd.2 Hiermee
verliest overigens het in de Kantiaanse traditie zo belangrijke onderscheid tussen
het schone, het aangename en het lelijke veel van zijn actuele betekenis.3 In de
preutse 19de eeuw kon aan het streven naar uitbundig (esthetisch) genot nog een
progressieve waarde worden gehecht (hoe reactionair menig estheet voor het
overige ook geweest mag zijn); door de overvloed aan esthetische opiaten in de
huidige consumptiemaatschappij hebben deze verhoudingen zich evenwel gewij-
zigd: "Schlug ehedem Askese den ästhetischen Anspruch reaktionär nieder, so ist
sie heute zum Siegel der avancierten Kunst geworden".4

Analoog aan de kritiek op de Verlichting blijken de bezwaren tegen het
barbaarse primaat van de geest en de ascese in de kunst dus niet te leiden tot een
simpel afzweren van het bekritiseerde en/of tot het in ere herstellen van hun
tegendeel, maar via een dialectische spiraalbeweging tot een door de geest
gereflecteerd, kritisch begrip van die geest:5 "Daß der Geist von den realen
Lebensverhältnissen sich trennte und ihnen gegenüber sich verselbständigte, ist
nicht nur seine Unwahrheit, sondern auch seine Wahrheit".6

Een vergelijkbare ambivalentie treffen we aan in Adorno’s visie op de these
van het einde van de kunst, zoals die door Hegel werd geponeerd en sedertdien in
verschillende contexten en gedaanten is opgedoken.7 In de gedachte dat het einde
van de (hoge) kunst nabij of in elk geval onafwendbaar is, steekt veel waars. Als
de essentie van de hoge kunst haar autonomie is (en Adorno weigert pertinent dit
’Kantiaanse’ inzicht achterhaald te

1. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 57. Dit (masochisme?) lijkt overigens ook het
uitgangspunt van de cultuurindustriële ’horror’ te zijn.

2. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 158. Zie ook: R. Wolin, ’The De-Aestheticization of Art:
On Adorno’sÄsthetische Theorie’, in: Telos41 (1979), pp. 105-127.

3. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 237.

4. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 13.

5. De vooruitgang die in dit model zit, onttrekt zich aan een tweedimensionale waarneming
(zoals die van Bourdieu), waarin het ’hogere niveau’ weinig meer lijkt te zijn dan een nog
geraffineerder argument ten gunste van de ascese. Inderdaad is het niet altijd helder op welk
niveau in de ontwikkeling Adorno stelling neemt, zodat het begrip ’geest’ zo af en toe een beetje
gaat ’rondzingen’.

6. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’, p. 191.

7. Ook Jauß houdt zich in zijnKleine Apologie der ästhetischen Erfahrungmet dit probleem
bezig (pp. 5-6).
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noemen),1 dan zou de fundamentele en zeer terechte kritiek op haar fetisjkarakter
wel eens fatale gevolgen kunnen hebben voor het verschijnsel kunst in zijn
geheel. Een kunst die (bewust) begint te ’ontkunsten’ (bijvoorbeeld in haar
deësthetisering of in de cultuurindustriële en avantgardistische idee dat er geen
conflict meer tussen kunst en leven mag bestaan), rukt aan haar eigen begrip ’als
aan een ketting’.2 En inderdaad zijn er veel aanwijzingen dat de kunst historisch
haar bestaansrecht begint te verliezen, zoals zeer programmatisch al in de
openingszin van deÄsthetische Theoriewordt opgemerkt.3 Wat voor ’zin’ of
gebruikswaarde heeft kunst bijvoorbeeld nog (zoals Jauß zich dus niet geheel ten
onrechte afvroeg),4 als er niets meer aan te genieten of te bewonderen valt?
Waarom zou een lezer alleen nog maar onlust willen ervaren? Tendeert wat in
onze tijd halsstarrig elke functie ontkent niet naar zijn eigen opheffing?

In het voorafgaande is al aan de orde gesteld door welke ’vijandige’ tendensen
de hoge kunst wordt bedreigd; tendensen, die in al hun regressiviteit wel eens
actueler, meer in overeenstemming met de ’tijdgeest’ konden zijn dan het zo
langzamerhand anachronistische pleidooi voor de vrijheid. Adorno is er zich dan
ook zeer wel van bewust dat het geen zin heeft om in het tijdperk van de
onstuitbare vooruitgang te blijven teren op nostalgie - men denke aan zijn oordeel
over de cultuurkritiek. Maar net zo min als hij zich neerlegt bij het bijna onver-
mijdelijke verval van het subject (dat min of meer met deze kwestie samenvalt),
onderwerpt hij zich aan het naderende einde van de autonome kunst: hij bestrijdt
met veel vuur allen, die menen dat de geschiedenis in dit opzicht maar haar loop
moet hebben of zelfs een handje geholpen moet worden. Want hoezeer de hoge
kunst haar bestaan ook dankt aan de irrationele verdinglijking en dus zeer zeker
mede ’schuldig’ is, is er geen enkele redelijke grond om aan te nemen dat er aan
deze verdinglijking een einde zou komen als we de autonome kunst zouden laten
verkommeren of zouden afschaffen. Integendeel: "damit leistete sie erst recht der
sprachlosen Herrschaft Vorschub und wiche der Barbarei".5 Inderdaad moet de
hoge kunst een slecht geweten hebben: haar (nieuwe) bestaansrecht kan zij
evenwel ontlenen aan haar vermogen om in de wereld van de instrumentele Rede
een slecht geweten tezijn.6

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 396.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 32.

3. De ’Frühe Einleitung’ opent met het parallelle probleem van het verouderen van de
esthetica zelf (Adorno,Ästhetische Theorie, p. 493).

4. Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, pp. 6-7.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 310.

6. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 143.
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De tweeslachtigheid van de hoge kunst.

Wat Adorno voor mijn onderzoek naar de dichotomie zo interessant maakt, is
zijn theoretische oplossing voor het complex van tegenspraken, dilemma’s en
paradoxen rond de autonomie van zijn hoge kunst. Anders dan in de traditionele
cultuurkritiek en de (positivistische) wetenschap laat hij zich over het algemeen
niet verleiden tot een eenvoudige keuze tussen het autonome en het sociale
argument: wie, zoals bijvoorbeeld Kant, bij alle gelijk de empirie negeert, is voor
Adorno uiteindelijk net zo blind als wie alleen maar oog heeft voor het maat-
schappelijke karakter van de kunst. De waarheid ligt echter niet ergens in het
midden, omdat de tegenstelling tussen autonomie en heteronomie logisch nu
eenmaal onverzoenbaar is: halfzelfstandig is nog altijd onzelfstandig.

Adorno lost dit probleem dialectisch op door de tegenstelling zelf als uitgangs-
punt te nemen: "Die Spaltung selbst ist die Wahrheit".1 Vanuit dit perspectief kan
een verschijnsel tegelijkertijd waar en onwaar zijn: het modern authentieke
kenmerkt zich zelfs door deze ambivalentie.2 In onze door antagonismen geteken-
de samenleving bestaat authenticiteit niet (meer) uit onmiddellijke en absolute
waarheid - dit in asymmetrische tegenstelling tot het inauthentieke van bijvoor-
beeld de cultuurindustrie, dat wel absoluut is. Een schaduwzijde van deze
oplossing, waarin het onware aan het ware wordt gesmeed, is natuurlijk dat de
argumentatie nogal ongrijpbaar wordt. Hierdoor is David Martins irritatie over
Adorno’s onbekritiseerbaarheid zeker voorstelbaar.3 Dit nadeel zal Adorno in het
licht van zijn positivismekritiek zelf eerder een voordeel noemen: met name de
esthetica moet zich zijns inziens niet door het wetenschappelijke ideaal van de
eenduidigheid laten terroriseren en terugschrikken voor haar eigen levenselement,
de paradox: "Den Widerspruch wegzuschaffen steht nicht bei der Ästhetik. Sie
muß ihn auf sich nehmen und reflektieren".4

Dit resulteert in de these van het dubbele karakter van de kunst, waarin we
Adorno op z’n genuanceerdst leren kennen. Daarin wordt zowel het autonome als
het sociale aspect van de (hoge) kunst erkend als polen waartussen een permanen-
te spanning bestaat, die slechts bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld in het werk
van Beckett) een zekere balans bereikt. Deze polen vormen echter ook elkaars
voorwaarde: de tweeslachtigheid van de

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 121.

2. Zie ook: P.V. Zima,Literatuur en maatschappij. Inleiding in de literatuur- en tekstsociolo-
gie. Assen: Van Gorcum, 1981, p. 101 en: idem,L’ambivalence romanesque. Proust, Kafka,
Musil. Parijs: Sycomore, 1980.

3. Martin, ’Dr Adorno’s Bag of Tricks’, p. 70.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 392.
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authentieke kunst bestaat uit "einem freilich noch in seiner Autonomie sozial
determinierten Autonomen und einem Sozialen",1 waarmee recht gedaan kan
worden aan zowel de erfenis van de autonome kunst als aan het algemeenheids-
ideaal van de vroege Verlichting.2 Zo kan men dus niet alleen het autonome,
maar ook het heteronome concept van kunst zowel bekritiseren als verdedigen. De
erkenning van de sociale component verklaart bijvoorbeeld waarom de kunst nooit
echt in de autonomie tot rust is gekomen, terwijl het autonome moment doet
begrijpen waarom zij nooit helemaal in de praktijk opgaat. Het is dus niet zo dat
de waarheid van de hoge kunst de autonomie en haar onwaarheid de sociale sfeer
zou zijn (of omgekeerd): "Affirmation und Authentizität sind zu nicht geringem
Grad amalgamiert".3

Dit blijkt met name bij een nadere beschouwing van het fetisjkarakter van de
kunst.4 Aanvankelijk kon de indruk ontstaan dat het ideologische moment van
kunst in haar (onvermijdelijke) fetisjering moest worden gelokaliseerd: de aanbid-
ding die de hoge kunst in de afgelopen twee eeuwen ten deel viel op grond van
het geloof dat er in kunst een hogere waarheid wordt geopenbaard, laten zich in
eerste instantie niet rijmen met het Verlichte streven naar de afschaffing van elke
vorm van onredelijkheid. De ’overdreven’ waardering voor het hoge kunstwerk is
evenwel te billijken als we haar zien als een (onbewuste) strategie om de wankele
positie van de autonome kunst in een naar heteronomie neigende samenleving te
compenseren: "Fetischierung drückt die Paradoxie aller Kunst aus, die nicht mehr
sich selbstverständlich ist".5 Waarbij het overigens maar de vraag is of deze
strategie wel het gewenste effect heeft. Want: "die Fortexistenz von Kunst [wird]
prekär, sobald sie ihres Fetischismus sich bewußt wird und - wie seit der Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts - auf ihn sich versteift".6

Toch is daarmee niet een eindoordeel over de fetisjering geveld. Ook hier
blijkt sprake te zijn van een ’Doppelcharakter’, waarmee wordt aangegeven dat
zelfs de irrationele fetisjering een rationeel-legitiem moment kent. Hoe ideolo-
gisch het fetisj kunst ook moge zijn, het kunstwerk dat zich (bijvoorbeeld uit
engagement) van dit fetisjisme wil ontdoen, raakt evengoed verstrikt in vals
bewustzijn. Wie kunst met openbaring of betovering verwart, maakt zich welis-
waar schuldig aan fetisjering, maar wie probeert elk spoor van

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 312.

2. Vergelijk: Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 32. Want laten we niet vergeten dat Adorno
niet alleen een kunsttheoreticus, maar ook een invloedrijk pedagoog was.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 239.

4. Vergelijk: L. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art: Adorno and
Bürger’, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism48 (1990), nr. 1, p. 64.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 41.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 338.
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Verlichting uit de kunst te verwijderen, vernedert haar tot een onverschillige
kopie van wat er al is. Hoezeer de hoge kunst haar geprivilegieerde bestaan ook
te danken heeft aan haar verdinglijking, toch vormt zij door haar immanente
verzet tegen de heteronomie en het warenfetisjisme een kritiek op de vervreem-
ding. Want hoewel kunst, als onderdeel van de werkelijkheid, mede verant-
woordelijk is voor de verdinglijking, toch mag niet over het hoofd gezien worden
dat zij van alles nog ’t minste vervreemd is, daar "alles an ihr durch den Geist
hindurchging, vermenschlicht ist ohne Gewalt".1 Ondanks haar barbaars-affirma-
tieve aspecten damt zij de barbarij in; haar ascese "unterdrückt Natur nicht nur,
sondern bewahrt sie durch ihre Unterdrückung hindurch".2 Kunst is dus (net als
contemplatie) zowel een vorm van bijgeloof als een manier om dat te overwin-
nen: "Art works are defetishizing fetishes".3 De fetisjering is dus een noodzake-
lijke voorwaarde voor de waarheid van kunst: zij vereist daarom een kritische
rechtvaardiging. Want: "Allein durch den Fetischismus, die Verblendung des
Kunstwerks gegenüber der Realität, deren Stück es selber ist, transzendiert das
Werk den Bann des Realitätsprinzips als ein Geistiges".4

Vanuit een dergelijke dialectiek moet ook de relatie tussen kunst en werkelijk-
heid gezien worden. Enerzijds maakt elk kunstwerk natuurlijk deel uit van de
realiteit; anderzijds bestaat de kunst nu juist bij de gratie van het feit dat zij zich
heeft weten los te maken van (de rest van) die werkelijkheid: zij is zowel
autonoom als ’fait social’ (Durkheim).

Haar kritische waarde, haar authenticiteit bestaat in het bijzonder uit haar
vrijheid ten opzichte van het alledaagse doelmatigheidsdenken en deze vrijheid
laat zich als antithese, als negatie van onvrijheid definiëren.5 Deze negatie nu is
een centraal moment in Adorno’s denken: waardevolle kunst (en ook filosofie)
bestaat voor hem niet meer uit (positieve) zingeving, maar uit de kritische
ontkenning van het mensonwaardige leven in de ’verwaltete Welt’: "Nur die
absolute Lüge hat noch die Freiheit, irgend die Wahrheit zu sagen".6 Alleen door
radicaal protest tegen de bestaande orde is er nog

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 173

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 374.

3. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, p. 65.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 506.

5. Zie ook Kant, voor wie het negatieve een essentieel aspect van de Verlichting was; I. Kant,
Kritik der Urteilskraft (1790). Stuttgart: Reclam, 1963, 1981, p. 215 [158-159].

6. Adorno,Minima Moralia, p. 139. Deze ongerijmdheid zou eenvoudig op te lossen zijn als
we een onderscheid maken tussen (empirische) waarheid en (ethische) waarachtigheid (vergelijk
Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, pp. 69-70). Adorno weigert echter vrij
consequent - en niet op de slechtste gronden - het waarheidsbegrip uit te leveren aan de techno-
logische Rede van de in zijn ogen inauthentieke empirie (Horkheimer en Adorno,Dialektik der
Aufklärung, p. 124).
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waarachtigheid denkbaar: "Kunst heißt nicht: Alternativen pointieren, sondern [...]
dem Weltlauf widerstehen".1

Anders dan in het geval van de cultuurindustrie en het engagement is de relatie
tussen het authentieke kunstwerk en de werkelijkheid uitdrukkelijk antithetisch
van aard. Belangrijke kunst is per definitie asociaal (in de zin van onaangepast)
omdat zij zich als autonome vorm weigert aan te passen aan de wetten van de
markt die bepalen wat sociaal noodzakelijk mag heten. Uitsluitend dankzij de
afstand tot de empirie kan kunst verlichtend zijn. In deze optiek is hermetische
kunst aanmerkelijk kritischer dan het direct sociale commentaar van bijvoorbeeld
het engagement: alle (autonome) kunst, hoe affirmatief dan ook, is a priori (dat
wil zeggen: alleen al door haar bestaan) polemisch.2 De onverbiddelijkheid van
de autonomie-esthetica moet volgens Adorno opgevat worden als een onwillekeu-
rige en impliciete aanval op de vernederingen die de mensheid worden aangedaan.

Ook hier weer kan de indruk ontstaan dat Adorno uiteindelijk ’gewoon’ (zij
het wat omslachtig) partij kiest voor de traditionele autonomie-esthetica.3 Dit
moet evenwel weersproken worden. Zo is er in het concept van de negatie nog
altijd uitdrukkelijk sprake van een relatie tussen kunst en werkelijkheid en
Adorno’s voorkeur gaat duidelijk uit naar kunstwerken waarin deze betrekking
zichtbaar is.4 Hoewel een hermetisch kunstwerk vanuit een kritisch perspectief
waardevoller is dan een realistisch werk, toch is het zuiver autonome verzet tegen
de maatschappij van bijvoorbeeld het esthetisme hem te abstract, te willekeurig en
daardoor te affirmatief. Dit in tegenstelling tot de concrete wijze waarop de
moderne kunst de werkelijkheid negeert. Als voorbeeld noemt hij Becketts
absurdisme dat geenszins zinledig is, maar dat als protest tegen de macht van het
causaliteitsdenken een negatieve zin heeft.

Modern authentieke kunst geeft, algemener gesteld, op een concrete manier
uitdrukking aan de (historische) crisis waarin het subject zich bevindt; zij heeft
indirect een uiterst hechte band met de maatschappij. Haar sociale waarheid blijkt
echter niet uit haar (realistische) ’inhoud’, maar uit de manier

1. Adorno, ’Engagement’, p. 413.

2. Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, p. 52.

3. Zie: Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, p. 229; Greven, ’Konservative Kultur-
und Zivilationskritik’, pp. 145 e.v. Vergelijk: "Sie können mir vorwerfen, ich hätte [...] aus Angst
vorm plumpen Soziologismus, das Verhältnis von Lyrik und Gesellschaft so sublimiert, daß
eigentlich nichts davon übrig bleibt" (Adorno, ’Rede über Lyrik und Gesellschaft’, p. 55).

4. Zie ook: Offermans,Materialistiese literatuurteorie, pp. 196; 199; 225.
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waarop zij de esthetisch-immanente problemen van vorm en structuur behandelt.
Kunst is dus meer dan alleen maar (zuivere) vorm: haar humane ’Wahrheitsge-
halt’ wordt evenwel bemiddeld door haar artistieke waarde.1

De relatie tussen authentieke kunstwerken onderling is eveneens antithetisch -
dit overeenkomstig het feit dat elk kunstwerk deel uitmaakt van de werkelijkheid.
Het authentieke kunstwerk is volgens Adorno een negatie van alle voorgaande
kunst: "ein Werk ist der Todfeind des anderen",2 een uitspraak die tot op zekere
hoogte aansluit bij de formalistische ideeën over de dynamiek van de moderne
kunstgeschiedenis.3 Om kritisch en authentiek te kunnen zijn, moet het moderne
kunstwerk bijzonder en nieuw zijn: gecanoniseerde werken dienen vandaag niet
meer als te imiteren voorbeelden, maar als verboden: zij geven aan wat voortaan
niet meer mogelijk is (dit in tegenstelling tot de cultuurindustriële herhalings-
dwang). Kunst is daarmee allergisch voor zichzelf geworden: elk kunstwerk van
belang bevat een oorlogsverklaring aan de kunst als zodanig. De drang om de
kunst op te heffen of haar een ’natuurlijke’ dood te laten sterven is dus niet
zozeer specifiek voor barbaarse cultuurpolitici of abusievelijk sociaal georiënteer-
de kunstenaars, maar zit al besloten in de ontwikkeling en het waarheidsgehalte
van de kunst zelf: kunst annexeert als het ware haar eigen ondergang. Hetgeen
nogmaals haar paradoxale positie bevestigt.

Adorno’s esthetica van de dialectische negatie heeft tevens grote gevolgen voor
zijn visie op het communicatieve aspect van kunst. Zo verwierp hij op grond van
de tegenstelling tussen waarheid en werkelijkheid het realisme in de kunst, omdat
daarin het kunstwerk gereduceerd dreigde te worden tot een middel om een
bepaalde boodschap te communiceren. Communicatie is voor Adorno evenwel een
’waarde’ uit de pseudo-democratische wereld van propaganda en commercie:
"Denn Kommunikation ist die Anpassung des Geistes an das Nützliche, durch
welche er sich unter die Waren einreiht".4 Dankzij de eindeloos herhaalde
beelden van de cultuurindustrie wordt het ware maar al te vaak verward met het
vertrouwde en het begrijpelijke: voor het uitgeschakelde subject is iets pas
verstandig als je er je verstand niet voor hoeft te gebruiken.5 Deze ’consumente-
nideologie’ heeft het publiek onge-

1. Zie ook: Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 135.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 313-314.

3. Zie bijvoorbeeld: J.M. Lotman, ’Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne
verbanden’ (1970), in: Bronzwaer,Tekstboek, pp. 114 e.v. en: P. Bürger,Theorie der Avantgarde,
pp. 82-83.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 115.

5. Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 219.
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schikt en afkerig gemaakt van alles wat niet onmiddellijk toegankelijk en verteer-
baar is. Voor Adorno komen waarachtige kennis en inzicht daarentegen juist voort
uit vreemdheid, onwaarschijnlijkheid1 en onbegrijpelijkheid: "Denn der Wert
eines Gedankens mißt sich an seiner Distanz von der Kontinuität des Bekannten"2

en: "Wahr sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen".3

De kritiek op de communicatie nu is een hoofdmotief in de moderne kunst, die
zich inderdaad vooral kenmerkt door onbegrijpelijkheid en ontoegankelijkheid.4

Dit moet echter niet zozeer opgevat worden als een elitaire strategie om het
(grote) publiek dwars te zitten en/of een gevoel van minderwaardigheid te
bezorgen, maar eerder als een wanhopige poging van die ’elite’ om de recipiënt te
ontzetten uit zijn ’natuurlijk’ geworden rol van passief en afhankelijk consument.5

Een van Adorno’s bezwaren tegen de voorstanders van de begrijpelijkheid luidt
dat zij de bestaande manier van recipiëren zien als een vaste, onveranderlijke
grootheid waaraan de rest zich maar moet aanpassen. Voor hem is de essentie van
belangrijke kunst evenwel ’vreemdheid’: het kunstwerk zegt iets, maar ook weer
niet en deze raadselachtigheid staat een doelmatige communicatie in de weg.
Zolang het historisch nog niet is ’uitgewerkt’, is het authentieke kunstwerk als het
ware een onopgelost cryptogram, dat zich niet in een bepaald idee laat vertalen;
zijn onbegrijpelijkheid laat zich per definitie niet in de op eenduidigheid gerichte
communicatiecategorieën beschrijven en verklaren.

Dat stoort overigens niet alleen de consument, maar ook menig hermeneuticus,
die het raadsel eenduidig wil oplossen en daarbij voorbij dreigt te gaan aan de
anticommunicatieve aard van de moderne kunst. Een hedendaagse esthetica zou
daarom niet moeten proberen de steeds complexer wordende kunstwerken een
schijn van eenduidigheid terug te geven, maar moet hun

1. Ook in dit opzicht kan Adorno in een anti-realistische discours worden gesitueerd (vergelijk
G. Genette, ’Vraisemblance et motivation’, in:Communications11 (1968), pp. 5-21).

2. Adorno, Minima Moralia, p. 99. Vergelijk Jauß’ begrip van de esthetische distantie. De
kritische aanvulling hierop van Van Buuren kan vanuit een Adorniaans perspectief worden opgevat
als een concessie aan de ideologie van de communicatie (zie: M. van Buuren, ’Verwachtingshori-
zon en esthetische distantie’, in: R.T. Segers (red.),Lezen en laten lezen [...]. Den Haag: Nijhoff,
1981, pp. 18-37).

3. Adorno, Minima Moralia, p. 254. Een vergelijkbaar standpunt komt aan de orde in het
achtste hoofdstuk van Thomas MannsDoktor Faustus, waarin pedagoog Zeitblom zijns ondanks
toegeeft dat men beter en met meer plezier leert door fascinatie dan door herkenning - een roman
waaraan Adorno een zeker aandeel heeft gehad (Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p.
191).

4. Zie ook: Adorno, ’Warum ist die neue Kunst so schwer verständlich?’, pp. 824-831 en
Offermans,Materialistiese literatuurteorie, p. 208.

5. Heinlein,’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, p. 113.
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onduidbaarheid als een kritiek op de sociale behoefte aan communicatie, aan de
valse schijn van de begrijpelijkheid opvatten.

De onbegrijpelijkheid van de hoge kunst blijkt dus helemaal niet zo willekeu-
rig en irrationeel te zijn als een eerste indruk vaak doet vermoeden. Ook omdat
Adorno zich verzet tegen de idee dat het authentieke kunstwerk een immanente
’zin’ zou hebben, wil ik aan het einde van deze paragraaf toch nog de vraag naar
de ratio van de kunst stellen. Het zal evenwel niet verbazen dat Adorno deze
’banausische’ vraag naar het nut en de functie van de kunst zo lang mogelijk
afhoudt en er dan nog slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid op
reageert. Om het autonome moment van de authentieke kunst niet tekort te doen,
antwoordt hij met een Kantiaanse paradox: "Die Frage danach ist falsch gestellt,
weil die Notwendigkeit von Kunst, wenn es denn durchaus so sein soll, wo es
ums Reich der Freiheit geht, ihre Nicht-Notwendigkeit ist".1

Toch formuleert hij onder zorgvuldige vermijding van de zijns inziens regres-
sieve begrippen als ’nut’, ’noodzaak’ en ’functie’ een aantal taken en eigenschap-
pen van de authentieke kunst, die een onmiskenbaar maatschappelijk, dat wil
zeggen buitenesthetisch doel blijken te dienen. Waarbij overigens de grens tussen
’sein’ en ’sollen’ geregeld wordt overschreden. Omdat de authentieke kunst zich
afzijdig houdt van de werkelijkheid en/of haar negeert, vertoont zij ongewild een
heimelijk praktisch trekje: als een moderne nar bespot en verstoort zij a priori de
sociale orde. Onder verwijzing naar Karl Kraus stelt Adorno in dit verband:
"Aufgabe der Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen",2 hetgeen een
omkering is van het realistische credo. Haar verbazingwekkende vreemdheid is
misschien wel het enige, en dan nog maar heel zwakke tegengif tegen de ver-
vreemding; zij nodigt namelijk uit tot reflectie en dat is de enige manier waarop
het verdinglijkte bewustzijn doorbroken kan worden. Kunst bevat niet ondanks,
maar juist dankzij haar autonomie wel degelijk een vorm van maatschappelijke
kennis en indirecte communicatie, want: "Die Opposition gegen die Gesellschaft
[...] ist als Gesellschaftskritik immer auch Stimme der Gesellschaft".3 Als zodanig
is haar (voort)bestaan van enorm belang (!).

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 373.

2. Adorno,Minima Moralia, p. 298.

3. Adorno, ’Vermittlung’, p. 250.
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4. De relatie tussen de cultuurindustrie en de authentieke kunst.

Als we nu de cultuurindustrie en de authentieke kunst met elkaar in verband
willen brengen, treffen we in eerste instantie uiteraard nauwelijks punten van
overeenkomst aan. De heteronome dwang van de cultuurindustrie stond immers
haaks op de vrijheid van de autonome kunst. Dit wil echter niet zeggen dat beide
sferen geheel los van elkaar staan of slechts een zijdelingse verwantschap
vertonen en in dit opzicht wijkt Adorno’s overtuiging opvallend (en) gunstig af
van de ’elitaire’ conclusies die door de in het vorige hoofdstuk genoemde
romantici en esthetisten waren getrokken.1 Na het bovenstaande zal het niet
verbazen dat in Adorno’s theorie ook deze relatie door de dialectische negatie
wordt bepaald: de lage literatuur van de cultuurindustrie en de hoge, authentieke
literatuur vormen min of meer elkaars complement. Zo moet de opkomst van de
ontspanningsliteratuur gezien worden als een reactie op de vergeestelijking van de
hoge literatuur en omgekeerd.2 De dichotomie in de kunst is dus het gevolg van
een historische polarisatie, die echter steeds dialectisch ’samengedacht’ moet
worden: "der Gegensatz der antagonistischen Sphären muß permanent als Vermitt-
lung der einen durch die andere gedacht werden".3 Het verdwijnen van de
(realistische) schijn uit de authentieke kunst moet daarom verklaard worden uit
het ’onverzadigbare illusionisme’ van de cultuurindustrie4 en in deze zelfde lijn
ligt de verwijzing naar Boulez, die stelde dat menig kunstwerk zijn betekenis zo
langzamerhand niet meer aan zijn gehalte, maar aan zijn contrast met de cultuur-
industrie ontleent.5

Anderzijds kan ook vastgesteld worden dat de cultuurindustrie in sommige
opzichten een interessante gelijkenis met de authentieke kunst vertoont, hetgeen
opgevat mag worden als een teken van haar historische verbondenheid. Als we
bijvoorbeeld strikt vanuit de beleving van de consument zouden redeneren,
verbleekt het onderscheid tussen autonome en heteronome kunst. De charme van
de cultuurindustrie voor de recipiënt bestaat vermoedelijk voor een belangrijk deel
uit haar associatie met vrijheid (vrije tijd, ontspanning): wie een avondje televisie
kijkt, gunt zichzelf de betaalbare luxe van het nietsdoen; wie naar de film gaat, is
’er’ eens lekker uit en een boek lezen is iets voor de vakantie, wanneer je je ver-
plichtingen achter je hebt gelaten. Ondanks alle diepgaande verschillen tussen de
consumentenideologie en de

1. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 19; Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 118.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 28. In het volgende hoofdstuk zal ik enkele vraagtekens
plaatsen bij de wederkerigheid van beide reacties.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 460-461.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 417.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 509.
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autonomie-esthetica verzetten beide zich dus op hun eigen manier tegen het
horatiaanse en/of geëngageerde, niet-vrijblijvende nuttigheidsdenken in de kunst.

Dit negatie-aspect van de dichotomie van de dialectiek laat zich o.a. illustreren
aan de hand van Adorno’s visie op het utopische in de kunst. Een van de van
oudsher voornaamste bestaansrechten van de kunst is dat zij een verlangen naar
een betere wereld uitdrukt: haar schoonheid is een geluksbelofte, een ’voorschijn’
van Utopia.1 Ook de idee van het kunstwerk als menselijke schepping kan in dit
licht worden gezien.2 Met recht heeft Ernst Bloch inDas Prinzip Hoffnung
(1959) de kunst vergeleken met de dagdroom, waarin de soevereine dromer-held
zich een andere, betere wereld voorstelt, hetgeen een onmiskenbaar element van
Verlichting heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sprookje waarin veel utopische
elementen een rol spelen: in Luilekkerland bestaat geen honger of uitputting en de
(automatische!) toverkracht van wonderlampen, zelfnaaiende naalden, zichzelf
dekkende tafeltjes en zich strekkende ezeltjes maakt elke arbeid overbodig.3 In
deze wensdromen wordt volgens Horkheimer het primaat van de produktie ver-
drongen door dat van de consumptie, hetgeen een interessante parallel met de
huidige consumptie-ideologie te zien geeft.4

Ook de hedendaagse ontspanningsliteratuur bevat veel utopische elementen,
zoals de droom van een vrij en zinvol leven waarin de helden voor het doorstaan
van velerlei beproevingen uiteindelijk rijkelijk met geluk worden beloond. De
voor onze tijd zo typische, escapistische behoefte mee te dromen met de curieuze
avonturen van onkwetsbaar en autonoom lijkende subjecten als Old Shatterhand,
Indiana Jones en Angélique zou zelfs opgevat kunnen worden als een impliciete
en onbewuste kritiek op de reële onderworpenheid van het individu: "Jede
Abenteuergeschichte bricht die Moral des ’Bete und arbeite’; statt des ersten
herrscht Fluchen, statt des zweiten erscheint das Piratenschiff".5

Een vergelijkbaar standpunt wordt ingenomen door Fredric Jameson die stelt
dat de massacultuur haar affirmatieve functie nooit zou kunnen vervullen als zij
niet óók een utopisch potentieel zou bezitten. In zijn artikel ’Reification and
Utopia in Mass Culture’6 verwijt hij de zogenaamde ’manipulatiesociologen’ dat
zij de massacultuur te eenzijdig hebben beoordeeld als

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 128; 461.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 21-22.

3. E. Bloch,Das Prinzip Hoffnung [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1959, pp. 412-415; 548.

4. Horkheimer geciteerd door Jay,The Dialectical Imagination, p. 213.

5. Bloch,Das Prinzip Hoffnung, p. 427.

6. F. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’ (1979/1980), in: Ch. Bürger,
Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur, pp. 108-141.
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loos vermaak en vals bewustzijn. Daarbij zijn zij zijns inziens ten onrechte
voorbijgegaan aan de grote aantrekkelijkheid van films alsJaws en The Godfat-
her, wier succes alleen bevredigend verklaard kan worden als men oog heeft voor
het feit dat zij inspelen op dan wel gestalte geven aan onze (?)1 diepste angsten
en fantasieën over de maatschappelijke orde.2 Zo bezien zit in alle cultuur, dus
ook in het banaalste en/of meest weerzinwekkende produkt van cultuurindustrie of
nazi-propaganda, een (zwak) utopisch-kritisch moment. Hetgeen aansluit bij de
resultaten van structuuranalytisch onderzoek, waaruit blijkt dat ook de massa-
cultuur ambiguïteit kan vertonen.3

Toch wil Jameson de waarde van de utopische component van de massacultuur
uitdrukkelijk niet overschatten: hij voelt er niets voor uit een soort ’modieus
schuldgevoel’ de waardenverhouding tussen hoge en massacultuur om te draaien.
De met Adorno gedeelde idee dat alle kunst, hoog en laag, met het onbewuste
van doen heeft, sluit niet elke differentiatie uit. Zo neigt volgens Jameson het
modernisme (in Adorno’s termen: de authentieke kunst) ertoe het verdrongene te
thematiseren; daarentegen "verdrängt die Massenkultur diese durch die erzäh-
lerische Konstruktion imaginärer Lösungen und durch die Projektion einer
optischen Täuschung gesellschaftlicher Harmonie".4 Dit loopt parallel aan
Adorno’s opmerkingen dat (goede) kunst het diffuse tot (kritisch) bewustzijn helpt
brengen,5 terwijl de cultuurindustrie het reeds zo misvormde onbewuste door de
schijnbare inwilliging van de aldaar aanwezige wensen alleen nog maar grondiger
misvormt.6 Hij drukt zich hiermee aanzienlijk heftiger uit dan Jameson, die
uiteindelijk toch pleit voor een iets milder oordeel over de massacultuur, waarbij
we (?) bereid moeten zijn, willen we tenminste ooit haar ideologische functie
kunnen begrijpen, ook haar positievere, utopische functie te erkennen.7

Deze laatste evaluatieve conclusie wordt niet door Adorno getrokken, al
betekent dat niet dat hij het utopische aspect van de cultuurindustrie ontkent of
onderschat. Zijn bezwaar is echter dat de cultuurindustrie het op zich zo legitie-
me, fundamenteel menselijke verlangen naar geluk op zo’n wijze exploiteert, dat
het elke kritische waarde verliest. Of, zoals Löwenthal het

1. Zie in dit verband ook Prokops kritiek op de maatschappelijke mystificatie van de
’collectieve ziel’ bij bijvoorbeeld Kracauer (Prokop, ’Versuch über Massenkultur und Sponta-
neität’, p. 49).

2. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, pp. 131; 141.

3. Ridless,Ideology and Art, p. 205.

4. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 130.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 88.

6. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 79. Vergelijk: Prokop, ’Versuch über Massenkultur und
Spontaneität’, p. 64.

7. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 135.
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formuleert: "Die Produkte der bloßen Unterhaltungsliteratur können, wenigstens
seit der Scheidung der Literatur in die beiden voneinander getrennten Bereiche
von Kunst und Ware im Verlauf des 18. Jahrhunderts, nicht mehr beanspruchen,
Einsicht und Wahrheit zu vermittlen".1 De culturele vervulling van de alleszins
authentieke behoefte aan geluk consolideert namelijk het werkelijke ongeluk: "Bis
heute realisieren die Utopien sich bloß, um den Menschen die Utopie auszutreiben
und um sie aufs Bestehende und aufs Verhängnis desto gründlicher zu vereidi-
gen".2

Het voorkomen van utopische elementen in de cultuurindustrie leidt bij Adorno
dus niet tot een grotere waardering ervoor, maar tot een radicale herziening van
de waarde van het utopische in de kunst. Nu de cultuurindustrie de utopie zo in
diskrediet heeft gebracht, mag de authentieke kunst van de dialectische weerom-
stuit niet meer utopisch zijn - juist niet als zij de (werkelijke) utopie trouw wil
blijven en deze niet aan schijn en troost wil verraden.3 Dat de meeste mensen
geen weet hebben van deze ingewikkelde dialectiek en de kunst toch onmiddellijk
aan haar traditionele belofte willen houden, valt hun overigens minder aan te
rekenen dan de sociale mechanismen die hen van het beschavingsvoorrecht
uitsluiten.4 Adorno toont dus veel begrip voor de utopische verlangens van de
’gewone’ mensen, maar dit voert, anders dan bij Jameson, niet tot enig begrip
voor ’hun’ cultuur. Zijn houding ten opzichte van de smaak van het concrete
publiek van de cultuurindustrie lijkt daardoor tussen medelijden en verachting te
oscilleren.5

Is er dan echt niets positiefs over de cultuurindustrie te zeggen? Mag men van
een dialecticus, die zo scherpzinnig is dat hij zelfs aan het authentieke een
noodzakelijk moment van onwaarheid toekent, niet verwachten dat hij ook
toegeeft dat in het inauthentieke van de cultuurindustrie toch nog iets waar kan
steken?6 Adorno (die zich overigens nergens tot symmetrie gedwongen voelt)
toont zich hierover minstens zo terughoudend als ten aanzien van de vraag naar
de functie van het authentieke. In zijn werk is slechts een handjevol plaatsen te
vinden waarin hij zich uitlaat over het mogelijk ambivalente karakter van de
cultuurindustrie.7 Zo geeft hij toe dat Chaplin en de

1. Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 12.

2. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’, p. 80.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 55.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 461.

5. Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 166.

6. P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, in:Revue d’Esthétique8
(1985), p. 86.

7. Bijvoorbeeld in een brief van 18 maart 1936 aan Benjamin (zie: W. Benjamin,Gesammelte
Schriften1-3. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, p. 1003.

110



De relatie tussen de cultuurindustrie en de authentieke kunst

Marx Brothers heel legitiem gebruik maken van pure onzin1 en dat er in de
groteske, defunnyen de fantastische genres soms ’iets’ van negatie opflitst, maar:
"Zu ihrer Verwirklichung darf es freilich nicht kommen".2 Soms kan men wel
’sporen van iets beters’ aantreffen, maar het eindoordeel blijft toch dat de
cultuurindustrie in haar geheel ’verdorven’ is. Als Adorno al iets waardevols aan
de cultuurindustrie bespeurt, dan wordt dat vrijwel altijd in dezelfde adem weer
teruggenomen. Zo bezit de cultuurindustrie omdat zij op een substantiële maat-
schappelijke behoefte reageert of inspeelt, weliswaar een moment van waarheid,
maar "durch ihre Art Gewährung wird sie zum absolut Unwahren".3 En al heeft
de argumentatie tegen de cultuurindustrie een onloochenbaar ideologische
component, toch moet daar maar niet al te veel accent op worden gelegd, omdat
de criticus in verleiding zou kunnen komen "zu erschlaffen, vor der heraufzie-
henden Verwaltung zu resignieren".4 Adorno maakt zich op dit punt schuldig aan
een dichotomische denkwijze, die hij elders zelf als ’spießbürgerlich’ en ’ober-
lehrerhaft’ betitelde, omdat deze geen ambivalentie tolereert.5 Schulte-Sasse’s
opmerking, dat Adorno de rigiditeit van de dichotomie alleen nog maar verscherpt
zou hebben, is dus wel degelijk gegrond.6

Als we hierbij echter ook de passages over de lage kunst in ruimere zin
betrekken, ontstaat evenwel een genuanceerder beeld. Adorno’s oordeel bijvoor-
beeld over het verschijnsel ’kitsch’ is beduidend minder streng, al moet hierbij
worden opgemerkt dat de analyse hier bemoeilijkt wordt door het feit dat dit
begrip nauwelijks wordt omschreven en er grote tegenstrijdigheden zijn in de
opmerkingen over de relatie tussen kitsch en cultuurindustrie. Zo worden zij soms
min of meer aan elkaar gelijkgesteld,7 terwijl zij elders (historisch) tegenover el-
kaar worden geplaatst.8

Hoewel kitsch als tegenprincipe van de autonome kunst een uiterst kritische
benadering verdient, blijkt het onmogelijk te zijn een scherpe grens tussen kunst
en kitsch te trekken, daar geen enkel kunstwerk ’het gif van de

1. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 123.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 461.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 34.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 150; 464.

6. Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 63.

7. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 181 en: Th.W. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’,
in: idem, Gesammelte Schriften10-1. Frankfurt: Suhrkamp, 1977, p. 78. Huyssen noemt in dit
verband Adorno zelfs "the theorist par excellence of the Great Divide" (A. Huyssen, ’Introduc-
tion’, in: idem, After the Great Divide, p. ix).

8. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 306.
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sentimenten’ definitief kan uitscheiden zonder barbaars te worden.1 Vandaar dat
kunst kitsch kan worden en omgekeerd: "Was einmal auf den Konsum zugesch-
nitten war, wirkt angesichts des späteren, von oben her durchrationalisierten
Konsums zuweilen als Nachbild von Humanität".2 In de Minima Moralia schrijft
Adorno kitsch zelfs een kritische betekenis toe: kitsch herinnert de hoge, vergees-
telijkte cultuur aan haar wanstaltigheid en vormt zo haar slechte geweten.3 De
’beschaafde’ aversie tegen kitsch is misschien wel vooral een schaduwgevecht van
de cultuurdragers tegen hun eigen verborgen neigingen, noteert Adorno met een
ten aanzien van de cultuurindustrie ongekend gevoel voor intellectuele zelfkritiek.
Of zou hij hiermee minder zichzelf op het oog hebben dan de collega’s van de
conservatieve cultuurkritiek, in wier discours kitsch een belangrijk anathema was?

Ronduit waarderend spreekt Adorno over de lichamelijkheid van de "mit Recht
und Unrecht niedrig genannten Kunst"4 van met name het circus, waaraan hij de
kunsttheoretische metafoor van de ’tour de force’ ontleent. Zowel het kunstwerk
als de koorddanser realiseren namelijk het onrealiseerbare: de trapezewerker
triomfeert over de zwaartekracht zoals elk geslaagd kunstwerk een overwinning
op het nuttigheidsdenken vormt. En naar aanleiding van beide rijst de vraag naar
het raadsel: "wozu all die Anstrengung?".5 Ten aanzien van deze variant van de
lage kunst toont Adorno zich een bepaald ondichotomisch denker, die er op een
theoretisch niveau naar streeft althans een deel van de voor onze samenleving zo
noodzakelijke, maar ook zo noodlottige scheiding tussen lichaam en geest op te
heffen.

Dit circusbeeld hangt tevens samen met de rigiditeit van het esthetische
oordeel. Zoals het circusnummer perfect moet zijn om geslaagd te mogen heten
(de spanning bestaat uit de gedachte aan wat er allemaal mis zou kunnen gaan),
moet ook het kunstwerk slagen om deze benaming überhaupt waardig te zijn:
"Mißlungene Kunstwerke sind keine".6 Een middelmatig kunstwerk is een slecht
kunstwerk: in Adorno’s visie op kunst is evenmin plaats voor benaderingswaarden
en glijdende schalen als voor tolerantie en pluralisme. De idee dat slechte, mid-
delmatige en goede kunstwerken een continuüm zouden vormen, wordt door hem
van de hand gewezen op grond van de principiële onvergelijkelijkheid van het
(goede) kunstwerk.

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 355; 97. Zie ook: H. Broch, ’Das Böse im Wertsystem der
Kunst’ (1933), in: idem,Schriften zur Literatur2 (Theorie). Frankfurt: Suhrkamp, 1975, p. 150.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 464.

3. Adorno,Minima Moralia, p. 194.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 126.

5. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 277.

6. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 280.
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Dit lijkt echter in tegenspraak te zijn met zijn erkenning dat er ook slechte
goede en goede slechte kunst is.1 Was slechte goede kunst niet gewoon slecht?
Bestaat er misschien toch een overgangsgebied, waarin een bepaald goed slecht
kunstwerk al met al beter kan zijn dan een slecht goed werk? Kan niet ook het
cultuurindustriële produkt goed, dat wil zeggen: met groot vakmanschap en
technische virtuositeit zijn gemaakt? Dit probleem kan voor een belangrijk deel
opgelost worden als we een onderscheid maken tussen wat ik hier de oude en de
nieuwe dichotomie zal noemen.2

De oude, traditionele dichotomie is o.a. gebaseerd op de scheiding van hoofd-
en handarbeid: al sinds de antieken werden de lagere klassen door middel van
economische en psychische druk uitgesloten van de deelname aan de (hoge) cul-
tuur. In de oude structuur stond hier evenwel eenauthentieklage cultuur tegen-
over: het volk had zo z’n eigen liedjes en verhalen, wier spot en rauwheid een
legitieme aanval vormden op de beschavingsvoorrechten van de heersende
klasse.3

De nieuwe, hedendaagse dichotomie die Adorno aanbrengt is geenszins een
directe voortzetting van het klassieke onderscheid.4 Integendeel: de cultuurindus-
trie probeert de oude tegenstelling van ernstige en lichte cultuur te verzoenen en
daar slaagt zij wonderwel in.5 Zo eigent ze zich niet alleen de populaire traditie
van het amusement toe, maar ook maakt ze aanspraak op de erfenis van de oude
hoge cultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar adaptaties en haar zelfrechtvaardi-
gende verwijzingen naar het feit dat de oude hoge cultuur toch ’ook’ veelvuldig
gebruik maakte van stereotypie, of dat het vroeger niet ongewoon was dat
kunstenaars van naam zonder enige gewetenswroeging ’plagieerden’ of delen van
hun werk uitbesteedden. Welk bezwaar kan men tegen de commerciële kunst
hebben als zelfs Shakespeare en Mozart openlijk om den brode of in opdracht
werkten? Adorno brengt hier tegenin dat er een groot verschil bestaat tussen
enerzijds de mechanische trivialiteit van nu en anderzijds de hooggestileerde
figuren van de oude commedia dell’arte of de strenge postulaten van de gecanoni-
seerde vormen

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 464; Adorno, ’Leichte Musik’, p. 47.

2. Vergelijk: Ridless,Ideology and Art, p. xiv.

3. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 14.

4. Dit motief van de kwalitatieve breuk tussen de traditionele volkskunst en de moderne
massacultuur speelt ook een rol in wat Adorno de ’conservatieve cultuurkritiek’ noemt (bijvoor-
beeld: F.R. Leavis,The Common Pursuit. Harmondsworth: Penguin etc., 1976, 19521, pp. 182-
203).

5. Vergelijk: Löwenthal,Literatur und Gesellschaft, p. 49.
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uit de tijd dat originaliteit nog geen esthetisch criterium was.1 Ook Jameson wijst
erop dat deze overeenkomst slechts oppervlakkig is.2

In dit historische proces, waarin de oude dichotomie opgaat in de eendimensio-
nale cultuurindustrie, zijn de kritische kwaliteiten van zowel de hoge als de lage
kunst verloren gegaan: "[Kulturindustrie] zwingt auch die jahrtausendelang
getrennten Bereiche hoher und niederer Kunst zusammen. Zu ihrer beider
Schaden. Die hohe wird durch die Spekulation auf den Effekt um ihren Ernst
gebracht; die niedrige durch ihre zivilisatorische Bändigung um das ungebärdig
Widerstehende, das ihr innewohnte, solange die gesellschaftliche Kontrolle nicht
total war".3 Het verwerpelijke van de cultuurindustrie zit dus niet alleen in haar
vermogen de (hoge) cultuur te ontwijden, maar ook in het feit dat zij de lage
cultuur fatsoeneert: zij maakt een einde aan zowel het (kritisch) zinloze van de
lage kunst als aan de (kritische) zin van de hoge kunstwerken.4

Deze liquidatie van de culturele spanning heeft, zoals een optimist misschien
zou geloven, echter geen utopische betekenis, maar is een teken van de valse
integratie in de maatschappelijke totaliteit. Veelzeggend in dit verband is bijvoor-
beeld het feit dat de cultuurindustrie abstraheert van reële sociale verschillen:5

haar ’populaire’ inslag houdt niet in dat zij niet ook het hoger opgeleide, intellec-
tuele deel van de markt zou willen ’bedienen’. Zonodig wordt daarvoor zelfs een
verschil ’georganiseerd’:6 het officiële muzikale onderscheid tussen ’klassiek’ en
’populair’ bijvoorbeeld dient volgens Adorno uitsluitend om de afzet van de
consumptieartikelen te kunnen manipuleren en de burgerlijke, gefetisjeerde cul-
tuurkritiek een basis te verschaffen, die echter zo verstard en kunstmatig is, dat er
in de praktijk inderdaad sprake kan zijn van goede slechte en slechte goede
kunst.7 De tegenwoordig algemeen gerespecteerde godsvrede tussen hoge kunst
en

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 257.

2. Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 123.

3. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, p. 60. Jauß merkt hierover fijntjes op dat Adorno
"offenbar übersah, daß die Bereiche hoher und niederer Kunst keineswegs ’jahrtausendelang
getrennt’, sondern inpraktischer Funktionbis zur Emanzipation der ’Schönen Künste’ ungeschie-
den waren" (Jauß,Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, p. 48).

4. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 128.

5. Heinlein,’Massenkultur’ in der Kritischen Theorie, p. 38.

6. Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 305. Zie ook: Offermans,Materialistiese
literatuurteorie, pp. 243-244.

7. Adorno, ’Über den Fetischcharakter’, p. 16 en: Th.W. Adorno, ’Kulturkritik und Ge-
sellschaft’, in: idem:Prismen, p. 19.
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amusement, tussen high-, middle- en lowbrowculture zou eveneens als bewijs
voor de these van de totale culturele neutralisering kunnen dienen.1

Vanuit dit schrikbeeld pleit Adorno voor een nieuwe, compromisloze kunst, die
zo lang mogelijk onverteerbaar blijft voor de vraatzuchtige cultuurindustrie,
hetgeen resulteert in de nieuwe, radicale dichotomie tussen cultuurindustrie en
authentieke kunst. Ook hier kan men zich natuurlijk afvragen of dit model niet
toch uiteindelijk een intelligente omhaal is om de oude dichotomie te redden.
Oordeelt Adorno in de praktijk niet toch veel milder over de oude hoge kunst dan
over de oude lage? Wijkt zijn canon werkelijk belangrijk af van de traditionele?
Bürger bijvoorbeeld verwijt Adorno dat deze "den etablierten Kanon großer
Kunstwerke nie in Zweifel gezogen hat",2 waarbij hij over het hoofd ziet dat
Adorno’s oordeel over ’grote’ namen als Wagner en Strawinski niet veel malser
was dan dat over de cultuurindustriële jazz.3 De aldus soms zeer beperkte
overeenstemming tussen Adorno’s selectie en de algemene(re) canon kan trou-
wens zowel wijzen op een onverwachte slaafsheid van Adorno ten aanzien van de
status quo, als op de invloed die hij op die canon heeft gehad. Gezien het respect
dat hij ondanks alles had voor wat de geschiedenis wist te overleven ("Selten
haben die Werke, die großen Ruhm erlangten, ihn gar nicht verdient"),4 mag de
eerste mogelijkheid - die van het respect voor de status quo - ondanks alle
bezwaren tegen de traditie in het algemeen niet worden uitgesloten. Zijn canon-
vormende vermogen moet - men denke aan Beckett - evenwel evenmin onder-
schat worden. Om deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden, zou ik naast
zijn theoretische geschriften ook zijn kunstkritieken systematisch moeten bestu-
deren, hetgeen helaas buiten de orde van deze studie valt. Op voorhand valt
evenwel op te merken dat er in Adorno’s idee over de modern authentieke kunst
enkele interessante sporen van de oude lage cultuur zijn aan te wijzen. Zo spreekt
hij zijn afkeer uit tegen een hedendaagse ’edele’ kunst en gaat zijn voorkeur uit
naar de moderne kunst die toch een duidelijke neiging tot voorheen ’vulgair’
geachte thema’s, motieven en genres (zoals de roman) vertoont. Uit het werk van
door Adorno hooggeachte moderne kunstenaars als Picasso, Klee en Kafka blijkt
een grote belangstelling voor

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 465-466.

2. P. Bürger, ’Zum Anti-Avantgardismus Adornos’, in: idem:Zur Kritik der idealistischen
Ästhetik. Frankfurt: Suhrkamp, 1983, p. 133. Zie ook: P. Bürger, ’Probleme der Literatursozio-
logie’, in: P. Balibar (red.),Sociology of Literature [...]. Tilburg: U.P., 1981, pp. 26-27.

3. Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 119.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 448.
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het in burgerlijke ogen minder fatsoenlijke van de volkscultuur.1 Men zou zelfs
kunnen vermoeden dat de hedendaagse ’hoge’ cultuur in kritisch opzicht een
rechtmatiger erfgenaam van de oude lage kunst is dan de cultuurindustrie en het
engagement, omdat alleen zij door haar autonomie trouw kan blijven aan de zaak
van de ware algemeenheid, hetgeen helaas ten koste moest gaan van haar
populariteit.2

Adorno’s dialectische benadering van de dichotomie mondt dus niet, zoals
sommige critici blijkbaar hadden gehoopt, uit in tolerantie of optimisme.3 Even-
min biedt zij een gegarandeerde bescherming tegen dichotomisch denken, met
name waar het een eigen(tijds) concept zoals dat van de cultuurindustrie betreft.
Dit kan als een zwak punt in Adorno’s theorie worden aangemerkt. Maar het
moet misschien tegelijkertijd gezien worden als een teken van betrokkenheid bij
iets dat in menselijk opzicht zo belangrijk en actueel is,4 dat hij uit de bankring
van de intellectuele distantie meende te moeten stappen en een positie te moeten
bepalen, waarmee hij zich blootstelt aan kritiek.5

Samenvattend kunnen nu enkele trefwoorden van Adorno’s (nieuwe) dichoto-
mie schematisch tegenover elkaar geplaatst worden:

LAGE KUNST HOGE KUNST

cultuurindustrie authentieke kunst

aspecten van de produktie:

primaat van de ruilwaarde (commerciële exploi-
tatie van cultuur)

verzet tegen primaat van de ruilwaarde (postu-
laat van de esthetische nutteloosheid)

planmatig vrij

pseudo-democratie, valse algemeenheid humaniteit, ware algemeenheid

instrumentele Rede kritische Rede

1. Offermans, ’(N)iemand ontkomt’, p. 257; Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 18; P. Jelavich,
’Popular Dimensions of Modernist Elite Culture [...]’, in: D. LaCapra en S.L. Kaplan (red.),
Modern European Intellectual History. Ithaca etc.; Cornell U.P., pp. 220-250.

2. Horkheimer en Adorno,Dialektik der Aufklärung, p. 121. Zie ook: Adorno, ’Rede über
Lyrik und Gesellschaft’, p. 59.

3. Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’, p. 334; P. Bürger, ’L’anti-avant-
gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, p. 86.

4. Jay,The Dialectical Imagination, p. xiv.

5. Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, p. 283.
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aspecten van het produkt:

a. algemeen en formeel:

eendimensionaliteit ambivalentie

heteronomie autonomie (en fait social)

functioneel, praktisch niet-functioneel, tenzij als negatie van het
functionele

schijn, ideologie waarheid, kritiek

illusionisme, realisme (opheffing verschil kunst-
werkelijkheid)

vreemdheid (benadrukking afstand kunst-wer-
kelijkheid)

ordenend, zingevend verwarrend

conformisme originaliteit, innovatie

sociaal, aangepast asociaal, onaangepast

communicatief (eenduidig, toegankelijk, begrij-
pelijk)

anti-communicatief (raadselachtig, niet-discur-
sief, ontoegankelijk, onbegrijpelijk)

schijn-utopisch (anti)utopisch, weigert de geluksbeloften te
vervullen

pornografisch en preuts ascetisch en schaamteloos

b. werking:

affirmatief, fetisjerend kritisch (en fetisjerend)

verdomming, bevestiging van onmondigheid subjectivering

barbaars humaan (en barbaars)

consumptiegericht (mens wordt tot consument
gereduceerd)

subjectgericht

anti-Verlichting Verlichting

aspecten van de receptie:

identificatie, masochisme schok

compensatie, troostende bedwelming concentratie, (zelf)kritische reflectie

schijnbare bevrediging van onbewuste verlan-
gens

bewustwording

(schijn)lust onlust
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5. Adorno in de geschiedenis.

Aan het einde van dit hoofdstuk gekomen wil ik ingaan op de actualiteit van
Adorno’s esthetica. Als zijn stelling "Geschichte ist der ästhetischen Theorie
inhärent. Ihre Kategorien sind radikal geschichtlich"1 instemming verdient, ligt
het dan niet voor de hand dat zijn opvattingen en analyses ruim twintig jaar na
zijn dood in sommige, wellicht belangrijke opzichten historisch, dat wil zeggen:
achterhaald genoemd mogen worden? Overleeft Adorno de confrontatie met zijn
eigen uitgangspunten wel? Verliest een theorie die zo duidelijk is ontstaan binnen
een concrete, ’gedateerde’ context, niet na verloop van tijd automatisch haar
zeggingskracht?2 Is de scherpe tegenstelling tussen de autonome kunst en het
engagement bijvoorbeeld niet sinds het einde van de Koude Oorlog door de feiten
ingehaald? Is de cultuurindustrie nu werkelijk zo expansief en gevaarlijk gebleken
als Adorno dacht en voorspelde? Hoe kritisch en authentiek, vraagt Adorno zich
al af, kan moderne kunst nog zijn, nu zij al representatieve doelen blijkt te zijn
gaan dienen?3 Kan het ooit juist zijn een toevallige kunstvorm of -stroming tot
norm te verheffen?

Maar ook rijzen vragen als: wanneer is een bepaald esthetisch standpunt
achterhaald? Kan zulks bij decreet worden vastgesteld? Stamt het vonnis ’achter-
haald’ overigens niet uit een 19de eeuwse, wellicht al ’achterhaalde’ vooruit-
gangsideologie? Hoe vaak worden trouwens niet kwalificaties als ’middeleeuws’,
’19de eeuws’, ’vooroorlogs’ of ’hedendaags’ meer als onzorgvuldig oordeel dan
als oorsprongsaanduiding gebruikt?

Om zicht te krijgen op een mogelijk antwoord op althans een aantal van deze
nu soms nog wat retorische vragen, zal ik hieronder ingaan op een tweetal critici
van de moderne esthetica in het algemeen en die van Adorno in het bijzonder.
Eerst zal een overzicht gegeven worden van Umberto Eco’s ’postmoderne’
bedenkingen tegen de moderne kunstopvatting. Daarna worden Peter Bürgers
bezwaren tegen Adorno’s positie behandeld - bezwaren die zelf ook aan kritiek
onderhevig zijn geweest. Tot slot zal geprobeerd worden een (voorzichtig) ant-
woord te geven op de vraag naar de actualiteit van de dichotomie volgens
Adorno.

In Apocalittici e integrati (1964) verzet Eco zich niet alleen tegen de zoge-
naamd ’geïntegreerde’ visie op de massacultuur van bijvoorbeeld McLuhan en
Bell, waarin de wereld wordt aanvaard zoals zij is, maar ook tegen ’apocalyptici’
als Nietzsche, Ortega y Gasset en de theoretici van de Frankfurter

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 532.

2. Dunn, ’Mass Media and Society’, p. 129.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 315-316; 377.
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Schule. Het betreft hier met name Marcuse en Horkheimer, wiens polemiek tegen
een praktische cultuur bij Eco geen instemming kan vinden.1 Een uitzondering
hierop wordt evenwel voor Adorno gemaakt, die zich bijvoorbeeld in deMinima
Moralia als een van de weinige critici van de massacultuur niet zou hebben
bezondigd aan de intellectueel-aristocratische minachting voor de massa.2 In
Eco’s ’kritische kritiek op de massacultuur’, die een concrete en genuanceerde
uitweg zoekt uit de tegenstelling tussen de affirmatieve argumentatie van de
geïntegreerden en het zijns inziens verkeerd toegepaste humanisme van de
culturele doemdenkers, treffen we dan ook menig spoor van Adorno aan. Zo
verklaart Eco het succes van de stripheld Superman uit de machteloosheid van het
individu in de georganiseerde en genivelleerde industriemaatschappij en laakt hij
Flemings populaire James-Bond-verhalen om hun ondemocratisch schematisme.
Ook zijn resolute afwijzing van de kitsch of ’bastaardliteratuur’ van auteurs als
Hemingway en Buck sluit in menig opzicht aan op Adorno’s notie van de
banausische cultuurindustrie. Tenslotte doen zijn dialectische figuren hier en daar
sterk denken aan bepaalde passages bij Adorno, bijvoorbeeld in de opmerking dat
de apocalyptische weigering zich aan te passen aan de slechte werkelijkheid tot
een geïntegreerde passiviteit uitnodigt. Men vergelijke Eco’s "Die aus der Tür
gejagte Integration kehrt durchs Fenster wieder zurück"3 met Adorno’s "Der
Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame".4

Ondanks deze gelijkenis kunnen we Eco bepaald geen Adorno-adept noemen.
Zo is naar zijn smaak het begrip ’cultuurindustrie’ ook bij Adorno al te zeer tot
een apocalyptische ’fetisj’ verworden,5 waardoor elke kritisch-constructieve [!]
analyse van massaculturele fenomenen verzandt in onproduktieve algemeenheden
en de criticus blind wordt voor de mogelijkheid van een niet-autoritaire commer-
ciële kunst, zoals de stripPeanutsvan Schulz: "die Einstellungen im Felde des
Massenkonsums [sind] differenzierter [...], als eine so radikal negative Kritik
behauptet".6 Dit geschilpunt hangt wellicht samen met het feit dat Eco in tegen-
stelling tot Adorno in principe geen kwaad ziet in de in esthetisch opzicht
pretentieloze gebruiks- of ontspanningsliteratuur,

1. Zie ook Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt School’, p. 314.

2. Niet iedereen is overigens deze mening toegedaan. Zie bijvoorbeeld: Martin, ’Dr Adorno’s
Bag of Tricks’, p. 68 en verderop Bourdieu.

3. U. Eco, ’Einleitung’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der
Massenkultur(1964). Frankfurt: Fischer, 1984, p. 18.

4. Adorno,Minima Moralia, p. 23 en hierboven de paragraafBeperkingen van de autonomie.

5. Zie ook: Brantlinger, ’The Dialectic of Enlightenment’, p. 226.

6. U. Eco, ’Die Struktur des schlechten Geschmacks’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte,
p. 74.
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die (anders dan de kitsch) geen rivaal is voor de hoge cultuur. "Und niemand
wird die heilsame Wirkung [...] der Zerstreuung leugnen wollen",1 veronderstelt
hij naïef-retorisch.

Twee decennia later heeft hij definitief afstand genomen van Adorno’s
radicaliteit en pessimisme - waarvan volgens Eco’s voorwoord bij de Duitse
vertaling vanApocalittici e integratiuit 1984 de meester zelf inmiddels ook de
historische en lokale betrekkelijkheid was gaan inzien. Eco’s bewondering gaat nu
meer uit naar Benjamins onbevooroordeelde visie op de massacultuur nu hij, op
grond van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kunst en de kunsttheorie,
minder dan ooit in een strenge kloof tussen de culturele sferen gelooft. Zijn niet
veel vondsten van de Nieuwe Muziek intussen doorgedrongen tot de popmuziek?
Blijkt niet soms dat de jeugd niet alleen van popmuziek, maar ook van John Cage
houdt? Heeft de avantgarde niet inmiddels de strip ontdekt? En citeerde T.S. Eliot
trouwens niet al uit populaire muziekteksten? Vanuit deze overwegingen ontpopt
Eco zich als een gematigd tegenstander van de traditionele dichotomie, die zijns
inziens opnieuw, dat wil zeggen: minder scherp gedefinieerd zou moeten worden.
Want hoewel hij er in principe naar streeft de tegenstelling tussen elite- en
massacultuur te overwinnen, mikt hij uit respect voor de esthetische traditie niet
op een kunst die zelfs voor de ’door de massamedia gehersenspoelde analfabeten’
verteerbaar moet zijn - als realist kan hij zich al tevreden stellen met (de erken-
ning) van een literatuur die voor een iets groter publiek dan dat van de echte
specialisten aantrekkelijk is.2 Men denke aan zijn eigenNaam van de roos.

Ook komt hij terug op zijn oordeel over de kitsch, die hij indertijd had
verworpen op grond van "die Unfähigkeit, das Zitat in den neuen Kontext
einzuschmelzen";3 een omschrijving waarvan hij zich toen al realiseerde dat zij
tot op zekere hoogte ook van toepassing was op de architectuur van de renaissan-
ce, de avantgardistische collagetechniek en de popart. In zijn werk uit de jaren
’60 is zijn oordeel over het citaat in de vertelling over het algemeen nog negatief:
auteurs die niet zelf vertellen maar citeren, mag men ervan verdenken dat zij hun
vak niet verstaan, dat zij lui zijn en/of dat zij een snobistisch onderonsje met de
lezer aan willen gaan. Twintig jaar later kan het citaat dankzij het theoretische
begrip ’intertekstualiteit’ echter aanmerkelijk meer genade vinden en is zelfs het
cliché, mits met ironie aangehaald, niet langer taboe.4

1. U. Eco, ’Der Mythos von Superman’, in: idem,Apokalyptiker und Integrierte, p. 207.

2. U. Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’(1983). München: dtv, 1986, p. 81.

3. Eco, ’Die Struktur des schlechten Geschmacks’, p. 88.

4. U. Eco, ’Serialität im Universum der Kunst und der Massenmedien’ (1985), in: idem:Streit
der Interpretationen. Konstanz: Universitätsverlag, 1987, p. 54.
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Sleutelwoord in deze ontwikkeling is het begrip ’postmodern’ waarmee
afgerekend moet worden met de moderne esthetica, waarvan Adorno zo’n
belangrijke exponent is. Volgens Eco is de moderne kunst, waarin onaanvaard-
baarheid, dissonantie en nieuwheid tot absolute normen waren verheven, inmid-
dels niet alleen traditioneel geworden, maar heeft zij tevens zo langzaamaan haar
historische grenzen bereikt: "Es kommt jedoch der Moment, da die Avantgarde
(also die Moderne) nicht mehr weitergehen kann, weil sie inzwischen eine
Metasprache hervorgebracht hat, die von ihren unmöglichen Texten spricht [...]
[und] zum Schweigen führt".1 Het postmoderne antwoord op deze dreigende
ondergang van de kunst bestaat uit het ’radicaal verlaten’ van (althans een aantal2

categorieën van) de moderne kunstidee, opdat het einde van Adorno’s constructie
van de moderniteit niet het einde van de kunst hoeft te zijn.3 Zo probeert de
postmoderne kunst afstand te nemen van de (pas) sinds de romantiek gangbare
obsessie voor het nieuwe: de nieuwste [!] esthetica wil niet meer het verleden en
de traditie vernietigen,4 maar er ironisch mee spelen.5 Daar dit postmoderne
procédé ook veelvuldig in de massacultuur wordt toegepast (bijvoorbeeld in de
films rond Indiana Jones), vervaagt de moderne grens tussen hoge en lage kunst.6

Tegenover de moderne cultus van het nieuwe stelt Eco de postmoderne
esthetica van de serialiteit, waarin men zich niet langer schaamt voor de ’lustvolle
Wiederholung’ die de moderne kunst verbannen had: (industriële) serieproduktie
en creativiteit sloten elkaar daarin per definitie uit.7 Ook dit model wordt door
het postmodernisme herzien: de esthetica van de serialiteit wijst op de charme en
de positieve functie van de herhaling en de iteratie. Al in 1964 vroeg Eco zich
tamelijk geïntegreerd af of het schematisme van de massacultuur niet aan een
infantiele, maar toch fundamentele, dat willen zeggen: legitieme behoefte van de
huidige mens zou voldoen.8 Later merkt

1. Eco,Nachschrift, p. 78. Zie ook: H.R. Jauß, ’Tradition, Innovation and Aesthetic Experien-
ce’, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism46 (1988), nr. 3, p. 386.

2. Haar fetisjkarakter bijvoorbeeld wordt zorgvuldig in stand gehouden.

3. Zie ook: Lindner, ’"Il faut être absolument moderne"’, p. 304.

4. Zie bijvoorbeeld: Adorno,Ästhetische Theorie, p. 38.

5. Vergelijk: Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 66 over Jauß. Eco illustreert dit met
een voorbeeld van romantische ironie (Eco,Nachschrift, p. 79. Zie ook: B. Alleman, ’Ironie als
literarisches Prinzip’, in: A. Schaefer (red.),Ironie und Dichtung. München: Beck, 1970, pp. 11-
37).

6. Zie ook: Jameson, ’Verdinglichung und Utopie in der Massenkultur’, p. 115 en de kritische
noot hierbij van Offermans, ’(N)iemand ontkomt’, p. 258.

7. Eco, ’Serialität’, p. 50.

8. Vergelijk: Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 22 en ook: Jauß,Ästhetische Erfahrung, p. 41.
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hij op dat er van de ’Wiederkehr des Identischen’ troost uitgaat, omdat dit bij de
consument een gevoel van begaafdheid suggereert: "Wir sind zufrieden, weil wir
das Erwartete wiederfinden, und wir schreiben dieses glückliche Resultat nicht der
Durchsichtigkeit der narrativen Struktur zu, sondern unserer Fähigkeit, Vorhers-
agen zu machen".1 Helaas gaat hij hierbij niet in op Adorno’s bezwaren tegen
(zelf)bedrog, troost, regressie en infantiliteit.

Maar er valt ook op een slimmere, minder naïeve manier van serialiteit te
genieten: de ’kritische’2 lezer kan eveneens plezier beleven aan de strategie van
de variatie - een aan de klassieke muziek ontleend begrip. Dat de klassieke
meesters, in tegenstelling tot de serieproducenten van de massamedia, gelukkig
niet in al hun stukken op hetzelfde thema varieerden, schijnt er voor Eco niet zo
toe te doen.

Daarnaast is er een (a)historisch3 argument voor een herwaardering van de
serialiteit. Want niet alleen de hedendaagse massacultuur is gebaseerd op herha-
ling, ook veel hoge, preromantische auteurs (zoals Shakespeare en Ariosto)
bouwden veelvuldig en heus niet altijd even kritisch voort op bestaande voorbeel-
den - een argument waarvan ik hierboven al aangaf dat het niet noodzakelijker-
wijze gevolgen hoeft te hebben voor de beoordeling van de moderne, wel op
innovatie gerichte kunst. Net als Jauß blijkt Eco daarentegen te streven naar een
zo universeel mogelijke kunsttheorie, waarin niet alleen plaats is voor Aristoteles
en de collage, maar ook voorDallas en E.T. Ervan uitgaande dat het overgrote
deel van de kunst (in ruime zin) repetitief was en is, lijkt het moderne, ’sektari-
sche’ criterium van het nieuwe inderdaad weinig geschikt voor een algemene,
alomvattende kunsttheorie. Maar of men op deze gronden de moderne uitgangs-
punten eenvoudigweg als een reeds achterhaald intermezzo, een historische
aberratie mag beschouwen, is voor mij nog maar ten zeerste de vraag.

Een volgend thema dat door Eco’s postmodernisme ter discussie wordt gesteld,
betreft het kunstplezier.4 In de moderne esthetica wordt ervan uitgegaan dat kunst
en genoegen (amusement, vermaak, Unterhaltung) elkaar uitsluiten - men herinne-
re zich Adorno’s uitspraken over kunstgenot, amusement en (on)lust. Maar ook
hier zijn volgens Eco de tijden veranderd. Niet langer hoeft het feit dat een
literair werk de lezer goed bevalt hem te doen twijfelen aan de waarde ervan,
meent hij in het postscriptum bij zijn romanDe naam van de roos, die hij uit
’louter vertellust’ en om de lezer plezier te

1. Eco, ’Serialität’, p. 52.

2. Let wel dat het begrip ’kritiek’ hier aanmerkelijk minder ver strekt dan bij Adorno:
’kritisch’ betekent hier zoveel als ’esthetisch ontwikkeld’, ’veeleisend’.

3. Adorno zou zeggen: ’mythisch’.

4. Vergelijk Jauß’ pleidooi voor het genotsaspect van de esthetische ervaring; Jauß,Ästhetische
Erfahrung, p. 46.
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verschaffen, zegt te hebben geschreven. Dat wil niet zeggen dat de literatuur
vanaf nu alleen nog maar afleiding hoeft te bieden: de lezer moet, terwijl hij zich
vermaakt, iets leren, stelt hij in navolging van Horatius. Met de opwaardering van
het leesplezier wordt ook het belang van de handeling opnieuw ontdekt. De
moderne roman had zich (om niet nader toegelichte redenen) afgekeerd van de
plot, terwijl Eco als bewonderaar van Aristoteles’ poëtica ’altijd al’ van mening is
geweest dat een roman vooral door zijn handeling moet amuseren.

Dit heeft eveneens consequenties voor de beoordeling van de categorieën
’succes’ en ’publiek’. Ook hier wordt afstand genomen van de ooit in literaire
kringen algemeen (ook door Eco) aangehangen overtuiging die de experimentele,
het grote publiek provocerende literatuur verheerlijkte. Weliswaar had deze
opstelling zijns inziens indertijd een zekere polemische zin, maar vandaag zou een
dergelijke starheid fataal zijn. De bijval die Defoe en Balzac, maar ook recentere
goede auteurs als Grass en García Márquez ten deel is gevallen, logenstraft de
moderne idee dat succes altijd een teken van minderwaardigheid is, merkt hij wat
doorzichtig in zijnNaschriftop.

Tenslotte blijkt het hem niet zozeer te gaan om de verschillen tussen kunstwer-
ken, maar om het verschil in kunstreceptie, die hierboven al werd onderscheiden
in ’naïef’ en ’kritisch’. Daarbij is het uiteindelijk de bedoeling - en hierin
herkennen we hand van Benjamin - dat de naïeve lezer/toeschouwer zich bijvoor-
beeld door middel van ironie tot een kritische ontwikkelt.1 Het esthetisch interes-
sante kunstwerk moet zich daarom lenen voor een ironische lectuur; waarbij men
niet alleen aan Sterne’sTristram Shandydenke, maar ook aan Schulz’Peanuts,
die bewonderenswaardig zijn omdat zij zowel kinderen als ’veeleisende volwasse-
nen’ blijken te kunnen fascineren.2 Dat we hiermee in de buurt komen van
Adorno’s uiterst negatief beoordeelde notie van de ’valse verzoening’ van de
cultuurindustrie, deert de oudere Eco niet meer zo. Weliswaar beseft hij dat ironie
in de massacultuur een strategie kan zijn om het produkt beter te verkopen
(desnoods aan haar critici),3 maar dit betreft in zijn ogen geen agressieve daad
van integratie, maar een zonde die slechts in aanmerking komt voor het milde
oordeel ’weinig subtiel’.4 Daarmee wordt de kwestie, heel anders dan bij de niet
zo speelse Adorno,5 opgevat als een zaak van ’esthetisch niveau’, waaruit (uit

1. Eco, ’Serialität’, pp. 54-55.

2. Dit motief van de cultuur als plaats waar maatschappelijke breuken worden geheeld, treffen
we ook aan bij Schiller en Jauß (zie o.a. Johnson, ’An Aesthetics of Negativity’, p. 67).

3. Vergelijk: Adorno, ’Das Schema der Massenkultur’, p. 306.

4. Eco, ’Serialität’, p. 59.

5. Jay, The Dialectical Imagination, p. 23. Zie ook Adorno’s commentaar op Schillers
’Spieltrieb’ en Huizinga’sHomo ludens(Ästhetische Theorie, pp. 469-472).
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machteloosheid van de kritische Rede?) geen moreel of maatschappelijk ernstige
consequenties meer getrokken hoeven te worden.

Een andere poging om de moderne esthetica, in dit geval zeer specifiek die van
Adorno te historiseren, wordt door Peter Bürger ondernomen. Voor Bürger houdt
het historiseren van een bepaalde theorie in dat men de historische samenhang
ziet tussen de ontwikkeling van het object (bijvoorbeeld kunst en literatuur) en de
ontwikkeling van de categorieën waarmee die theorie haar object analyseert.

Peter Bürger nu rekent in zijnTheorie der Avantgardeuit 1974 Adorno tot de
theoretici van de (historische) avantgarde (zoals Dada en het Surrealisme). Hij
baseert zich daarbij overigens niet zozeer op een analyse van het avantgarde-
begrip bij Adorno, maar op de categoriale (of terminologische) overeenkomsten
tussen diens theorie en de door Bürger vastgestelde kenmerken van de avantgar-
debewegingen uit de eerste decennia van deze eeuw. Bijvoorbeeld:

- Het nieuwe. Zowel Adorno als de avantgarde streven een radicale breuk met
de traditie na.

- De schok. Bij zowel de avantgarde als bij Adorno wordt de schok wel als de
enig authentieke receptiewijze gezien. Voor Adorno is de rol van de contemplatie
uitgespeeld, want "Künstlerisch zu erreichen sind die Menschen überhaupt nur
noch durch den Schock".1

- Tegen derationalisatie van de samenleving. Zowel Adorno als de Surrealis-
ten verzetten zich tegen een maatschappij die gegrondvest is op de idee van
doelmatigheid, omdat daardoor de mogelijkheid van een bijzondere, een individu-
ele ontwikkeling steeds beperkter wordt.

- Het niet-organische. In zijn debat met Lukács verwerpt Adorno het organi-
sche kunstwerk omdat dit een valse schijn van harmonie wekt. Het protest tegen
het organische speelt eveneens een belangrijke rol in de montagetechniek van met
name Dada.

Vervolgens betoogt Bürger dat de avantgarde inmiddels historisch is geworden.
De essentie van de avantgarde bestond indertijd uit het verzet tegen het instituut
(autonome) kunst; op het moment echter dat de avantgardistische fenomenen zelf
als (autonome) kunst werden erkend, verloor de avantgarde haar specifieke,
provocerende waarde en authenticiteit en kan zij ’mislukt’ worden genoemd (een
redenering die zelf volgens Eco geënt is op de intussen verstarde waardenpatronen
van de historische avantgarde...).2

1. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 476. Zie ook: idem, ’Warum ist die neue Kunst so schwer
verständlich?’, p. 824.

2. Eco,Nachschrift, pp. 73-74.
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Bürger trekt uit dit historisch-worden van de avantgarde de conclusie dat Adorno,
als theoreticus van de avantgarde, ook historisch is geworden.

Op deze heldere redenering valt echter een en ander af te dingen, zoals o.a.
blijkt uit de door W.M. Lüdke geredigeerde bundel’Theorie der Avantgarde’.
Antworten auf Peter Bürgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Ge-
sellschaftuit 1976. Zo heeft men vraagtekens gezet bij Bürgers these van het
mislukken van de avantgarde: hangt het welslagen van een cultureel verschijnsel
inderdaad af van de mate waarin het de eigen programmatische intenties weet te
vervullen?1 Moet, gemeten naar de intenties, dan niet veel meer (zo niet: bijna
alle) kunst mislukt heten?

Daarnaast kan getwijfeld worden aan de premisse dat Adorno een theoreticus
van de avantgarde zou zijn. Zo lijkt het moeilijk de door Adorno geprezen auteurs
(Kafka, Valéry, Proust) onder te brengen bij een van Bürgers historische avantgar-
debewegingen: op deze individualisten past misschien beter de (algemenere)
benaming ’modern’.2 Weliswaar bestaat er, zoals uit bovenstaande opsomming
bleek, een aantal (meer of minder diepgaande) overeenkomsten tussen Adorno en
’de’ avantgarde, maar van al deze kenmerken (op wellicht de schok na) kan men
zich afvragen of deze wel zo typisch voor de avantgarde zijn. Zo bleek uit het
vorige hoofdstuk hoe al bij Moritz en Kant het nuttigheidsdenken werd geproble-
matiseerd en hoe dit zich tot een centraal (ana)thema in de Romantiek en het
Esthetisme ontwikkelde. Ook moet herinnerd worden aan het feit dat Adorno’s
rationaliteitskritiek, anders dan de surrealistische, niet leidt tot een verheerlijking
van het irrationele en/of het onbewuste. En het gegeven dat zowel de avantgarde
als Adorno voor de kunst een belangrijke en unieke taak in de totstandkoming
van een andere, goede samenleving weggelegd zagen, wijst niet noodzakelijk op
een zo goed als volledige identiteit. Men zou met evenveel recht kunnen beweren
dat de gedachte van de mogelijk sociale invloed van kunst in elk geval sinds de
Verlichting een tamelijk constant thema in de theorie is geweest (bijvoorbeeld in
Schillers esthetische opvoeding en in het realisme). Men kan zelfs - enigszins
Adorniaans - stellen dat alle kunst vanaf in elke geval de Verlichting door dit
probleem van de relatie met de werkelijkheid, desnoods indirect of ex negativo,
wordt getekend.

Als we daarbij nog Adorno’s eigen mening over de avantgarde betrekken,
wordt Bürgers betiteling ’theoreticus van de avantgarde’ een beetje absurd.
Weliswaar identificeert Adorno ’modern’ en ’avantgarde’ een enkele maal

1. H.-B. Schlichting, ’Historische Avantgarde und Gegenwartsliteratur. Zu Peter Bürgers
Theorie der nachavantgardistischen Moderne’, in: M.W. Lüdke (red.),’Theorie der Avantgarde’.
Antworte auf Peter Bürgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Gesellschaft. Frankfurt:
Suhrkamp, 1976, p. 239.

2. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 31 en: idem, ’Introduction’, p. ix.
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met elkaar,1 toch verzet hij zich heftig tegen het (hoofd)streven van de avant-
garde om de scheiding tussen kunst en dagelijkse praktijk op te heffen, daar dit in
zijn ogen de barbarij dient omdat zo de noodzakelijke ruimte voor reflectie dreigt
te verdwijnen: "Die Abschaffung der Kunst in einer halbbarbarischen und auf die
ganze Barbarei sich hinbewegenden Gesellschaft macht sich zu deren Sozialpart-
ner".2 Ook de reeds door Benjamin opgemerkte fascistoïde neigingen van het
Italiaanse futurisme voeden zijn wantrouwen tegen de avantgarde. En hoewel hij
in de Minima Moralia het surrealisme prijst omdat dat de geluksbelofte breekt en
de schijn offert, verwijt hij later in zijn essay ’Rückblickend auf den Surrealis-
mus’ deze stroming onwaarschijnlijkheid: "So träumt man nicht, keiner träumt
so".3 Ook de montage- en collagetechniek wordt op grond van infantiliteit en
analogie met het verminkte libido verworpen. Eveneens van betekenis is dat de
belangrijkste avantgardebewegingen niet in Adorno’s canon zijn opgenomen.4

Kortom: het feit dat Adorno ondanks alle avantgardistische bezwaren blijft
vasthouden aan de autonomie van de kunst, weerlegt Bürgers argumentatie dat
Adorno’s esthetica historisch zou zijn gewordenomdatde avantgarde mislukt zou
zijn.

Een ander argument om Adorno niet bij de historische avantgarde in te lijven
is dat Bürger zelf Adorno’s theorie (met name het concept van de ’falsche Aufhe-
bung’) benut om het falen van de avantgarde te verklaren:

Die Avantgarde intendiert die Aufhebung der autonomen Kunst im Sinne
einer Überführung der Kunst in Lebenspraxis. Diese hat nicht stattgefun-
den und kann wohl auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht
stattfinden, es sei denn in der Form der falschen Aufhebung der autono-
men Kunst. Daß es eine solche falsche Aufhebung gibt, bezeugen Unter-
haltungsliteratur und Warenästhetik. [...] Nicht Instrument der Emanzipa-
tion, sondern der Unterwerfung ist hier die Literatur. [...] In der spätkapi-
talistischen Gesellschaft werden Intentionen der historischen Avantgarde-
bewegungen mit umgekehrten Vorzeichen verwirklicht. Von der Erfahrung
der falschen Aufhebung der Autonomie her wird man fragen müssen, ob
eine Aufhebung des Autonomiestatus überhaupt wünschenswert sein kann,
ob nicht vielmehr die Distanz der Kunst zur Lebenspraxis allererst den
Freiheits-

1. Adorno, ’Kultur und Verwaltung’, p. 60.

2. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 373. Zie ook: Jay, ’Culture as Manipulation’, p. 129 en
Huyssen, ’Introduction’, p. x.

3. Th.W. Adorno, ’Rückblickend auf den Surrealismus’, in: idem:Noten zur Literatur[I], p.
102.

4. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 31.
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raum garantiert, innerhalb dessen Alternativen zum Bestehenden denkbar
werden.1

Zolang een theorie in staat is haar eigen mislukken te verklaren, lijkt het
voorbarig haar tot ’achterhaald’ te bestempelen. Adorno’s theorie blijkt dus
nogmaals niet gereduceerd te mogen worden tot een (onvolledig) pleidooi voor de
avantgarde.

Men zou overigens het feit dat de kunst de avantgardistische aanval op haar
autonomie heeft weten te doorstaan zelfs uit kunnen leggen als het historische
gelijk van Adorno, te meer daar deze een aantal van de avantgardistische bezwa-
ren tegen de institutie kunst weliswaar uiteindelijk niet deelt, maar toch wel
degelijk in zijn theorie reflecteert. Zo zag hij in dat een consequent autonome
kunst tot inauthenticiteit moest vervallen (zie hierboven), maar dit leidde hem,
anders dan de avantgarde, niet tot de conclusie dat daarmee de autonomie een
achterhaald idee in de strijd tegen de vervreemding zou zijn geworden. Voor
Adorno ging het hier om een probleem dat in het licht van de voortschrijdende
sociale beheersing maar beter niet radicaal ’opgelost’ moest worden. Zo bezien
kan men de historische functie van de avantgarde beschouwen als een beproeving
van de autonomie-esthetica: dankzij de institutionele kritiek van o.a. de avantgar-
de was men gedwongen tot een bezinning op de actualiteit van de uitgangspunten
en het bestaansrecht van de autonome kunst - een test waaruit deze esthetica
gesterkt en gelouterd tevoorschijn lijkt te zijn gekomen. Met als resultaat dat de
dichotomie tussen autonome en heteronome kunst nog scherper werd dan voor-
heen.

Zo idyllisch-eenvoudig ligt de zaak evenwel niet. Weliswaar herziet Bürger in
zijn latere werk de idee dat Adorno een theoreticus van de avantgarde zou zijn
geweest, maar dit resulteert niet in het opgeven van zijn mening dat diens theorie
historisch is geworden. Adorno’s inmiddels herkende anti-avantgardisme wordt
zelfs aangewend om aan te tonen dat zijn esthetische theorie ’niet meer heden-
daags’ is.2 Bürger bereikt deze conclusie dit maal door een (historisch) onder-
scheid te maken tussen ’modern’, ’avantgarde’ en ’postavantgarde’,3 waarin
Adorno’s positie, als zijnde ’modern’, nog verder naar achteren wordt gescho-
ven.4 Dit gebeurt niet alleen op grond van zijn

1. P. Bürger,Theorie der Avantgarde, pp. 72-73.

2. P. Bürger, ’Zum Anti-Avantgardismus Adornos’, pp. 129-130.

3. Bürger vermijdt bewust de term ’postmodern’, daar deze zijns inziens ten onrechte de
suggestie wekt dat er sprake is van een geheel nieuw tijdperk (P. Bürger, ’Das Altern der
Moderne’, in: L. von Friedeburg en J. Habermas (red.),Adorno-Konferenz 1983. Frankfurt:
Suhrkamp, 1983, p. 177).

4. P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, pp. 87 e.v.

128



Adorno in de geschiedenis

verstoktheid ten aanzien van de autonomie van de kunst en zijn pogingen om het
esthetisme te redden - in dat opzicht zou hij, zoals ik hierboven betoogde,
evengoed tot de hedendaagse(re) ’postavantgarde’ gerekend kunnen worden -,
maar ook en vooral op grond van het feit dat zijn esthetica een onmiskenbaar
streng, normatief moment heeft.

Na het debâcle van de avantgarde was de kunst niet alleen nog autonomer
geworden (zij voelde zich nu definitief ontslagen van elke directe of indirecte,
’hogere’ plicht), maar ook zou het - juist daardoor - nu voorgoed onmogelijk zijn
geworden algemeen geldende esthetische normen te stellen.1 Het autonome werk
wil nu eenmaal naar zijn eigen normen beoordeeld worden en niet naar de
conventies van de ’tijd’ of van een bepaalde theorie - een tendens die al in de
Romantiek zichtbaar werd en die in de hedendaagse kunst haar voorlopige
hoogtepunt bereikte.2 Bevrijd van elke normatieve dwang kan geen enkele vorm
er nog aanspraak op maken in artistiek opzicht het vooruitstrevendst te zijn: sinds
de ontwikkeling van de moderne kunst haar grenzen heeft bereikt en de artistieke
praktijk een grote heterogeniteit te zien geeft, zijn er volgens Bürger geen
redelijke argumenten meer om het gebruik van oudere esthetische procédés
(bijvoorbeeld de realistische verteltechniek) als ’regressief’ te veroordelen. De
door Adorno gemiste les van de avantgarde is dat de kunstenaar van betekenis
niet meer gedwongen is tot het onmogelijke, namelijk het bereikte niveau van het
artistieke materiaal nog verder te ontwikkelen; hij mag nu vrijelijk beschikken
over alle vormen uit elk artistiek tijdperk van de geschiedenis - een mening die
niet gedeeld wordt door Zima, getuige de volgende opmerking: "Versuche,
traditionelle Erzählmuster zu restaurieren, sind als Konzessionen an kommerziali-
sierbare (weil konsumierbare) Ideologien zu werten".3

Tegenover Adorno’s verouderde esthetische theorie (niet voor niets heet een
van Bürgers artikelen hierover ’Das Altern der Moderne’), die ook volgens Jauß4

gestrand zou zijn in theoretisch decisionisme en purisme, stelt Bürger een eigen
’hedendaagse esthetica’, die recht wil doen aan de feitelijke pluriformiteit en
rijkheid van de contemporaine kunst, waarin radicaal verschillende technieken
probleemloos naast elkaar kunnen bestaan of in een kunstwerk met elkaar
gecombineerd kunnen worden.5 Paradoxaal genoeg

1. P. Bürger,Theorie der Avantgarde, p. 122.

2. P. Bürger, ’Institution Kunst als literatursoziologische Kategorie’, in: idem (red.),Seminar:
Literatur- und Kunstsoziologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1978, p. 270.

3. Zima,Literarische Ästhetik, p. 171.

4. Jauß, ’Negativität und ästhetische Erfahrung’, p. 139 en: idem,Ästhetische Erfahrung, p.
44.

5. Zie ook: K. Sauerland,Einführung in die Ästhetik Adornos. New York etc.: De Gruyter,
1979.
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pleit Bürger vanuit dit pluralisme, dat dus voortkomt uit de geradicaliseerde
autonomie van het kunstwerk, weer voor een kunsttheorie waarin, als avantgar-
distisch residu, ook ruimte is voor de semantische (politieke, ethische en/of
psychologische) dimensie van met name de literatuur. Zodat Brecht de erkenning
kan krijgen die Adorno hem zo onverdiend heeft onthouden. Bürger wil daarnaast
ook rekening houden met het feit dat de literaire belangstelling van veel jongeren
vandaag niet (meer) zozeer van formeel-esthetische, maar eerder van morele aard
is. Hoewel deze interesse inderdaad niet te gemakkelijk mag worden afgedaan als
’banausisch’ - het betreft hier de ongetwijfeld complexe verhouding tussen de
fasen in de vorming van het (autonome) individu en de ontwikkelingsstadia van
kunst1 - is het de vraag in hoeverre een esthetica moet aanknopen bij de leesprak-
tijk van adolescenten (nog afgezien van de kwestie of deze houding wel zo
typisch is voor de jeugd van tegenwoordig).

Impliciet verwijt Bürger Adorno dat deze door star vast te blijven houden aan
zijn kunstopvatting, het einde van de kunst theoretisch onafwendbaar heeft
gemaakt. Zelfs als Adorno in ’Das Altern der Neuen Musik’ blijk geeft van het
(overigens later weer ingetrokken)2 inzicht dat de voorwaartse ontwikkeling van
het moderne muzikale materiaal op het punt staat in ’geknutsel’ en kritiekloos
epigonisme ten onder te gaan, trekt hij hieruit niet de volgens Bürger dwingende
conclusie dat de tijd rijp is voor een verruiming van het begrip ’kunst’: "Besser
keine Kunst als eine falsche", merkt Adorno later, zich toch nog aansluitend bij
het Surrealisme, op.3 Hij ziet de verlamming binnen de moderne kunst in de
eerste plaats als een symptoom van de verschrompelende vrijheid en de liquidatie
van het individu: "Wer nicht das Altern der Neuen Musik bequem in Geistesge-
schichte verflüchtigen will, muß es mit dem realen Leiden der Menschen zusam-
mendenken, dessen Schrecken [...] nicht zum letzten darin besteht, daß den
Menschen nicht einmal mehr erlaubt wird, ihren Zustand selber auszusprechen".4

Dit perspectief van de maatschappelijke waarheid krijgt bij Bürger, in het
verlengde van de geradicaliseerde autonomie van de postavantgarde, opvallend
weinig accent.5 Nu de kunst volgens de definitie van de modern-idealis-

1. Zie: Ch. Helfer, ’Zum Verhältnis von Trivialität und Popularität’, in: H. de la Motte-Haber
(red.),Das Triviale in Literatur, Musik und bildender Kunst. Frankfurt: Klostermann, 1972, p. 258.

2. Th.W. Adorno, ’Vorrede zur zweiten Ausgabe’, in: idem,Dissonanzen, p. 8.

3. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 51.

4. Adorno, ’Das Altern der Neuen Musik’, p. 142.

5. M.W. Lüdke, ’Die Aporien der materialistischen Ästhetik - kein Ausweg? Zur kategorialen
Begründung von P. BürgersTheorie der Avantgarde’, in: Lüdke, ’Theorie der Avantgarde’, p. 50;
Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, p. 69.
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tische traditie (waarvan Adorno een laatste representant was) zo goed als dood is,
is er ruimte voor een nieuw idee van kunst waarin, zoals Hegel reeds voorspelde,
alles mag omdat het ’er’ toch niets of nauwelijks meer iets toe doet. Vanuit dit
nieuwe, extreme autonomisme wordt duidelijk waarom Bürger de dreiging die
uitgaat van een uitspraak als "Der Zustand, in dem das Individuum verschwindet,
ist zugleich der fessellos individualistische, in dem ’alles möglich’ ist"1 kan
negeren. In Bürgers ogen legde Adorno’s kunstbegrip de hedendaagse kunst
steeds meer beperkingen op, terwijl de notie van de vrije beschikking de kunst uit
deze boeien bevrijdt en de artistieke mogelijkheden oneindig groot maakt.

Interessant is Bürgers verklaring voor Adorno’s ’restrictieve decisionisme’. Het
centrale motief daarvoor moet - terecht - niet zozeer gezocht worden in zijn band
met de school van Schönberg, maar vooral in zijn angst voor regressie. Hoe
begrijpelijk deze angst gezien de traumatische ervaringen met het fascisme ook
moge zijn, toch is zij voor Bürger geen voldoende rechtvaardiging voor de
strengheid waarmee Adorno de moderne kunst kortwiekt, zeker niet nu de
artistieke betekenis van schilderingen van kinderen en krankzinnigen vrij alge-
meen wordt erkend.2 Daarmee dreigt Adorno’s regressiekritiek, die toch niet
alleen de kunst betrof, gereduceerd te worden tot een achterhaalde privé-angst van
Adorno en sommige van zijn tijdgenoten, hetgeen een bijzonder storend moment
in Bürgers betoog vormt.

Een andere reden voor Adorno’s ’eenzijdigheid’ ligt volgens Bürger in de
theoretische oriëntatie van zijn kritiek.3 Adorno was zich er al van bewust dat de
bestaansrechten van een esthetische theorie dubieus begonnen te worden en deze
tendens heeft zich met de vrije beschikking over de traditie verder doorgezet.
Moet de hedendaagse kritische literatuurwetenschap zich niet, in plaats van met
normatieve theorie, bezighouden met de bestudering van de maatschappelijke
functie van kunstwerken? Is theorie, nu de creatieve keuze oneindig groot is
geworden, nog wel mogelijk en nodig? Is het tegenwoordig niet beter om de
vraag naar de artistieke kwaliteit niet theoretisch, maar op grond van een nauw-
keurige analyse van het concrete fenomeen te beantwoorden? Hebben Adorno’s
theoretische uitgangspunten zijn esthetische oordeel, om met Kant te spreken, niet
te veel ’bestimmend’ en te weinig ’re-

1. Adorno,Minima Moralia, p. 197.

2. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, pp. 187; 194.

3. Zie ook: R. Bubner, ’Kann Theorie ästhetisch werden? Zum Hauptmotiv der Philosophie
Adornos’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, pp. 108-137 en: Heinlein,’Massenkultur’ in der
Kritischen Theorie, p. 164.
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flektierend’ gemaakt?1 (Maar waartoe dient een theorie van de avantgarde dan
nog?)2

Deze anti-theoretische suggesties van Bürger worden bestreden door Lambert
Zuidervaart,3 die de normatieve esthetica verdedigt. Niet alleen vraagt hij zich af
of de avantgarde inderdaad wel een einde heeft gemaakt aan de mogelijkheid van
theoretische normen, ook betwijfelt hij ten zeerste of afgestapt moet worden van
de speculatieve, niet-affirmatieve dimensies van kunsttheorie, zelfs wanneer de
utopische hoop tegenwoordig nog maar moeilijk te delen is. Er kleven ook
methodologische bezwaren aan het afscheid van de normatieve esthetica. Hoe
bepaal je bijvoorbeeld welke verschijnselen een analyse waard zijn? Is in dit
verband een beroep op de historische betekenis van een werk niet iets te wille-
keurig en te onkritisch? Hoe kan men tegelijkertijd kritisch en niet-normatief
willen zijn? Hoewel Zuidervaart zeker ook bedenkingen bij Adorno’s opvattingen
heeft (met name over diens strengheid ten aanzien van de heteronome kunst),
vindt hij het al met al uiterst voorbarig om, zoals Bürger in deTheorie der
Avantgardevoorstelt, nu al het pad van de normatieve esthetica te verlaten.

Overigens wijst Bürger zelf ook op de keerzijden van de vrije beschikking. De
kunst dreigt bijvoorbeeld uitgeleverd te worden aan willekeur, onverschilligheid
en eclecticisme: "Kunst droht so zur harmlosen Ergänzung des Alltagslebens zu
werden, zu dem also, was sie den Popularisierungen idealistischer Ästhetik immer
schon war".4 Ter voorkoming hiervan stelt hij daarom toch één eis: om ten tijde
van de vrije beschikking geslaagd te mogen heten, moet het kunstwerk reflecteren
op de problemen van die vrije beschikking. Zo wordt het mogelijk een deel van
Adorno’s theorie te redden voor het heden.

Uiteindelijk resulteert dit in een op Adorno voortbouwend, maar ’geactuali-
seerd’ kunstbegrip, dat ontdaan van zijn starheid beter aansluit op de artistieke
praktijk en dat zo alles, of in elk geval veel van wat de samenleving (dan wel
Bürger) artistiek relevant vindt, kan omvatten en legitimeren. Deze voorgestelde
versoepeling heeft niet alleen gevolgen voor het engagement en de avantgarde
(die nu wel als waardevolle kunst erkend kunnen worden), maar ook voor de
dichotomie. Adorno’s bezwaren tegen de cultuurindustrie5 die haar basis vormen,
worden (ondanks het feit dat er in vergelijking met de

1. Zie ook: Grenz, ’Grundzüge der Ästhetik Adornos’, p. 127.

2. W.M. Lüdke, ’Einleitung’, in: idem,’Theorie der Avantgarde’, p. 11.

3. Zuidervaart, ’The Social Significance of Autonomous Art’, pp. 61-77. Zie ook: L.
Zuidervaart,Refractions. Truth in Adorno’s Aesthetic Theory. Toronto: U.P., 1981, pp. 34 e.v. en:
idem, Adorno’s Aesthetic Theory: The Redemption of Illusion. Cambridge: MIT, 1991.

4. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 191.

5. Bürger spreekt hier veelbetekenend liever over ’massacultuur’.
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jaren ’40 nauwelijks iets fundamenteels veranderd is in de cultuurindustriële
produktiewijze en haar web alleen nog maar dichter lijkt te zijn geworden)1

tegelijk met zijn vermeend verouderde regressieangsten van tafel geveegd. Hierbij
wordt niet alleen verwezen naar de speels-avantgardistische, vrije beschikking
over ook triviale vormen, maar eveneens naar de zoveel optimistischer en daarom
zoveel aantrekkelijker traditie van Benjamin, Bloch, Schulte-Sasse en Jameson,
die het alternatief-kritische moment van de hedendaagse lage kunst benadrukken.2

Bürger beroept zich tot slot tevens op de veranderde, soepeler houding van de
cultuurdragers ten opzichte van "der starren Dichotomie von hoher und niederer
Kunst, die noch [!] für Adorno unversöhnlich einander entgegenstanden"3 - een
tendens die inderdaad vrij algemeen lijkt te zijn.4

Het begint er dus op te lijken dat misschien niet alles van Adorno, maar toch
in ieder geval zijn dichotomie-opvatting historisch is geworden.5 Bij deze voorlo-
pige conclusie kunnen echter nog enkele kanttekeningen worden geplaatst.

Kan bijvoorbeeld de door Bürger van Adorno overgenomen idee van de
autonomie van de kunst losgemaakt worden van diens kritiek op de cultuurin-
dustrie? Impliceert het concept van de autonomie niet kritiek op de heteronomie
in het algemeen en die binnen de kunst in het bijzonder? Een ontkennend
antwoord op deze vragen is vermoedelijk alleen denkbaar als, zoals bij Bürger en
Eco, de kunst ook op theoretisch niveau weer van het maatschappelijk geheel
wordt geïsoleerd - een optie die mij, gezien de net door de kritische theorie
blootgelegde en ook door Bourdieu benadrukte relatie tussen kunst en sociaal
(on)recht, niet bijzonder aantrekt. Bij Bürger leidt dit tot de hierboven reeds
aangestipte problematische tegenspraak tussen enerzijds de volstrekte autonomie
van het kunstwerk en anderzijds de inhoudelijke betrokkenheid ervan.

Daarnaast doet het vreemd aan om een theorie, wier voorspellingen over
bijvoorbeeld de opheffing van de dichotomie in de cultuurindustrie nu ook op
kunsttheoretisch niveau lijken te zijn uitgekomen, als een gepasseerd station te
beschouwen. Adorno’s model biedt de mogelijkheid deze opheffing te

1. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, p. 9.

2. Huyssen, ’Introduction to Adorno’, p. 7; Slater, ’The Aesthetic Theory of the Frankfurt
School’, p. 334; P. Bürger, ’L’anti-avant-gardisme dans l’esthétique d’Adorno’, p. 86.

3. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 178.

4. Zie: Eco; H. Dubiel, ’Die Aufhebung des Überbaus. Zur Interpretation der Kultur in der
Kritischen Theorie’, in: Bonß en Honneth,Sozialforschung als Kritik, p. 478; Heinlein, ’Massen-
kultur’ in der Kritischen Theorie, p. 67.

5. Zie ook: Huyssen, ’Introduction’, pp. ix-x.
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verklaren uit de gegroeide neutraliserende macht van de instrumentele Rede en/of
als teken van het feit dat de maatschappelijke eenzaamheid en radeloosheid van
de (kritische) intellectueel de grenzen van het dragelijke inmiddels heeft over-
schreden.1 Dit zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit het feit dat de hier aange-
haalde critici zich veel gelegen laten liggen aan de empirie: zij zoeken, anders
dan Adorno, naar een niet-particuliere theorie die de artistieke realiteit zoveel
mogelijk in beschrijvende zin dekt.2 Dit zou opgevat kunnen worden als bewijs
voor de onontkoombaarheid van de sociale integratie en de al te menselijke
neiging zich met vreugde te onderwerpen aan de oppermacht van de status quo.
Men kan de redenering echter ook omkeren: Adorno’s critici zoeken naar een
artistieke praktijk die een andere, optimistische en op de toekomst gerichte theorie
oplevert - in welk geval die realiteit meer als illustratie dan als logisch bewijs
dient.

Het gewicht dat Adorno’s critici aan de empirie hechten, blijkt ook uit de
wijze waarop ze hem historiseren: zijn idee over wat goede kunst is, is voor hen
niet (meer) in overeenstemming te brengen met de nu heersende idee daaromtrent
- waarbij er trouwens een opvallend symbiotische relatie bestaat tussen de
heersende idee en de mening of smaak van de toevallige criticus of literatuurwe-
tenschapper. Weliswaar is Adorno’s positieve selectie opgenomen in ’de’ canon
en/of worden haar werken over het algemeen nog steeds als esthetisch werkzaam
beschouwd, toch zouden zijn strenge afwijzingen de confrontatie met de huidige
empirie niet of nog maar zeer ten dele doorstaan. Waaruit volgt dat zijn visie, die
maar weinig keuze laat tussen alles of niets, achterhaald zou zijn.

Bij zo’n conclusie wordt evenwel voorbijgegaan aan het feit dat voor Adorno
de empirie uiterst problematisch is. Men herinnere zich hoe hij er zelfs toe
overging waarheid en werkelijkheid tegenover elkaar te plaatsen; een uitgangspunt
dat, indien consequent toegepast, elk positief oordeel onmogelijk maakt en een
lege canon zou opleveren. Zo ver gaat Adorno (gelukkig) meestal niet. Wel
bedenke men zich naar aanleiding hiervan nogmaals dat zijn theorie in de
allereerste plaats participerend-kritisch is en geenszins een zuiver descriptieve
kunstgeschiedenis pretendeert te bieden.3 Of, zoals Zima het verwoordt: "[Ador-
nos] Ästhetik wollte nie Literaturwissenschaft ("critique universitaire") sein, die
sich bemüht, alle denkbaren literari-

1. Hetgeen geïllustreerd kan worden met de wanhoop van Münzberg: Adorno heeft gelijk,
maar wat kan ik doen? (Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität, p. 153). Zie voor een verhelde-
rende analyse van dit dilemma: Salman, ’Lukács, Adorno en de machteloze kritiek’, pp. 264-284.

2. Dat dit een onmogelijkheid is, moge bijvoorbeeld blijken uit A. Sheppard,Aesthetics. An
Introduction to the Philosophy of Art. Oxford: U.P., 1987.

3. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 30.
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schen Gattungen unter einen philologischen Hut zu bringen. [Sie orientiert] sich
an einer bestimmten literarischen Praxis, um als kritische Theorie der Gesellschaft
die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen".1 Vanuit zijn ’idealistische’ con-
structie zegt het gegeven dat zijn inzichten niet aan de (huidige) werkelijkheid
beantwoorden dus niets over de houdbaarheid van zijn theorie.2 Maar wat is (om
een eens banausische vraag te stellen) nog het nut van een theorie die haar
aanhang opvallend heeft verloren, die steeds verder achter de horizon van de
actualiteit verdwijnt en die een steeds minder gedifferentieerd licht op de artistie-
ke en literaire werkelijkheid kan werpen? Hoe kan men ooit anders dan op grond
van de empirie vaststellen of een bepaald model achterhaald genoemd mag
worden? Of is de stand van zaken in het denken hiervoor doorslaggevender? Blijft
Adorno’s esthetica actueel zolang zijn achterliggende humanistische doelen (het
autonome subject, de Verlichting) nog instemming vinden? Of zijn die ook al
traditioneel en ideologisch geworden, zoals verscheidene critici (waaronder
Adorno zelf) suggereren?3 Maar: verhoudt een dergelijke, filosofische kwestie
zich niet ook op een bepaalde manier tot de werkelijkheid? Vragen, waarop ik tot
mijn spijt het antwoord schuldig moet blijven.

Hoezeer het historische probleem kan samenvallen met dat van de empirie
blijkt wanneer Adorno vertelt dat hij in zijn verdediging van de moderne kunst al
jong het gevoel had een achterhoedegevecht te leveren, sinds zijn eerste composi-
tieleraar hem van zijn atonale grillen probeerde te genezen door hem voor te
houden dat met de komst van het neoclassicisme het ultramoderne al niet meer
modern was. Inderdaad, verzucht Adorno, het moderne is werkelijk onmodern nu
zijn basis, het subject, een anachronisme is geworden.4 Bürgers historische
argument tegen Adorno dat deze bijna de gehele hedendaagse kunstproduktie
waardeloos zou hebben gevonden,5 zou dus in Adorno’s ’eigen’ tijd ook al
hebben gegolden.6 Dit gebrek aan algemene empirische geldigheid heeft Adorno
er overigens nooit van weerhouden aan de moderniteit te blijven vasthouden: "In
einer Ordnung, die das Moder-

1. Zima,Literarische Ästhetik, p. 169.

2. Men vergelijke dit met Kants desinteresse voor het empirische bewijs, die mijns inziens wel
onderscheiden dient te worden van Adorno’s zeer ’geëngageerde’ afkeer van de empirie.

3. Huyssen, ’Adorno in Reverse’, p. 23; Schulte-Sasse, ’Gebrauchswert der Literatur’, p. 78;
Jay,The Dialectical Imagination, p. 216; I. Wohlfarth, ’Dialektischer Spleen. Zur Ortsbestimmung
der Adornoschen Ästhetik’, in: Lindner en Lüdke,Materialien, p. 329.

4. Adorno,Minima Moralia, pp. 291-292.

5. P. Bürger, ’Das Altern der Moderne’, p. 191 en: idem, ’The Problem of Aesthetic Value’,
in: P. Collier en H. Geyer-Ryan (red.),Literary Theory Today. Cambridge: Polity, 1990, p. 30.

6. Men denke bijvoorbeeld aan zijn kritiek op Wagner.
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ne als rückständig liquidiert, kann solchem Rückständigen, ist es einmal vom
Urteil ereilt, die Wahrheit zufallen, über die der historische Prozeß hinwegrollt.
Weil keine Wahrheit ausgedrückt werden kann, als die das Subjekt zu füllen
vermag, wird der Anachronismus zur Zuflucht des Modernen".1 Daar hij de
moderniteit uiteindelijk vooral als een kwalitatieve en niet als een chronologische
categorie definieert, verbleekt de schande van achterlijkheid en ouderwets
provincialisme: het moderne heeft weliswaar invariante trekken aangenomen (die
men het graag verwijt), maar men kan het niet zomaar als achterhaald teniet
doen.2 Met het oog op de redding en het voortbestaan van het autonome subject
"ist der Anachronismus an der Zeit"3 en moet het moderne zich meer dan ooit
tegen de heersende tijdgeest keren.4 Hoewel hij de empirie aldus met enkele kun-
stige paradoxen pareert, ontstaat toch de indruk dat het in deze ’oneindige
reflectie’ om een (distinctieve) bezweringsstrategie gaat, waarmee Adorno
vergeefs hoopt immuun te worden voor de loop van de geschiedenis.5

Als het echter inderdaad zo is dat de oude dichotomie in essentie is opgelost
door de cultuurindustrie en dat het authentieke verzet tegen die cultuurindustrie -
zoals voorspeld - inmiddels, twee decennia na Adorno, vrijwel volledig is
gestaakt omdat geen intellectueel het zich meer kan permitteren de indruk te
wekken achter te blijven bij de heersende of komende trend, dan zou het wel eens
kunnen zijn dat de enig legitieme ’functie’ van het kunstwerk (laag èn hoog) niet
meer de menselijke waar(dig)heid betreft, maar (vooral) is vervangen door zijn
inauthentieke waarde als fetisj en/of consumptiegoed - een uitgangspunt dat bij
Bourdieu een grote rol zal blijken te spelen.

1. Adorno,Minima Moralia, p. 296.

2. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 404.

3. Adorno, ’Theorie der Halbbildung’, p. 192.

4. Adorno,Ästhetische Theorie, p. 58.

5. Wohlfarth, ’Dialektischer Spleen’, p. 319 en: Morrison, ’Kultur and Culture’, p. 335.
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Bourdieu en de dichotomie

De mens wil zich onderscheiden van alle anderen,
maar evenzeer wil hij zich conformeren. Hij wil zo
’apart’ en uniek mogelijk zijn, maar tegelijkertijd
verlangt hij, dat zijn uniekheid toch nog ’ergens bij
aansluit’: niemand wil ’gek’ zijn (G. Reve,Brieven
aan mijn lijfarts).1

1. Inleiding.

In dit hoofdstuk zal de visie van de Franse socioloog-filosoof Pierre Bourdieu
(geboren in 1930) op de dichotomie worden behandeld, in het bijzonder naar
aanleiding van zijnLa distinction uit 1979. In dit werk wordt een alomvattende
(volgens sommigen een al te globale en generaliserende)2 cultuursociologie gepre-
senteerd. Op voorhand zij opgemerkt dat Bourdieu’s cultuurbegrip niet beperkt
blijft tot zaken als (hoge en lage) kunst en literatuur: het omvat in principe elke
vorm van sociaal gedrag. Ook uit zijn vroegere werk (dat o.a. uit studies naar de
verwantschapsstructuren bij een Berberstam en de sociologie van Algerije
bestaat)3 blijkt dat zijn cultuurbegrip in eerste instantie antropologisch en/of
etnologisch van aard is.

Dat Bourdieu dit ’brede’ cultuurbegrip hanteert, neemt niet weg dat de cultuur-
in-beperktere-zin (kunst, literatuur, eruditie) een centrale plaats in zijn onderzoek
inneemt, omdat zij als een belangrijk teken van de grote maatschappelijke
dichotomieën geldt: het gaat Bourdieu vooral om "defaire rentrer la ’culture’, au
sens restreint et normatif de l’usage ordinaire, dans la

1. G. Reve,Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980. Amsterdam etc.: Veen, 1991, p. 161.

2. Zie bijvoorbeeld: M. Munnichs en C. van Rees, ’De cultuursociologie van Pierre Bourdieu.
Enkele kanttekeningen bijLa distinctionvan Bourdieu’, in:TTT 6 (1986), nr. 3, pp. 336; 320; R.
Mouriaux, ’Pierre Bourdieu,La distinction’ (boekbespreking), in:Sociologie du travail22 (1980),
p. 477; H. Verdaasdonk en K. Rekvelt, ’De kunstsociologie van Pierre Bourdieu’, in:Revisor8
(1981), nr. 3, p. 55 en hoofdstuk V.

3. P. Bourdieu,Sociologie de l’Algérie. Parijs: PUF, 19581, 1974; idem, Esquisse d’une
théorie de la pratique. Précédée de trois études d’ethnologie Kabyle. Genève: Droz, 1972; idem,
Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. Parijs: Minuit, 1977; idem,Le sens
pratique. Parijs; Minuit, 1980.
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’culture’ au sens large de l’ethnologie".1 De aandacht die in deze ruime benade-
ring aan mijn specifieke object, de literatuur, wordt geschonken is daardoor
minder groot dan in sommige opzichten wellicht wenselijk was geweest - in
onderstaande toelichting op Bourdieu zal daarom meer sprake zijn van de
algemenere categorieën ’kunst’ en ’cultuur’ dan van literatuur. Dit hoeft in
verband met het vergelijkende karakter van mijn studie nauwelijks een bezwaar te
zijn: Adorno bleek zich evenmin tot de literatuur te beperken.

Bourdieu houdt zich minder bezig met de immanente eigenschappen van
concrete kunstwerken en hun effect dan met hun functie, met het sociale gebruik
van het verschijnsel kunst en haar instituties2 in een maatschappij waarin de mens
zijn persoonlijke identiteit ontleent aan zijn privébezit.3 Hij is zich daarbij scherp
bewust van het feit dat hij door de aandacht voor de functie van kunst en zijn
besluit de magische barrière tussen de traditioneel afgescheiden wereld van de
legitieme cultuur en het gebied van de schijnbaar daarmee onvergelijkbare, trivia-
le(re) consumptie (rond bijvoorbeeld voedsel, woninginrichting, sport en li-
chaamsverzorging) ten minste voor de loop van het onderzoek uit te schakelen,
een elementaire intellectuele fatsoensregel overtreedt en zich naar de heersende
gemeenplaats, volgens welke kunst en cultuur (in beperkte zin) ’iets hogers’ en
’iets onbegrijpelijks’ vertegenwoordigen, per definitie schuldig maakt aan een
barbaarse, bijna obscene blasfe-

1. P. Bourdieu,La distinction. Critique sociale du jugement. Parijs: Minuit, 1979, p. 109.

2. Hij gaat hierin aanmerkelijk minder ver dan zijn kritische navolgers uit Tilburg, die over
elke vorm van ’tekstgerichtheid’ de wetenschappelijke banvloek uitspreken (zie o.a.: C.J. van
Rees, ’Advances in the Empirical Sociology of Literature and the Arts: The Institutional Appro-
ach’, in: Poetics12 (1983), pp. 301-302; Verdaasdonk en Rekvelt, ’De kunstsociologie van Pierre
Bourdieu’, p. 50). Bourdieu houdt nog wel vast aan de (volgens Van Rees onvoldoende gereflec-
teerde) idee van de objectiviteit van het object, ook al wordt deze pas geconstitueerd in de praktijk
van de perceptie en is zij niet onafhankelijk van het belang en de smaak van de waarnemer
(Bourdieu, La distinction, p. 111). Zo gaat hij er vanuit dat elk kunstwerk (bijvoorbeeld het
postimpressionistische schilderij) categorisch een bepaalde aandacht (in dit geval een formele) van
de recipiënt vereist om de artistiekeintentie te begrijpen (die niet hoeft samen te vallen met de
auteursintentie, maar die zich meer laat beschrijven als een ’veldintentie’; zie: P. Bourdieu,
’Künstlerische Konzeption und intellektuelles Kräftefeld’, in: idem,Zur Soziologie der symboli-
schen Formen. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 100-101). Ook veronderstelt hij, met name in zijn vroege
werk, dat de ’leesbaarheid’ van een werk afhangt van de afstand tussen het (kennelijk subject-
onafhankelijke) ’emissieniveau’ ervan en het ’receptieniveau’ van de beschouwer (P. Bourdieu,
’Elemente zu einer soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung’ (1970), in: P. Bürger (red.),
Seminar: Literatur- und Kunstsoziologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1978, pp. 431-432). Bourdieu pro-
beert de aporie van de objectiviteit te ontlopen door een niet per se eenduidig, historisch-institu-
tioneel verband tussen (primaire) produktie en waarneming te postuleren (Bourdieu,La distinction,
pp. III-IV; 30).

3. Bourdieu citeert hier Marx (Bourdieu,La distinction, p. 318).
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mie: "La barbarie, c’est de demander à quoi sert la culture".1 Dergelijke verwijten
prikkelen hem slechts in zijn ondermijnende en ontwijdende strijdlust: het gaat
hem namelijk vooral om de naakte, zo nodig ontluisterende, maar wetenschappe-
lijke en Verlichtende2 waarheid over dat aspect van de samenleving, de cultuur-
in-engere-zin, dat (juist omdat zij geen praktische functie heet te hebben) in de
praktijk zo bij uitstek geschikt blijkt te zijn om sociale verschillen te legitimeren.
Ook de vraagwaarom er bij al die schrijvers, critici en filosofen opeens geen
behoefte aan rationele kennis is zodra het kunstwerk ter sprake komt, interesseert
Bourdieu in hoge mate.

Voor zijn kritiek op degenen die zich blind (moeten) houden voor de functio-
nele kanten van de cultuur, "fétiche entre les fétiches",3 maakt Bourdieu o.a.
gebruik van een vertoog dat doorspekt is van een religiekritische beeldspraak,4

die hij mede aan het werk van Mauss en Weber ontleent.5 Bourdieu toont in het
algemeen een grote, op o.a. Marx en Engels geïnspireerde voorliefde voor een
radicale twijfel aan de vanzelfsprekendheden waaraan zijn eigen ’kaste’, de
intellectuelen, haar bestaansrecht ontleent - een kaste die maar niet wil en kan
inzien dat die ’hoogste waarden’, waarvan zij namens de gemeenschap schatbe-
waarder meent te zijn "ne sont jamais que les dispositions premières et primitives
du corps, les goûts et les dégoûts que l’on dit viscéraux, et où sont déposés les
intérêts les plus vitaux d’un groupe".6 Waarbij men erop verdacht moet zijn dat
dit groepsbelang veelal slechts onbewust en in een uiterst eufemistische en
gesublimeerde vorm tot uitdrukking komt.

Ook de manier waarop deze groep zichzelf en haar nageslacht via het (Franse)
onderwijssysteem in stand en aanzien houdt, vormt voor Bourdieu een onuitputte-
lijk object van soms zelfs rabiate kritiek en wantrouwen.7 Deze

1. Bourdieu, La distinction, p. 279. Zie ook: P. Bourdieu,Les règles de l’art. Genèse et
structure du champ littéraire. Parijs: Seuil, 1992, p. 11.

2. P. Bourdieu,Leçon sur la leçon, Parijs: Minuit, 1982, p. 32.

3. Bourdieu,La distinction, p.279. Zie ook de paragraaf ’L’illusio et l’oeuvre d’art comme
fétiche’, in: idem,Les règles de l’art, pp. 316-321.

4. "je pense que la sociologie de la culture est la sociologie de la religion de notre temps" (P.
Bourdieu, ’Haute couture et haute culture’ (1974), in: idem,Questions de sociologie. Parijs:
Minuit, 1980, pp. 196-197).

5. Zie bijvoorbeeld M. Mauss,Oeuvres1 (Les fonctions sociales du sacre). Parijs: Minuit,
1968 en: S. Lash, ’Modernization and Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu’, in:
idem, Sociology of Postmodernism. Londen etc.: Routledge, 1990, p. 240.

6. Bourdieu,La distinction, p. 553.

7. Zie o.a.: P. Bourdieu en J.-C. Passeron,Les héritiers. Les étudiants et la culture. Parijs:
Minuit, 1964; idem, La réproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement.
Parijs: Minuit, 1970; P. Bourdieu,Homo academicus. Parijs: Minuit, 1984; idem,La noblesse
d’Etat. Grandes écoles et esprit de corps. Parijs: Minuit, 1989.
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zouden overigens opgevat kunnen worden als een vorm van institutionele, rituele
heiligschennis, vergelijkbaar met dat waartoe hij zowel de artistieke avantgarde
uit de jaren ’60 als de filosofie van Derrida probeert te reduceren.1 Het feit dat
hij, ondanks zijn zeer fundamentele onderwijskritiek toch mogelijkheden ziet voor
hervormingen, zou eveneens in die richting kunnen wijzen.2 Ook kan men zijn
schelle kritiek zien als een geval van ’nestbevuiling’ en ’verraad’ aan de collega’s
respectievelijk de reeds zo bedreigde geest van de Verlichting - uiteindelijk de
filosofie waaraan deze kaste haar gezag te danken heeft.3 De zinvolste optie lijkt
me evenwel Bourdieu’s werk te beschouwen als een utopische, soms inderdaad
hardhandige poging de intellectuelen bewust te maken van hun naar zelfge-
noegzaamheid en -bedrog neigende tradities en hun illusie als zouden zij als
enigen sociaal onafhankelijk zijn en niet door eigenbelang worden gedreven.
Bourdieu’s werk vormt zo bezien een belangrijke uitdaging voor intellectuelen die
in de traditie van Voltaire, Zola en Gide bereid zijn tot kritische, dat wil zeggen:
’socioanalytische’ reflectie op de beperkingen en de irrationele kanten van de
eigen sociale positie en op de vaak zo problematische verhouding tussen hun taak
van ’cultuurdrager’ en zoiets wezenlijks als ’democratie’. Zijn poging de ’speci-
fieke logica van de economie van de culturele goederen’ vast te stellen, vormt,
omdat juist deze (luxe) cultuurgoederen volgens Bourdieu de immanente intentie
hebben sociale verschillen uit te drukken, hiervoor een ideale ingang

1. P. Bourdieu, ’The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods’
(1977), in:Media, Culture and Society2 (1980), pp. 266-267 en idem,La distinction, p. 581. Deze
interpretatie wordt verworpen door B.M. Berger, ’Taste and Domination’ (boekbespreking van de
Engelse vertaling vanLa distinction), in: American Journal of Sociology91 (1986), nr. 6, p. 1451.

2. Hij ’verwijt’ namelijk de avantgarde ondanks alle radicaliteit nooit werkelijk de grenzen van
het artistieke te kunnen (of willen?) overschrijden: haar protest is daarom ’slechts’ ritueel. Er kan
een zekere analogie gesignaleerd worden met de hoop die Bourdieu ondanks alles in het onderwijs
stelt (P. Bourdieu et al.,Propositions pour l’enseignement de l’avenir. Elaborées à la demande de
M. le Président de la Republique par les Professeurs du Collège de France. Parijs: Collège de
France, 1985).

3. Zie bijvoorbeeld M. Blaisse, ’Het patriciaat der topambtenaren. De woede van Pierre
Bourdieu’, in: NRC 9 december 1989. Deze beschuldiging van verraad wordt indirect door
Finkielkraut geuit in diens bijzonder ongenuanceerdeLa défaite de la pensée(Parijs: Gallimard,
1987, p. 123.), paradoxaal genoeg juist naar aanleiding van Bourdieu’s meest verlichte en
constructieve (’burgerlijke’) bijdrage aan een onderwijsbeleid, dePropositions pour l’enseignement
de l’avenir (vergelijk: J.J.A. Mooij, ’De veerkracht van het burgerlijk cultuurideaal’, in: idem,De
wereld der waarden. Essays over cultuur en samenleving. Amsterdam: Meulenhoff, 1987, p. 108).
Bourdieu’s opmerking over "la défaite du savoir" kon wel eens een sneer zijn naar Finkielkraut,
die hij elders al voor ’imbeciel’ had uitgemaakt (B. van Heerikhuizen, ’Genieten van kunst als
religie van intellectuelen’, in:de Volkskrant25 november 1989).
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- ook als zij voorlopig meer vragen genereert dan intellectueel bevredigend
oplost.1

Voor ik overga tot de behandeling van de dichotomie bij Bourdieu moet nog
kort in worden gegaan op enkele algemene centrale begrippen en methodologische
momenten uit zijn werk, zoals ’habitus’ en ’kapitaal’.

Met het begrip ’habitus’ duidt Bourdieu op het (objectieve en praktisch-
logische) verband tussen enerzijds de sociaal-economische, materiële omstandig-
heden waarin mensen leven en anderzijds hun levensstijl, hun coherent geachte
systeem van schemata en disposities, dat niet alleen hun waarneming, maar ook
hun smaak vormgeeft.2 Door middel van de habitusincorporerenwe de praktijk,
hetgeen zowel op aanpassings- als op toeëigeningsprocessen betrekking heeft. Het
aanpassingsaspect blijkt bijvoorbeeld uit de stelling dat we door middel van de
habitus van de nood een deugd weten te maken, van ons noodlot leren te houden
en het normale voor het goede leren aanzien.3 Het aspect van de toeëigening
komt o.a. aan de orde als Bourdieu aangeeft dat er hier niet slechts sprake is van
een passieve, reflexmatige reactie op externe stimuli, maar ook van eenstructu-
rerendeen zingevendeactiviteit:4 de habitus biedt tevens een matrix van gemeen-
plaatsen en abstracte contrasten (zoals: hoog-laag, spiritueel-materieel, fijn-grof,
licht-donker, licht-zwaar, uniek-veelvoudig, elite-massa),couples ennemismet
behulp waarvan we verschijnselen waarnemen en classificeren. Deze classificaties
zijn niet neutraal: zij vormen namelijk ook de basis voor sociale kwalificaties en
uitsluitingen,

1. Zie: A. Honneth, ’Die zerrissene Welt der symbolischen Formen. Zum kultursoziologischen
Werk Pierre Bourdieus’, in:Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie36 (1984), p.
152. Dit strookt bovendien met Bourdieu’s visie op de voorwaarden waaronder (wetenschappelij-
ke) kennis kan worden vergroot, namelijk vanuit het conflict en de confrontatie (zie bijvoorbeeld:
J. Heilbron en B. Maso, ’Interview met Pierre Bourdieu[x]’, in:Sociologisch tijdschrift10 (1983),
pp. 316-317).

2. Hetgeen voort lijkt te bouwen op het oudere begrippenpaar ’basis’-’bovenbouw’ en de
definitie van het begrip ’ideologie’ (zie ook: T. Eagleton,Ideology. An Introduction. Londen etc.:
Verso, 1991, pp. 156-158; V. Rittner, ’Geschmack und Natürlichkeit’ (boekbespreking van de
Duitse vertaling vanLa distinction), in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie36
(1984), p. 372; E. Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras: Pierre Bourdieu’s Sociology of
Culture’, in: Diacritics 18 (1988), nr. 2, p. 48). Zie voor een korte en heldere bespreking van het
habitusbegrip ook: D. Pels, ’Inleiding. Naar een reflexieve sociale wetenschap’, in: P. Bourdieu,
Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep, 1989, pp. 13-14. Een
uitvoeriger uiteenzetting hierover vindt men in: Bourdieu,Le sens pratiqueen: idem, Esquisse
d’une théorie de la pratique.

3. Bourdieu,La distinction, pp. 433; 271; 549; P. Bourdieu, ’Vive la crise! Een pleidooi voor
heterodoxie in de sociale wetenschappen’ (1987), in: idem,Opstellen over smaak, habitus en het
veldbegrip, p. 64. Hij sluit hiermee aan op Durkheims ’logisch conformisme’.

4. Bourdieu,La distinction, p. 545. Hij grijpt hier terug op o.a. Marx’ kritiek op Feuerbach.

141



Bourdieu en de dichotomie

waarmee Bourdieu refereert aan het sociaal-psychologische inzicht dat elke
sociale tweedeling tot discriminerend gedrag leidt.

De habitus, die werkzamer is naarmate men zich er minder van bewust is,1

verklaart de coherentie en homogeniteit van de levensstijl: hij vormt de niet-
discursieve grondhouding ten opzichte van de cultuur (in ruime, etnologische zin),
die "fait apercevoir immédiatement telle espérance ou telle ambition comme
raisonnable ou déraisonnable, tel bien de consommation comme accessible ou
inaccessible, telle conduite comme convenable ou inconvenante"2 en die zowel
iemands relatie met zijn lichaam en zijn familie, als die met een literair kunst-
werk genereert. InLa distinction wordt naar Bourdieu’s eigen oordeel afdoende
bewezen dat er een dergelijke coherentie bestaat3 - een conclusie die overigens is
aangevochten.4 Ook moet men zich afvragen of het voor een individu of een
groep mogelijk is zich door middel van (psycho- of socioanalytische) bewustwor-
ding aan de beperkende kracht van de habitus te onttrekken, of ’Verlichting’
denkbaar is.

Uitgaande nu van de verschillen en tegenstellingen tussen de bestaansvoor-
waarden in vrijwel alle hooggedifferentieerde samenlevingen, ligt het voor de
hand aan te nemen dat de verschillende maatschappelijke klassen en klassefracties
elk hun eigen, specifieke habitus hebben: iemands smaak5 zou dus,

1. Bourdieu,La distinction, p.543. Dit geldt in het bijzonder voor het aanpassingsaspect.

2. P. Bourdieu et al.,Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Parijs:
Minuit, 1965, p. 21.

3. "Qu’un instrument de mesureaussi imparfait ait pu enregistrer des différences aussi
marquées, et surtout aussi systématiques, cela constitue par soi un témoignage de la force des
dispositions mesurées" (Bourdieu,La distinction, p. 592).

4. O.a. op wetenschappelijke gronden door Verdaasdonk en Rekvelt, ’De kunstsociologie van
Pierre Bourdieu’, p. 53; Van Rees, ’Advances in the Empirical Sociology of Literature and the
Arts’, pp. 303 e.v.; H. Verdaasdonk, ’Marketing en sociologie van het boek’, in: F. Joostens (red.),
Het esthetisch belang. Nieuwe ontwikkelingen in de literatuursociologie. Tilburg: U.P., 1990, pp.
20-22. Een historisch bezwaar wordt ingebracht door Joostens: "Deze habitus-theorie [...] maakt
thans een gedateerde en clichématige indruk: het rigide classificatiesysteem is niet berekend op
postmodern stijleclecticisme" (F. Joostens, ’Ketters in letterkerk. Ontwikkeling, plaats en functie
van de institutionele literatuursociologie’, in: idem,Het esthetisch belang, p. 14). Zie voor een
recente rechtvaardiging van het habitusbegrip: Bourdieu,Les règles de l’art, pp. 251-254.

5. ’Smaak’ wordt hier nog neutraal gebruikt in de zin van ’voorkeur’. Over het algemeen heeft
’smaak’ bij Bourdieu (net als bij Kant en in de omgangstaal) echter eerder de betekenis van
’goede’, ’zuivere’ en/of ’legitieme smaak’, zodat een bepaalde voorkeur ook kan wijzen op een
gebrek aan smaak of zelfs op wansmaak (te vergelijken met de verschillende betekenissen van
begrippen als ’literatuur’, ’kwaliteit’ en ’stijl’). Hij omschrijft de smaak o.a. als "propension et
aptitude à l’appropriation (matérielle et/ou symbolique) d’une classe déterminée d’objets ou de
pratiques classés et classants" (Bourdieu,La distinction, p. 193; zie ook: P. Bourdieu, ’La
métamorphose des goûts’, in: idem,Questions de sociologie, pp. 161-162).
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als dimensie van de habitus, in hoge mate worden bepaald door sociale factoren
als afkomst, opleiding en inkomen.1 In de onderstaande paragrafen zal nagegaan
worden wat dit in concreto voor de dichotomie in de literatuur en kunst betekent.

Door middel van het habitus-begrip wil Bourdieu onder meer aangeven dat
’goede smaak’ geen zuiver economische kwestie is: of iemand een goedkope of
een dure, een sobere of een verfijnde smaak heeft, hangt niet direct af van zijn
actuele inkomen, maar meer van de houding die hij van jongs af aan, van huis
(en school) uit heeft meegekregen.2 Zo blijkt dat de culturele disposities van de
beter betaalde leden van de arbeidersklasse niet samensmelten met die van de
lagere middenklasse. Ook het feit dat de politiek van de betaalbare, soms zelfs
gratis culturele voorzieningen (zoals musea en bibliotheken) er niet toe heeft
geleid dat alle sociale groepen, die zich voorheen in financieel opzicht geen hoge,
legitieme cultuur konden permitteren, er opeens wel belangstelling voor gingen
tonen, duidt erop dat hier complexere sociaalpsychologische ervaringsmechanis-
men aan het werk zijn.3 Bourdieu neemt dus afstand van elk naïef economistisch
optimisme.

Het habitus-begrip reageert echter niet alleen op het vulgair-materialistische
economische model dat ertoe neigt de consument tot zijn koopkracht te reduceren,
maar het is ook en vooral bedoeld als een wetenschappelijke, dat wil zeggen:
sociologische ontmaskering van de burgerlijke ’charismatische ideologie’,4 die de
(grote) persoonlijkheid in het centrum van de cultuur plaatst en die ’goede smaak’
en ’gevoel voor schoonheid’ ziet alsnatuurlijke

1. Uiteraard kan het onderlinge gewicht van deze factoren nader gespecificeerd worden.
Bourdieu legt, hoewel hij zich in zijn onderzoek voornamelijk tot (de affirmatieve aspecten van)
het onderwijs beperkt en zijn uitspraken elkaar zo af en toe tegenspreken, het accent in overeen-
stemming met zijn visie op de maatschappelijke reproduktie toch voornamelijk op de sociale
afkomst. Dit wordt niet overgenomen door Ganzeboom, uit wiens onderzoek inkomen en opleiding
als belangrijkste factoren naar voren komen (H. Ganzeboom,Leefstijlen in Nederland. Een
verkennende studie. Alphen aan de Rijn: Samsom, 1988 en: idem,Cultuurdeelname in Nederland.
Een empirisch-theoretisch onderzoek naar de determinanten van deelname aan culturele activitei-
ten Assen etc.: Van Gorcum, 1989). Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijze in tegenspraak met
elkaar te zijn: de verschillende factoren kunnen (afhankelijk van bijvoorbeeld de onderwijs- en
cultuurpolitieke situatie) in hoge mate met elkaar samenhangen.

2. Daarmee wordt natuurlijk niet ontkend dat het inkomen van het grootste belang kan zijn
voor de mate waarin men z’n smaak kanuitleven en de ’sfeer’ waarin het nageslacht z’n smaak
ontwikkelt.

3. Bourdieu, ’Elemente zu einer soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung’, p. 450.

4. Bourdieu ontleent dit begrip aan Weber, die deze ideologie overigens typisch achtte voor de
prekapitalistische maatschappij en niet voor een (kapitalistische) samenleving, waarin de machtsre-
laties onpersoonlijk zijn geworden (zie: D. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass
Reification? A Critique of Bourdieu’sDistinction’, in: American Journal of Sociology97 (1991),
nr. 2, pp. 435-436).

143



Bourdieu en de dichotomie

eigenschappen van de aangeboren persoonlijkheid1 - een ideologie die juist op het
gebied van de kunst en de literatuur bijzonder sterk is.2 Het begrip ’ideologie’
wordt hier uitdrukkelijk in de pejoratieve betekenis gebruikt: de idee van de
natuurlijke smaak dient volgens Bourdieu uitsluitend om in de burgerlijke
maatschappij - waarin men zich nu eenmaal niet kan beroepen op de ’rechten van
het bloed’ zonder in conflict te komen met het ideaal van de formele democratie -
sociale verschillen te ’naturaliseren’ en de sociale achtergronden van de ongelijke
verdeling van deze aanleg en competentie te kunnen negeren: "les hommes de
culture ne doivent leurs plus pures jouissances culturelles qu’à l’amnésie de la
genèse qui leur permet de vivre leur culture comme un don de nature".3 Daar de
artistieke hiërarchie volgens Bourdieu namelijk in grote lijnen correspondeert met
de maatschappelijke hiërarchie, is het ideologische effect dat men verder niet stil
hoeft te staan bij de vraag, hoe het toch komt dat deze ’natuurlijke’ orde over het
algemeen zo (on)aangenaam-toevallig samenvalt met de bestaande maatschappelij-
ke orde.

Bourdieu stelt tegenover deze volgens hem heersende ideologie het uitgangs-
punt dat de behoefte aan legitieme cultuur in de allereerste plaats het produkt is
van opvoeding:4 hoe jonger men vertrouwd is geraakt met smaakvolle dingen en
hoe onbewuster en ongemerkter de hoog-culturele vorming heeft plaatsgevonden,
des te meer doet smaak zich voor als een natuurlijk en persoonlijk talent. Deze
illusie is des te kwalijker als men de idee van de aangeboren smaak cultiveert en
gelooft dat smaak natuurlijk en irrationeelmoetzijn en als men elk smaakoordeel,
dat niet probeert of weet te verbergen dat het is aangeleerd, als onecht (gemaakt,
gekunsteld, schools) veroordeelt. Volgens deze opvatting bestaat (goede) smaak
namelijk uit het vermogendirect en intuïtief over esthetische waarden te kunnen
oordelen. Als smaak dan ook nog als teken van ware adel, morele uitverkoren-
heid, persoonlijke perfectie en onafhankelijkheid wordt beschouwd, zal duidelijk
zijn waarom de charismatische ideologie gruwt van de rationalistische (’barbaar-

1. Men denke hier bijvoorbeeld aan Ortega y Gasset, die de elite een bijzondere begaafdheid,
een extra waarnemingsorgaan toeschrijft (J. Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus
der Kunst’ (1925), in: idem:Gesammelte WerkeII. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1978, p.
231). Zie voor een nadere kritiek op het persoonlijkheidsbegrip ook: P. Bourdieu, ’L’illusion
biographique’, in:Actes de la Recherche en Sciences Sociales62/63 (1986), pp. 69-72.

2. P. Bourdieu, ’The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed’, in:
Poetics12 (1983), p. 312.

3. Bourdieu,Leçon sur la leçon, p. 31.

4. Men vergelijke dit met de posities in het zogenaamde ’nature-nurture’-debat uit diezelfde
tijd over het al of niet aangeboren zijn van verschillen in intelligentie - een debat waarin Bourdieu
duidelijk positie kiest (Zie: P. Bourdieu, ’Le racisme de l’intelligence’ (1978), in: idem,Questions
de sociologie, p. 266).
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se’) gedachte dat gevoel voor kunst zich (bijvoorbeeld op school) door in principe
iedereen zou laten leren en dat de eigen ervaring zich zou kunnen laten vervangen
door overgedragen kennis. Tegenover dit antirationalisme, dat tevens aan de basis
staat van de idee dat de werkelijk esthetische ervaring onmiddellijk, dat wil
zeggen: niet bemiddeld door kritiek of intellect is dan wel behoort te zijn, koestert
Bourdieu de grootst mogelijke achterdocht: iemands (gebrekkige) relatie met de
legitieme cultuur is volgens hem niet zozeer een kwestie van persoonlijke
’natuur’, maar van maatschappelijke positie, vansociale natuur.

De ideologie van de natuurlijke aanleg doet zich ook gelden in het heden-
daagse onderwijs, dat daarmee zijn oorspronkelijk rationele, naar algemeenheid
strevende ideaal loochent:

Le système d’enseignement [...] transforme, en toute neutralité apparente,
des classements sociaux en classements scolaires et établit des hiérarchies
qui ne sont pas vécues comme purement techniques, donc partielles et
unilatérales, mais comme des hiérarchies totales, fondées en nature, portant
ainsi à identifier la valeur sociale et la valeur ’personnelle’, les dignités
scolaires et la dignité humaine.1

Zelfs het kunstonderwijs blijkt in werkelijkheid helaas de charismatische
ideologie te rationaliseren en Bourdieu wijt dit o.a. aan het historische proces
waarin de rationele, aristotelische kunstopvatting van de geleerden uit de 17de
eeuw zich steeds meer ’onderwierp’ aan de aanvankelijk heftig bestreden,
’mondaine’ opvatting, waarin gevoel en genoegen wezenlijk werden geacht - een
gang van zaken die hij meent te kunnen verklaren uit de alliantie tegen een
nieuwe, gemeenschappelijke vijand: het volk.

Toch gaat het Bourdieu, tenminste in zijn latere werk, er niet zozeer om de
charismatische ideologie ’uit te drijven’ en bijvoorbeeld aan te tonen dat de
bewondering voor Grote Artistieke Namen en de idee van de uniciteit van de
persoonlijkheid niets meer is dan een moderne vorm van onredelijk fetisjisme:
zijn doel blijkt ook en vooralbeschrijvendte zijn: "It is a question of describing
the gradual emergence of the entire set of social conditions which make possible
the character of the artist as a producer of the fetish which is the work of art".2

Maar men houde er rekening mee dat Bourdieu, zeker inLa distinction, deze
distantie niet altijd even zorgvuldig in acht neemt...

1. Bourdieu,La distinction, p. 451.

2. P. Bourdieu, ’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’, in:Journal of Aesthetics and Art
Criticism 46 (1987), p. 204. Zie ook: idem,Les règles de l’art, p. 14.
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Een volgend centraal begrip bij Bourdieu is ’kapitaal’, dat hij definieert als
’macht’ en als middel waarmee deze macht gereproduceerd (dat wil zeggen:
behouden of vergroot) kan worden.1 ’Kapitaal’ vormt tevens het criterium voor
het klassenonderscheid: de heersende klasse is rijk en de overheerste klasse is arm
aan kapitaal - tot zover niets nieuws. Typisch voor Bourdieu is dat hij niet alleen
spreekt van economisch kapitaal (eigendom dat onmiddellijk in geld is om te
zetten), maar ook van ’cultureel’, ’sociaal’, ’school-’ ’literair’, ’linguïstisch’2 en
’wetenschappelijk kapitaal’ en dat hij deze (soms zelfs uitdrukkelijk anti-economi-
sche) vormen van kapitaal eveneens ziet als sociale machtsmiddelen: wie (veel)
cultureel kapitaal heeft, wordt net zo goed tot de dominante klasse gerekend als
wie over (veel) economisch kapitaal beschikt:

Les différences primaires, celles qui distinguent les grandes classes de
conditions d’existence, trouvent leur principe dansle volume global du
capital comme ensemble des ressources et des pouvoirs effectivement
utilisables, capital économique, capital culturel, et aussi capital social: les
différentes classes [...] se distribuent ainsi depuis celles qui sont les mieux
pourvues à la fois en capital économique et en capital culturel jusqu’à
celles qui sont les plus démunies sous ces deux rapports.3

Bepalend voor iemands sociale positie en habitus is echter niet alleen de
hoeveelheid kapitaal die men in totaal bezit (het totale kapitaalvolume), maar ook
hoe dit kapitaal gestructureerd is (hoe de verschillende kapitaalsoorten zijn
verdeeld en hoe zij zich tot elkaar verhouden). Met behulp van de kapitaal-
structuur onderscheidt Bourdieu in het bijzonder binnen de heersende klasse
enkeleklassefracties, die rijk zijn aan de ene kapitaalsoort (bijvoorbeeld cultuur),
maar (relatief) arm zijn aan een andere (bijvoorbeeld geld). Zo kan er vanuit het
perspectief van een bepaalde kapitaalsoort sprake zijn van dominante en gedomi-
neerde fracties. Omdat de marktwaarde van de verschillende kapitaalsoorten (ook
per maatschappelijke sector) kan variëren en elke sociale groep er volgens
Bourdieu voortdurend op uit is ten koste van andere groepen haar positie te
verstevigen en uit te breiden, is de onderlinge

1. Dit dubbelzinnige gebruik van het kapitaalbegrip (het lijkt zowel middel als doel te zijn) is
bekritiseerd door o.a. Munnichs en Van Rees, ’De cultuursociologie van Pierre Bourdieu’, p. 322.

2. Zie hierover o.a. P. Bourdieu,Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguisti-
ques. Parijs: Fayard, 1982 en: idem, ’L’économie des échanges linguistiques’, in:Langue
Française34 (1977). Een Nederlandse vertaling hiervan verscheen in: Bourdieu,Opstellen over
smaak, habitus en het veldbegrip. pp. 92-119; 300-309.

3. Bourdieu,La distinction, p. 128.
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rangorde en koers van de kapitaalsoorten ten opzichte van elkaar inzet van perma-
nent conflict.1

Hoewel Bourdieu vrij veel kapitaalsoorten noemt,2 wil ik hier vooral aandacht
schenken aan zijn behandeling van het economische, het culturele en het sociale
kapitaal, waarbij hij dan nog het uitgebreidst ingaat op de relatie tussen econo-
misch en cultureel kapitaal.3 Hetgeen ik hem voor wat mijn studie aangaat,
uiteraard niet kwalijk neem.4

Cultureel kapitaal kan in geïncorporeerde, geobjectiveerde en geïnstutionali-
seerde vorm optreden.Geïncorporeerdcultureel kapitaal is persoonsgebonden: het
betreft de habitus, die niet direct overdraagbaar is, maar die elk individu zich
persoonlijk moet toeëigenen (men denke hier bijvoorbeeld aan

1. Men denke bijvoorbeeld aan de voortdurende politieke beweging rond de aandacht die in
het onderwijs aan literaire en artistieke vorming dient te worden besteed.

2. Ook dit vormt een punt van kritiek, zie bijvoorbeeld Munnichs en Van Rees, ’De cultuurso-
ciologie van Pierre Bourdieu’, pp. 321-322 en: Berger, ’Taste and Domination’, p. 1446. De
verzameling zou zelfs nog uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld ’lichaamskapitaal’, waarbij
de term ’investeren’ veel van zijn oorspronkelijke, niet-metaforische betekenis terugkrijgt. Men
kan zich afvragen waarom Bourdieu zelf deze variant niet meer heeft benadrukt: ze is namelijk
rechtstreeks af te leiden uit zijn betoog over de habitus in verband met het lichaam. Wellicht
omdat daarmee de basis van het politieke schema have-havenot vertroebeld zou kunnen worden?
Dit schema zou trouwens weer ’gered’ kunnen worden als men uitgaat van de over het algemeen
lage marktwaarde van het ongespecialiseerde, ’ruwe’ lichaam: de geconverteerde economische
waarde van het getrainde, verzorgde lichaam van een sporter, danser of fotomodel kan daarentegen
astronomisch zijn. In ’Vous avez dit "populaire"?’ (in:Actes de la Recherche en Sciences Sociales
46 (1983), pp. 98-105) heeft Bourdieu er overigens minder moeite mee de lagere klasse enige
kapitaalvorm toe te schrijven: "La possession d’un talent [sic!] de boute-en-train [...] estune forme
de capitaltrès précieuse" (p. 103; cursief van M.S.L.).

3. Zie o.a. P. Bourdieu, ’Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’ (1983), in:
idem, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, pp. 120-141; 309-315. Een eerdere versie
van de paragraaf over cultureel kapitaal verscheen onder de titel ’Les trois états du capital
culturel’, in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales30 (1979), pp. 3-6. Zie voor een
overzichtelijke samenvatting hiervan ook: H.-P. Müller, ’Kultur, Geschmack und Distinktion.
Grundzüge der Kultursoziologie Pierre Bourdieus’, in: F. Neidhardt et al. (red.),Kultur und
Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1986, pp. 168-169.

4. Ik zal in dit inleidende verband maar niet ingaan op vragen betreffende de specifieke, niet
geheel onproblematische relatie tussen cultureel kapitaal en de (sub)categorieën literair, weten-
schappelijk, school-, juridisch-economisch en/of economisch-politiek kapitaal (Bourdieu,La
distinction, pp.89; 130), waarvan sommige veel overlap lijken te hebben met de twee andere
hoofdsoorten, het economische en het sociale kapitaal. Zie ook Munnichs en Van Rees, (’De
cultuursociologie van Pierre Bourdieu’, p. 322), die zich o.a. afvragen of het bezit van een dure
auto nu onder economisch kapitaal of onder cultureel gedrag valt. Gartman, die deze kwestie meer
historisch benadert, zou hierop vermoedelijk antwoorden dat de auto vroeger cultureel, maar
vandaag vooral economisch kapitaal uitdrukt (Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass
Reification?’).
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het leren van een (vreemde) taal of aan het leren bespelen van een muziekinstru-
ment).1 Ook dit begrip is dus een theoretisch antwoord op de charismatische
ideologie, die het accent meer op de aanleg dan op het leren legt. In de verwer-
ving (de ’accumulatie’) van dit bij uitstek symbolische kapitaal2 moet zeer veel
tijd en libido geïnvesteerd worden:3 hoe jonger men begint zich deze habitus
eigen te maken, des te groter is het rendement. Veel hangt hier dus af van de
hoeveelheid beschikbare vrije tijd tijdens de socialisatieperiode en van de vanzelf-
sprekendheid (de ’natuurlijkheid’) van de culturele vorming. De materiële en
symbolische winst die men met dit soort kapitaal kan boeken, hangt volgens de
logica van het symbolische vooral af van hetverschil, dat wil zeggen: van de
schaarste van de culturele competentie: kunnen lezen in een wereld van analfabe-
ten betekent meer cultureel kapitaal (dat wil zeggen: winstmogelijkheden) dan
Musil lezen in een omgeving waarin vrijwel iedereen dat al doet. Metgeobjecti-
veerd cultureel kapitaal doelt Bourdieu op het materiële culturele bezit (zoals
schilderijen, boeken, muziekinstrumenten), waarvoor economisch kapitaal een zo
goed als noodzakelijke voorwaarde vormt. Deze kapitaalsoort behoort dus niet
onvervreemdbaar bij de persoon, maar men moet om ervan te kunnen genieten
wel over geïncorporeerd kapitaal beschikken:4 ook haar waarde is daarom vooral
symbolisch.Geïnstitutionaliseerdcultureel kapitaal betreft de objectivering in de
vorm van officiële diploma’s en academische titels: het is gesanctioneerd door de
wet die formeel onafhankelijk is van concrete personen. Hoewel het geïnsti-
tutionaliseerde culturele kapitaal in de praktijk dus niet alles zegt over het
daadwerkelijk geïncorporeerde kapitaal (het miskent bijvoorbeeld de culturele
vaardigheden van de autodidact5 en de gebrekkigheid van het geheu-

1. Deze vorm van kapitaal is dus bij uitstek ’human’ (A. de Swaan,Kwaliteit is klasse. De
sociale wording en werking van het cultureel smaakverschil. Amsterdam: Bakker, 1986, p. 21).

2. Onder symbolischkapitaal verstaat Bourdieu kapitaal dat zijn kapitaalkarakter weet te
verhullen en dat beschouwd kan worden als voorwerp van (habituele) miskenning of erkenning
(Bourdieu, ’Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’, pp. 310; 126).

3. Waarbij zij opgemerkt dat het begrip ’investering’ bij Bourdieu zowel economisch als
psychoanalytisch opgevat moet worden (Bourdieu,La distinction, p. 94) - een combinatie die
nauwelijks mag verbazen als men zich de economische beeldspraak van Freud voor de geest haalt.

4. Bourdieu vergelijkt dit, geheel in overeenstemming met de economische connotatie van het
kapitaalbegrip, met het verschil tussen het bezitten en het kunnen bedienen van de produktiemid-
delen (Bourdieu, ’Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’, p. 129).

5. Zie ook: Bourdieu, ’Künstlerische Konzeption und intellektuelles Kräftefeld’, p. 121 en de
irritante, maar ook meelijwekkende autodidact uit Sartre’sLa nausée(Parijs; Gallimard, 1938,
1974).
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gen), bepaalt het met name op de arbeidsmarkt in hoge mate de wisselkoers
tussen cultureel en economisch kapitaal.

Sociaal kapitaalbestaat uit de macht(smiddelen) die men kan putten uit het
duurzame netwerk van mensen die zich tegenover elkaar verplicht en erkentelijk
voelen (kennissen, vrienden, familieleden, jaargenoten e.d.): het kapitaalvolume
hangt hier af van de hoeveelheid kapitaal waarover de relaties in kwestie beschik-
ken. Dat dergelijke relaties (bijvoorbeeld als kruiwagen) bijzonder nuttig kunnen
zijn, wil niet zeggen dat ze altijd bewust met het oog op mogelijke toekomstige
vriendendiensten worden aangeknoopt - symbolisch kapitaal is volgens Bourdieu
zelfs pas werkelijk effectief, als het zich ook in temporeel opzicht zo ver mogelijk
houdt van het cynische gelijkoversteken van de baatzuchtige economische ruil:
anciënniteit speelt hier dan ook een belangrijke rol. Daarbij vergt sociaal kapitaal
veel investering en onderhoud in de vorm van tijd, (relatie)geschenken, aandacht
en dus ook economisch kapitaal.

De uiteindelijke vraag is hoe deze secundaire, overwegend symbolische
kapitalen geconverteerd kunnen worden in hun wortel en kennelijke doel, het
economisch kapitaal.1 Daarbij moet rekening gehouden worden met de specifieke
logica van het symbolische, autonoom geworden kapitaal, volgens welke de
economische aspecten van dit symbolische substituut nu juist ontkend worden.2

Bourdieu wil namelijk noch vervallen in de beperkingen van het economisme (dat
alles tot economisch kapitaal wil reduceren en alleen oog heeft voor monetaire
investeringen en daarom niet kan verklaren waarom sommige mensen zoveel
belang hechten aan cultuur), noch in die van het zogenaamde ’semiologisme’ van
o.a. het antropologisch structuralisme3 en het symbolisch interactionisme, dat
"sociale ruilhandelingen reduceert tot communicatieve gebeurtenissen en het brute
feit van de universele herleidbaarheid tot de economie negeert".4 Bourdieu’s
antwoord hierop is de ’wet van behoud vansociale energie’, die zou moeten
verklaren waarom zulke uiteenlopende en belangeloze investeringen (die vanuit
economistisch gezichtspunt pure verspilling lijken) op de lange termijn toch soms
(maar niet altijd) verzilverd kunnen worden.

1. Zie in dit verband ook N. Garnham en R. Williams, ’Pierre Bourdieu and the Sociology of
Culture: An Introduction’, in:Media, Culture and Society2 (1980), p. 216.

2. "the specificity of the literary and artistic field is defined by the fact that the more
autonomous it is, i.e. the more completely it fulfils its own logic as a field, the more it tends to
suspend or reverse the dominant principle of hierarchization; [...] of economic and political profit"
(Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, p. 320).

3. Van bijvoorbeeld Lévi-Strauss, Mauss en Dumézil.

4. Bourdieu, ’Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’, p. 138.
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In ’La production de la croyance’ uit 1977 wordt deze gedachtengang toege-
past op de economie van het kunstwerk.1 Bourdieu probeert in dit artikel te
verklaren waarom de verhouding tussen de prijs van een kunstwerk en de
produktiekosten (tijd, materiaal) die de kunstenaar heeft gemaakt om het materiële
object te vervaardigen, soms zo wanstaltig is.2 Hij relateert deze meerwaarde niet
(zoals vaak gebeurt) aan de immanente eigenschappen van het werk en/of het
talent van de kunstenaar, maar aan de hoeveelheid symbolisch kapitaal, de sociale
energie, die erin geïnvesteerd, eraan toegevoegd is: de waarde van het kunstwerk
kon wel eens vooral bepaald worden door het prestige (het culturele en sociale
’krediet’) van de mensen die het ontdekken of aanbevelen en er zo hun ’naam’
aan verbinden (galeriehouders, uitgevers, critici, voorwoordschrijvers, kopers3

etc.). Hun bijdrage aan de commerciële waarde van het werk kan echter alleen
effect hebben, als zij dit effect - ook voor zichzelf, dus geheel oprecht -ontken-
nen: het bestaat bij de gratie van het collectieve geloof in de idee dat men in
eerste (en laatste) plaats uit belangeloosheid, uit zuivere liefde voor de kunst
handelt. Wie welbewust in direct commercieel succes geïnteresseerd is, prijst
zichzelf uit de symbolische markt, waarop het economische succes vele jaren of
zelfs vergeefs op zich hoort te laten wachten. Dit wordt geïllustreerd aan de hand
van de verschillen tussen een commerciële en een ’culturele’ uitgeverij. De com-
merciële uitgeverij Laffont kenmerkt zich door een korte produktiecyclus die

1. P. Bourdieu, ’La production de la croyance. Contribution à une économie des biens
symboliques’. In:Actes de la Recherche en Sciences Sociales13 (1977), pp. 3-43. Hier wordt de
Engelse vertaling ervan aangehaald: ’The Production of Belief. Contribution to an Economy of
Symbolic Goods’. In:Media, Culture and Society2 (1980), pp. 261-293. Een recente versie ervan
vindt men onder de titel ’Le marché des biens symboliques’ in: Bourdieu,Les règles de l’art, pp.
201-245. De tekst werd (onvolledig) in het Nederlands vertaald in Bourdieu,Opstellen over
smaak, habitus en het veldbegrip, pp. 246-283; 340-350.

2. In ’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’ (pp. 204-205) merkt Bourdieu op dat dit
minder het geval was toen er nog geen radicaal verschil werd gemaakt tussen een kunst- en een
huisschilder.

3. Vanuit dit perspectief is de tegenstelling tussen produktie en consumptie, kunstenaar en
publiek dus irrelevant geworden: de recipiënt neemt doordat hij zich het produkt toeëigent,
namelijk ook deel aan de produktie: "Le consommateur contribue à produire le produit qu’il
consomme" (Bourdieu,La distinction, p. 110). Toch is hiermee het oude conflict tussen kunstenaar
en publiek niet definitief opgelost. Niet alle belangstelling is namelijk evenveel waard: het
schriftelijke commentaar van een professioneel criticus heeft meer gezag dan de opmerkingen van
een willekeurige bezoeker aan een grote tentoonstelling en de aankoop van een uniek schilderij
door een bekend museum is heuglijker dan het feit dat een succesroman in de smaak valt bij een
naamloze lezer. Ook is denkbaar dat sommige investeringen een minder stimulerend effect hebben,
zoals die van ’de massa’, waaraan veelal een negatief symbolisch kapitaal wordt toegeschreven (ze
staan ’cultureel rood’, om in de sfeer van de beeldspraak te blijven), of die van de kenner, die net
’failliet’ is gegaan omdat hij zijn reputatie had gestoken in werk dat vervalst blijkt te zijn.
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gericht is op een snelle, veilige winst (zij brengt bij voorkeur vertalingen uit van
werk dat in het buitenland als bestseller al zijn waarde heeft bewezen). Reclame
en promotie zijn van groot belang en de titels verouderen (verdwijnen) snel. De
veel kleinere, maar in hoog-culturele kringen ook veel gezaghebbender uitgeverij
Minuit1 daarentegen kent een aanmerkelijk langere produktiecyclus: nieuwe titels
leiden alleen maar tot verlies, het bedrijf draait op beroemd en klassiek geworden
oude titels van Beckett en Robbe-Grillet en er wordt nauwelijks iets aan publici-
teit gedaan.2 Waarmee zou zijn aangetoond dat men op den duur ook goed van
prestige kan eten.

Het zal niet verbazen dat Bourdieu’s gebruik van het begrip ’kapitaal’ (en
verwante termen als ’investering’, ’winst’ en ’accumulatie’) met name in verband
met de cultuur op enige weerstand is gestoten en als een heuristisch waardevolle,
maar uiteindelijk toch een te veelkoppige en te vage, dan wel een te utilita-
ristische metafoor werd gezien.3 Hoewel het laatste woord hierover nog niet
gezegd is, is het wellicht verhelderend te refereren aan enkele

1. Hier mag niet onvermeld blijven dat een groot deel van Bourdieu’s oeuvre door Minuit is
uitgegeven.

2. Het komt me voor dat, gelet op de huidige situatie in Nederland, deze verschillen aan het
verdwijnen zijn. Zo lijken de literaire uitgeverijen en/of schrijvers hun afkeer voor promotie en
reclame (signeren, interviewbombardementen in alle kranten, weekbladen en televisie-programma’s
e.d.) definitief te hebben overwonnen en liggen ook literaire titels naar het lijkt steeds eerder in de
ramsj. Bourdieu beklaagde zich onlangs ook over zijn steeds gebrekkiger manoeuvreerruimte bij
Minuit (J. de Man, ’Pierre Bourdieu: "Ik denk dat de geschiedenis pas begint". Het onderwijs als
producent van de gevestigde orde: in gesprek met de dernier maître à penser’, in:HP 16 december
1989, p. 28). Dit zou verklaard kunnen worden uit de logica van de leeftijd, volgens welke de
avantgarde na verloop van tijd altijd gevestigd, klassiek en/of realistisch wordt (Bourdieu,Les
règles de l’art, p. 207, noot 5). Ik heb echter de indruk dat hier een algemene maatschappelijk-
historische tendens van verzakelijking een rol speelt (zie ook: H. Verdaasdonk,De vluchtigheid
van literatuur. Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag. Amsterdam: Bakker,
1990, p. 45) - een indruk die goed ’past’ in de cultuurpessimistische analyse, Adorno’s begrip van
de cultuurindustrie en/of Habermas’ concept van het cultuurconsumerende publiek. Zie ook P.U.
Hohendahl, ’Promoter, Konsumenten und Kritiker. Zur Rezeption des Bestsellers’, in: R. Grimm
en J. Hermand (red.),Popularität und Trivialität. Fourth Winconsin Workshop. Frankfurt:
Athenäum, 1974, pp. 172; 203.

3. Zie bijvoorbeeld: Honneth, ’Die zerrissene Welt der symbolischen Formen’, p. 149;
Munnichs en Van Rees, ’De cultuursociologie van Pierre Bourdieu’, pp. 319; 321-322; De Swaan,
Kwaliteit is klasse, p. 23; Garnham en Williams, ’Pierre Bourdieu and the Sociology of Culture’,
p. 211; Lash, ’Modernization en Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu’, p. 244; J.
Elster, ’Snobs’ (boekbespreking), in:London Review of Books5-18 november 1981, p. 10; "Wordt
met deze begrippen een kernachtiger betekenis verkregen omdat ze in het leger of in het
bedrijfsleven goed functioneren?" (E. Kummer,Literatuur en ideologie. Proust en Ter Braak.
Amsterdam: Huis aan de drie grachten, 1985, pp. 43-44).
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argumenten waarmee Bourdieu zich tegen deze kritiek heeft willen indekken. Niet
hij, Bourdieu, maar de economische theorie zou onder het kapitalisme bezweken
zijn aan de druk van het ’reductionisme’: "door het universum van ruilhandelin-
gen te reduceren tot de warenruil, die objectief en subjectief is gericht op
winstmaximalisatie, dat wil zeggen op (economisch)eigenbelang, heeft zij
impliciet de overige vormen van ruil gedefinieerd als niet-economisch, en
daarmee alsbelangeloos",1 waardoor gemakkelijker ’vergeten’ kan worden dat
ook de cultuur (bijvoorbeeld op de onderwijsmarkt) winstgevend kan zijn.2

Volgens Bourdieu moet de warenruil echter niet opgevat worden als de enige ruil-
vorm, maar als een specifiek geval van ruil. Hij bepleit daarom een algemeen, dat
wil zeggen: alomvattend economiebegrip, waarmee ook de zogenaamd ’belangelo-
ze’ praktijken (zoals kunst en religie)3 kunnen worden verklaard. ’Sociaal’ en
’cultureel kapitaal’ zijn zo bezien geenszins begrippen waarin de beeldspraak op
de loop is gegaan met de theorie: beide zouden in eerste plaats vanuit de praktijk
zijn ontwikkeld.4

Een volgend thema dat bij Bourdieu nogal eens aan de orde komt en dat van
belang zal blijken te zijn bij de vergelijking met Adorno, is zijn houding ten
opzichte van de empirische sociologie. Een oppervlakkige blik inLa distinction
zou de indruk kunnen wekken dat het hier een onderzoeksverslag uit de anti-
speculatieve traditie betreft: het boek baseert zich op de resultaten van een tweetal
empirische studies uit 1963 en 1967/68, waarin door middel van interviews van
692 personen en een enquête onder 1217 personen gepoogd werd de sociologie
van de smaak te achterhalen. Ook de tabellen en grafieken die in de tekst en de
aanhangsels zijn opgenomen, zouden als een empiristisch signaal opgevat kunnen
worden - zelfs als bij nader inzien blijkt dat er een en ander aan de validiteit van
het materiaal mankeert,5 dat de

1. Bourdieu, ’Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal’, p. 121.

2. P. Bourdieu, ’L’art de résister aux paroles’ (1979), in: idem,Questions de sociologie, p.
10.

3. P. Bourdieu, ’Une sociologie qui dérange’ (1980), in: idem,Questions de sociologie, p. 25.

4. Ook in dit verband beroept Bourdieu zich op Weber (zie: Heilbron en Maso, ’Interview met
Pierre Bourdieu[x]’, p. 328).

5. Dit heeft ertoe geleid dat er bij de uiteindelijke correspondentie-analyse maar beperkt
gebruik is gemaakt van de enquêteresultaten. Hierbij sneuvelde (helaas!) het item literatuur, dat
dan wel slecht geformuleerd was, dan wel onvoldoende mogelijkheden bood om te classificeren
(Bourdieu,La distinction, p. 294). Zie voor een kritiek op het empirische materiaal ook: Munnichs
en Van Rees, ’De cultuursociologie van Pierre Bourdieu’, pp. 319-320; 331-335; Honneth, ’Die
zerrissene Welt der symbolischen Formen’, p. 159; N. Herpin, ’P. Bourdieu,La distinction [...]’
(boekbespreking), in:Revue française de sociologie21 (1980), pp. 444-446; en J. Blasius en J.
Winkler, ’Gibt es die "feinen Unterschiede"? Eine empirische Überprüfung der Bourdieuschen
Theorie’, in:Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie41 (1989), pp. 72-94.
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data weinig verrassend zijn voor specialisten in de cultuursociologie en dat de
presentatie van de resultaten soms wel bijzonder onvolledig en slordig is.

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de (afgekeurde) vraag naar de leespraktijk, die
luidde:

"Parmi les genres de livres suivants, quels sont les trois que vous préférez?
policiers, livres d’aventures poésie
histoires sentimentales ouvrages politiques
récits de voyage ou d’exploration ouvrages philosophiques
récits historiques oeuvres d’auteurs classiques
ouvrages scientifiques oeuvres d’auteurs modernes"1

Hierover kan om te beginnen al opgemerkt worden dat de gebruikte categorieën vaag zijn en
elkaar veelvuldig overlappen. Zo sluiten ’policier’ en ’oeuvres d’auteurs modernes’ elkaar
geenszins uit (nouveau roman, Eco), evenmin als ’histoires sentimentales’ en ’oeuvres d’auteurs
classiques’ (Goethe). Etcetera. De vragen lijken dus vooral te appelleren aan vage, onbewuste
voorstellingen die de proefpersonen bij een bepaalde term hebben. De context waarin de genres
naast of tegenover elkaar worden gepresenteerd, kan zelfs manipulerend worden genoemd: ’récits
de voyage ou d’exploration’ en ’histoires sentimentales’ krijgen al gauw een kwalitatief ’lage’
connotatie als ze in het gezelschap van categorieën als ’werk van moderne en klassieke auteurs’
worden geplaatst.

Dubieuzer nog is de manier waarop de resultaten van deze vraag worden gepresenteerd.2 In
een tabel (waarvan volgens mijn berekeningen vier subtotalen al niet kloppen) wordt per sociale
klasse (en voor de middenklasse en hogere klasse wordt dit nog nader uitgesplitst in vier beroeps-
groepen) een overzicht gegeven van de percentages die de verschillende genres gescoord hebben.

Er blijken evenwel twee categorieën uit de oorspronkelijke vraag te zijn verdwenen, te weten
de politieke en de wetenschappelijke werken. Naar de reden daarvan kan slechts gegist worden.
Was de voorkeur daarvoor te onbeduidend (bijvoorbeeld minder dan een procent)? Dit is voor de
hogere klasse moeilijk voor te stellen. Of zijn ze buiten beschouwing gelaten omdat men bij nader
inzien vond dat deze twee soorten lectuur van een geheel andere orde waren dan de overige genres
(bijvoorbeeld qua ’vrijetijdsgehalte’)? Een volledige presentatie van de gegevens (toch een eerste
vereiste voor verantwoord kwantitatief onderzoek) of een verantwoording van de omissies zou de
duidelijkheid zeker ten goede zijn gekomen. Dit probleem speelt ook ten aanzien van de presentatie
van de resultaten bij een aantal andere vragen, waar soms nog meer categorieën worden weggelaten
(4 van de 12 rond het interieur, de helft rond kleding, enz.).3 Dit punt is vooral in samenhang met
de volgende kwestie van belang.

In de gepresenteerd tabellen blijken namelijk aanzienlijke percentages te ontbreken. Bij een
enkelvoudige vraag (dat wil zeggen: een vraag waarin gekozen kan/moet worden voor één ant-
woord) is de som van de percentages van de verschillende antwoorden altijd

1. Bourdieu,La distinction, p. 601.

2. Bourdieu,La distinction, p. 617. Zie bijlage IV.

3. Bourdieu,La distinction, pp. 600-601; 619.
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100; bij een drievoudige, ’multi-response’-vraag, zoals hier, zal de som van de verschillende
percentages 300 moeten zijn. Als we echter de percentages voor de verschillende (sub)klassen
bijelkaar optellen, wordt nergens dit aantal van 300 gehaald. We vinden hier totaalwaarden van
233-272%, met als opmerkelijke uitschieter naar beneden van 168% bij de handwerkslieden en
kleine handelaren. Waar zijn deze antwoorden gebleven?

1. Men kan denken aan de twee verdwenen categorieën van de politieke en de wetenschappe-
lijke werken. Als dit zo zou zijn wordt het ontbreken van deze categorieën des te opvallender: het
betreft hier namelijk waarden van tientallen procenten. De hiervoor geopperde verklaring voor het
weglaten van deze categorieën (ze zouden te klein zijn om te melden) zou in dit geval onaanneme-
lijk worden, met name met betrekking tot genoemde groep van handwerkslieden en kleine hande-
laren, waar de voorkeur voor één van deze categorieën minstens 32% zou moeten bedragen. Deze
verklaring lijkt dus niet erg waarschijnlijk.

2. Vervolgens moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat een vrij groot aantal
respondenten deze vraag niet heeft beantwoord (9-44%), hetgeen vaak duidt op een slechte
vraagstelling (zie hierboven). Gezien de sociale verdeling van deze percentages zou het uiterst
interessant zijn geweest als deze ’missing values’ ook in de resultaten zouden zijn opgenomen.
Bourdieu zou daarmee bijvoorbeeld zijn stelling van het klassespecifieke spreken en zwijgen
kunnen hebben ondersteunen. Deze verklaringsmogelijkheid wordt echter weersproken door de
uitdrukkelijke vermelding bij de tabel dat de onthoudingen in de cijfers buiten beschouwing zijn
gelaten: "Les pourcentages ont été calculés non-réponses exclues". Ook deze verklaringsmogelijk-
heid moet daarom verworpen worden.

3. Een laatste, waarschijnlijkste verklaring voor de ontbrekende percentages bestaat uit de
mogelijkheid dat niet alle respondenten drie keuzen hebben aangegeven, maar slechts één of twee.
Het ontbrekende percentage zou dan wijzen op de grootte van de groep die geen tweede en/of
derde keuze heeft gemaakt, hetgeen in het geval van de handwerkslieden en kleine handelaren
aanzienlijk is (66 tot 86,4% van de respondenten gaf niet meer dan één voorkeur aan, voorwaar
geen kleinigheid). Dergelijke (vermoede) gegevens vereisen natuurlijk een interpretatie. Waarom is
zo’n groot percentage handwerkslieden en kleine handelaren niet in staat meer dan één voorkeur
aan te geven? Of is hier sprake van onwil en/of een gebrek aan interesse? Duiden dergelijke cijfers
er misschien op dat er in deze groep weinig (gevarieerd) gelezen wordt? Hoe komt het dan dat -
enigszins tegen de verwachting in - het percentage ’missing values’ bij de groep waartoe de
intellectuelen behoren (docenten, artistieke producenten) zoveel hoger (54%) is dan bij het
kantoorpersoneel en de kaders uit de middenklasse (28%)? Kan dit geheel op het conto van de
’bonne volonté culturelle’ (zie paragraaf 3) geschreven worden of is dit, algemener, het gevolg van
een mogelijk nauwkeuriger houding van kantoorpersoneel ten aanzien van formulieren? Of is hier
misschien (ook) sprake van een methodologische vertekening? Want welke rol speelt de grootte
van de onderzochte groep hier? Het lijkt er namelijk op dat er een omgekeerde relatie bestaat
tussen de n-waarde en het percentage missing values. Kan er dan, gezien het kleine aantal
ondervraagde personen uit de volksklasse en het relatief hoge percentage missing values, wel iets
zinnigs gezegd worden over de (lees)voorkeur van deze, voor Bourdieu’s betoog over de dichoto-
mie zo belangrijke, sociale groep?

Ten aanzien van het cijfermateriaal van Bourdieu kunnen we dus concluderen dat het veel
vragen oproept - zoveel zelfs, dat men zich af moet vragen of het nog wel tot empirisch betrouw-
bare uitspraken kan leiden. Op grond van deze analyse zou men de verregaande gevolgtrekkingen
van Bourdieu inLa distinctioneerder als speculatief dan als feitelijk moeten aanmerken.
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Deze empiristische trek van Bourdieu wordt evenwel weersproken door zijn
stekelige opmerkingen aan het adres van met name de Amerikaanse sociologie,
die hij verwijt te abstract, mechanisch, naïef, fantasieloos, theoretisch blind, zelfs
repressief en castrerend te zijn.1 Ook de arrogant genoemde afkeer van algemene
uitspraken en de bereidheid zich aan de maatschappelijke orde te onderwerpen,
staan hem tegen in het empirisme.2 Deze motieven (die we al eerder tegenkwa-
men) ontleent hij zelfs inderdaad voor een deel aan Adorno’s kritiek op het
empirisme van o.a. Lazarsfeld en Silbermann.3

Maar ook Adorno’s ’essayistische’ positie in dit conflict wordt met naam en
toenaam bekritiseerd als (technisch) incompetent, arrogant èn slaafs:

Arrogance du théoricien qui refuse de se salir les mains dans la cuisine de
l’empirie et qui reste trop viscéralement attaché aux valeurs et aux profits
de la Culture pour être en mesure d’en faire un objet de science; [...]
soumission du marxiste distingué qui fait du marxisme vulgaire là où il
faudrait raffiner et du marxisme distingué là où il faudrait avoir le courage
d’être vulgaire.4

Het is daarentegen Bourdieu’s uitdrukkelijke bedoeling deze oude methodo-
logische (schijn)tegenstelling te overwinnen en zowel een goed theoreticus als een
betrouwbaar empirist te zijn.5 Men moet zich dus zowel in de kwantitatieve als in
de kwalitatieve analyse bekwamen en zo een nieuw, algemeen (dat wil zeggen:
sociologisch-filosofisch) perspectief tot stand brengen. Of hij daar inLa distinc-
tion in geslaagd is en of zijn manier om theorie en empirie opnieuw aaneen te
smeden nu werkelijk synthetisch is, blijven vooralsnog

1. Heilbron en Maso, ’Interview met Pierre Bourdieu[x]’, p. 315.

2. "La science sociale ne peut se constituer qu’en refusant la demande sociale d’instruments de
légitimation ou de manipulation" (Bourdieu,Leçon sur la leçon, p. 27).

3. "C’est pourquoi, il n’y a sans doute pas de science plusinhumaineque celle qui s’est
produite du côté de Columbia, sous la férule de Lazarsfeld, et où la distance que produisent le
questionnaire et l’enquêteur interposé est redoublée par le formalisme d’une statistiqueaveugle"
(Bourdieu, ’Une sociologie qui dérange’, p. 31; cursief van M.S.L). Te vergelijken met: Th.W.
Adorno, ’Thesen zur Kunstsoziologie’, in: idem,Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt:
Suhrkamp, 1967, pp. 94-103.

4. Bourdieu,La distinction, p. 598. In de kunst- en cultuurwetenschappen wordt overigens
nogal eens vergeten dat Adorno zijn handen wel degelijk heeft vuilgemaakt aan empirisch
onderzoek, bijvoorbeeld in zijn studie naar de autoritaire persoonlijkheid en de daaruit ontwikkelde
F-schaal (Th.W. Adorno et al.,The Authoritarian Personality. New York: Harper, 1950). Dat
neemt echter niet weg dat hij in verband met kunst en cultuur inderdaad niets (of maar bitter
weinig) van de empirische benadering wilde weten.

5. P. Bourdieu en L.J.D. Wacquant, ’The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago
Workshop)’, in: idem,An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity, 1992, p. 175.
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vragen. Hieronder zal moeten blijken of hij steeds in zijn kwalitatieve analyses
(die hij liever niet ’literair’ noemt)1 in staat is geweest ook het onverantwoord
speculatieve moment te vermijden...

Een laatste algemene opmerking betreft Bourdieu’s linguïstische visie, met
name in verband met zijn eigen schrijfwijze.2 Bourdieu heeft (net als overigens
Adorno) de naam een ’moeilijk’ auteur te zijn en niets inLa distinctionwijst erop
dat hij deze reputatie op het spel wil zetten. Zo is het een qua structuur en lay-out
complexe tekst: de hoofdtekst wordt veelvuldig onderbroken door breedvoerige
uitweidingen en noten, tabellen en grafieken, foto’s en tekstuele illustraties
(reclameteksten, interviewfragmenten e.d.).3

Ook zijn zinsbouw is tamelijk ingewikkeld. Bourdieu rechtvaardigt dit niet
alleen vanuit zijn hoop goed gelezen en begrepen te worden,4 maar ook als een
kritiek op de ’valse’ helderheid van het dominante discours: "Het dominante
discours is altijd eenvoudig; het gedomineerde discours is altijd obscuur en
gecompliceerd, omdat het een discours moet doorbreken waarin alles goed gaat en
vanzelfsprekend is, wat het gezond verstand vertegenwoordigt",5 al realiseert hij
zich dat er ook sprake kan zijn van ’pompeus obscurantisme’.6 Tegen dit argu-
ment kan ingebracht worden dat het dominante discours beslist nietaltijd
eenvoudig is: men denke bijvoorbeeld aan de gangbare politieke, ambtelijke en
wetenschappelijke taal.

Een tweede argument voor zijn complexe schrijfwijze is dat zij recht zou doen
aan de complexiteit van de structuur van het object, de maatschappelijke werke-
lijkheid. Bourdieu zoekt hiermee aansluiting bij de traditie die

1. Bourdieu, ’Une sociologie qui dérange’, p. 29. Hetgeen zijn criticus Jon Elster er niet van
heeft weerhouden te schrijven: "Although Bourdieu often stresses the ’scientific’ and ’rigorous’
aspect of his work, its virtues are, rather, those of a goodnovel" (Elster, ’Snobs’, p. 10; cursief
van M.S.L.).

2. Zie ook: Pels, ’Inleiding’, pp. 21-22.

3. Eenzelfde opzet heeft het tijdschriftActes de la Recherche en Sciences Sociales(vanaf
1975), waaraan Bourdieu veel heeft bijgedragen. Overigens werkt deze collagetechniek zeer
aanstekelijk.

4. Bourdieu, ’L’art de résister aux paroles’, p. 14, alwaar hij overigens ook verzucht dat deze
’moeite’ zijnerzijds eigenlijk overbodig is.

5. Heilbron en Maso, ’Interview met Pierre Bourdieu[x]’, p. 333. Deze opvatting die
impliceert dat er niet zoiets als een ’neutrale’ taal bestaat, vinden we ook in Peter Zima’s tekstso-
ciologie, die eveneens gebaseerd is op ideeën van Michail Bachtin (zie bijvoorbeeld: P.V. Zima,
Ideologie und Theorie. Eine Diskurskritik. Tübingen: Francke, 1989, pp. 123-126).

6. Waarvan hij dan ook prompt wordt beschuldigd: "die vielerlei Variationen und Reprisen
eines auf rhetorische Effekte setzenden Argumentationsganges machen aus [La distinction] nicht
ganz selten eine breit strömende Prosa, die sich am eigenen Rythmus berauscht und das verzweig-
te Bildungskapital des Autors glänzen läßt" (Rittner, ’Geschmack und Natürlichkeit’, p. 373).
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meent dat het complexe complex beschreven moet worden en dat de hiërarchische
sociale structuur ook in de (wetenschappelijke) taal uitgedrukt dient te worden
(bijvoorbeeld via de gelede zinsbouw). De geldigheid van deze ’literaire’,
mimetische redenering voor de wetenschappelijke taal wordt echter door menig
empiricus betwist, die helderheid en eenduidigheid prefereren boven de idee dat
de beschrijving van het object op het object moet lijken. Bourdieu is evenwel
geneigd om in het vereenvoudigende model ’het begin van terrorisme’ te zien.
Het voordeel van zijn eigen, inderdaad weinig ’populaire’ schrijfwijze zou
daarentegen zijn dat de mensen - alsof ze dat nog niet wisten - in elk geval zullen
onthouden dat het leven ingewikkeld is. Minder welwillende tongen beweren dat
het juist deze ’concessie’ aan de extreem intellectuele taal is geweest, waardoor
de academische wereld Bourdieu zijn kritiek op de intellectuelen heeft kunnen
vergeven en hij niet alleen behoed is gebleven voor excommunicatie, maar zelfs
opgenomen is in het Collège de France.1 Ook kan men zich afvragen of hiermee
niet een essentieel intellectueel privilege wordt geprolongeerd, volgens welk echt
inzicht en echte kennis voorbehouden blijft aan de mensen van het woord.2 Men
zou, analoog aan wat in de volgende paragrafen aan de orde komt, het pleidooi
voor de complexe taal tevens op kunnen vatten als een (onbewuste) strategie de
sprakelozen buiten te sluiten, vooral als blijkt dat ook achter een complexe stijl
een uiterst inconsistente of zelfs schematische visie kan schuilen...

2. Lage kunst en literatuur: populaire esthetica of barbaarse smaak.

Bourdieu’s analyse van de habituele, sociaal-subjectieve aspecten van de
cultuur komt in het bijzonder aan de orde in zijn beschrijving van de smaak van
de lagere klasse, die als geen ander van de nood een deugd weet te maken: "les
dominés tendent d’abord à s’attribuer ce que la distribution leur attribue, refusant
ce qui leur est refusé".3 De volksklasse (’classe populaire’), waarmee meestal
gedoeld wordt op arbeiders, bedienend personeel en hun familieleden in een
geürbaniseerde samenleving, blijkt een ’smaak’ te hebben die past bij het gegeven
dat zij niet over enige vorm van economisch of cultu-

1. Berger, ’Taste and Domination’, p. 1453; E. Gehin, ’P. Bourdieu,La distinction [...]’
(boekbespreking), in:Revue française de sociologie21 (1980), p. 442.

2. "Given his sensitivity to the articulation of strategies of distinction across the cultural
spectrum, it is surprising that Bourdieu adopts the traditional academic style without reflecting on
how it reproduces the exclusions characteristic of bourgeois formalism" (Wilson, ’Picasso and Pâté
de Foie Gras’, p. 59).

3. Bourdieu,La distinction, p. 549.
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reel kapitaal beschikt (dat immers relatief was gedefinieerd). De populaire
opvattingen over wat mooi en begerenswaardig is, komen vrijwel geheel voort uit
dit tekort aan kapitaal: Bourdieu spreekt in dit verband daarom van de smaak van
het gebrek en de armoede (’goût de nécessité’). Wie, zoals kennelijk de leden van
de Franse volksklasse uit de jaren ’60, onvoldoende tijd, geld en/of energie heeft
zichzelf en/of zijn kinderen cultureel te ontwikkelen omdat alle beschikbare
middelen aangewend moeten worden om het leven van alledag het hoofd te
bieden en de elementaire behoeften te bevredigen,1 blijkt op een andere manier in
het leven te staan dan wie al vroeg gestimuleerd is tot persoonlijke ontplooiing,
geleerd heeft zich de luxe van het schone te gunnen en hoogstens in zijn studen-
tentijd geplaagd wordt door financiële zorgen - een verschil, dat ook Schiller al
signaleerde.2

Ook Veblen viel dit op: "The knowledge and habit of good form come
only by longcontinued use. Refined tastes, manners, and habits of life are
a usefull evidence of gentility, because good breeding requires time,
application, and expense, and can therefore not be compassed by those
whose time and energy are taken up with work".3 Bourdieu’s cultuur-
analyse vertoont verschillende, mijns inziens niet onbelangrijke overeen-
komsten met VeblensTheory of the Leisure Class, waarnaar hij (bij wijze
van spel wellicht?)4 in La distinction geen enkele maal expliciet verwijst.
In het notenapparaat van dit hoofdstuk zal ik een aantal concrete parallel-
len aanstippen. Deze gelijkenis werd ook opgemerkt door Elster, Miller en
Berger, die zich hierover zeer diplomatiek uitdrukt: "[Bourdieu] may or
may not have read Veblen, but he is clearly on familiar terms with
pecuniary emulation, conspicuous waste, and the endlessness of sought
prestige".5 Hierbij zij vermeld dat dit verband door Bourdieu vervolgens
hartstochtelijk is weersproken. Zo voelt hij zich ’volstrekt verkeerd
geïnterpreteerd’ door Elster, omdat deze voorbij is gegaan aan het onbe-
wuste en irrationele karakter van

1. P. Bourdieu, ’Disposition esthétique et competence artistique’, in:Les temps modernes27
(1971), februari, p. 1372.

2. F. Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung(1795), (Stuttgart: Reclam, 1978,
1986), p. 95. Dit onderscheid kan wellicht gekoppeld worden aan het onderscheid dat de
humanistische sociaal-psycholoog Maslow maakt tussen basisbehoeften en groeibehoeften (A.H.
Maslow, Motivation and Personality(1954). New York etc.: Harper and Row, 1970).

3. Th. Veblen,The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions(1899).
New York etc.: New American Library, 1953, p. 49.

4. Gehin, ’P. Bourdieu,La distinction’, p. 444.

5. Berger, ’Taste and Domination’, p. 1452; J. Elster, ’Snobs’, p. 12; idem,Sour Grapes.
Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge: U.P., 1983; D. Miller,Material Culture and
Mass Consumption. Oxford: Blackwell, 1987.
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de habitus, terwijl het bij Veblen daarentegen gaat om hetbewustestreven
naar distinctie, dat "in feite het aperte tegenovergestelde [is] van het
distinctieve gedrag zoals ik dat heb geanalyseerd".1 Gartman betoogt
evenwel dat de nadruk die Bourdieu op het verschil in intentionaliteit de
overige fundamentele overeenkomsten met Veblens cultuurbegrip niet
vermag ontkrachten: "For both, all culture is barbaric because it is inextri-
cably involved in the class struggle for dominance"2 - een conclusie die
vooralsnog niet onaannemelijk klinkt. Zie voor deze discussie verder
hoofdstuk V.

Omdat het leven van de volksklasse zo sterk bepaald wordt door het gebrek, is
haar ’levensstijl’ letterlijk noodgedwongen bij uitstek praktisch en in traditionele
zin economisch. Zo heeft men ten aanzien van de woninginrichting het liefst
meubels die functioneel en gemakkelijk in het onderhoud zijn en hecht men
relatief weinig waarde aan hun vorm. Ook let men, anders dan de hogere klassen,
bij de keus van de kleding meer op de prijs en de primaire functie dan op de
vraag of het kledingstuk wel zo bij de persoonlijkheid van de drager past. Wie
voortdurend de eindjes aan elkaar moet knopen, wil ’waar voor zijn geld’ en iets
’waar je iets aan hebt’. Zo heeft men een opvallend grotere voorkeur dan de
hogere klassen voor ’eenvoudig’ en ’eerlijk’ voedsel boven exotische en verfijnde
gerechten; een gegeven waaruit Bourdieu de conclusie trekt dat de habitus van de
volksklasse algemeen getypeerd kan worden door een grotere voorliefde voor
substantie en functie dan voor stijl en vorm.

Deze functionele instelling blijkt niet alleen uit de keuze voor een voedzame,
vetrijke maaltijd boven ’gekke liflafjes’,3 maar geldt ook ten aanzien van de
cultuur in engere zin. Ook de populaire ’esthetica’ kan getypeerd worden als
functioneel. Dit is bijvoorbeeld af te lezen uit de populaire voorliefde voor
kitschige snuisterijen, waarmee voor een minimum aan kosten (tijd, geld, kennis)
een maximum aan effect behaald kan worden.

De functionele inslag blijkt tevens uit de karakteristieke behoefte aan
(kunst)vormen die de recipiënt gelegenheid geven tot identificatie. Anders

1. Bourdieu, ’Vive la crise!’, p. 65; P. Bourdieu, ’De sociale ruimte en de genese van
"klassen"’ (1984), in: idem,Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, p. 153; idem, ’La
métamorphose des goûts, p. 166. Zie ook: L.J.D. Wacquant, ’Toward a Social Praxeology’, in:
Bourdieu en Wacquant,An Invitation to Reflexive Sociology, o.a. pp. 24-25.

2. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reification?’, p. 425.

3. Hetgeen doet denken aan de populaire stripheld Obelix, die "lekkere, malse everzwijnen"
prefereert boven de in zijn ogen maar flauwe, peperdure lekkernijtjes van de decadente Romeinen
zoals ’soesjes gevuld met uit barbaarse oorden geïmporteerde nachtegaletongetjes, gepocheerde
steureieren en kakkerlakkentandvlees’ (R. Goscinny en A. Uderzo,Astérix en de gladiatoren
(1964), Brussel: Dargaud, 1977, pp. 30 en 35).
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dan in de legitieme, ’kantiaanse’ kunstopvatting is de populaire ’esthetica’ geba-
seerd op een fundamenteel verlangen naar uitbundige participatie, familiariteit en
de opheffing van de sociale en emotionele afstanden tussen zowel mensen onder-
ling als tussen kunst en leven, zoals dit bijvoorbeeld in populaire genres als het
melodrama, decatch en het circus lijkt te gebeuren - een gedachtengang die
Bourdieu kritiekloos van Ortega y Gasset heeft overgenomen.1 Deze populaire
behoefte aan communicatie (die overigens inLa distinction geen solide statisti-
sche bevestiging vindt) zou verklaren waarom men vooral geïnteresseerd is in de
intentie van de schrijver en waarom er zo’n opvallende voorkeur zou bestaan voor
’leesbare’ genres met een ’logische’ en/of chronologische intrige, de minimale
zekerheid dat het goed zal aflopen en eenvoudig te duiden, stereotiepe personages
en situaties. Ook zou zo duidelijk worden waarom zoveel mensen de onbegrij-
pelijke en absurde ’helden’ van Beckett en Pinter wel af moeten wijzen. De wens
naar participatie is zo sterk, dat men bereid is het niet erg nauw te nemen met de
eveneens hoog in het vaandel staande, maar vrij ongearticuleerde eis tot realisme:
natuurlijk weet men wel,als men erover nadenkt (maar waarom zou men), dat
veel gebeurtenissen en situaties uit de zo geliefde roman, t.v.-serie, film of
(andere) afbeelding hoogst onwaarschijnlijk zijn of zelfs ’helemaal niet kunnen’.2

Men geeft er echter de voorkeur aan dit te vergeten of er niet over na te denken:
men ’besluit’ tot naïviteit en lichtgelovigheid, omdat men zich in de eerste plaats
wil amuseren. Vanuit deze achtergrond wordt ook duidelijk waarom de volksklas-
se zich over het algemeen zo weinig aangetrokken voelt tot kunstwerken waarin
met de vorm geëxperimenteerd wordt en/of juist gespeculeerd wordt op de
distantie tussen het kunstwerk en zijn recipiënt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
verklaren waarom Brecht er nooit in geslaagd is een basis te leggen voor een
andere, ontwikkelder populaire kunstopvatting.

Uitgaande nu van de noodgedwongen functionele instelling van de volksklasse
komt Bourdieu tot de algemene uitspraak dat binnen de populaire habitus de vorm
ondergeschikt is aan de functie - een these, die toegepast op het gebied van de
maatschappelijke omgang, niet onaannemelijk lijkt. In na-

1. Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst’, pp. 233 e.v. Zie ook:
Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras’, p. 52.

2. Vergelijk: T. Kulka, ’Kitsch’, in: British Journal of Aesthetics28 (1988), nr. 1, p. 22.
Wilson wijst er overigens op dat Bourdieu deze categorie inadequaat en nooit formeel heeft
gedefinieerd: "Realism, as the ground for the ’popular aesthetic’, is taken as a self-evident
category, not a coded system of convention open to semiotic inquiry. Realism and modernism, the
two poles of his analysis, are thus in constant danger of being reified into immutably opposed
terms" (Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras’, p. 54). Zie ook Berger: "American positivists
who want clear hypotheses instead of systematic vision will be consistently frustrated by the
operational elusiveness of some of Bourdieu’s basic concepts" (Berger, ’Taste and Domination’, p.
1447).
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volging van Simmel1 noemt Bourdieu enkele zijns inziens typische, fenomenale
verschillen tussen het populaire feestmaal en het feestelijke diner van de bour-
geoisie. Tegenover de ’goede vormen’ (die voornamelijk uit verboden bestaan:
niet smakken, niet schrokken, niet boeren, niet met je handen eten, niet over
onsmakelijke dingen praten e.d.) waaraan de beschaafde burger zich, zelfs als
men ’onder ons’ is,2 bij de maaltijd gehouden voelt, staat het ongedwongen,
informele franc-mangervan de volksklasse, die er geen bezwaar tegen heeft om
alle gangen van hetzelfde (soep)bord te eten, zich er niet aan stoort als een deel
van het gezelschap al aan het nagerecht toe is terwijl een ander deel nog aan de
soep moet beginnen en er geen moeite mee heeft dat de kinderen met hun bord
voor de televisie zitten. Men eet in eerste plaats ter verzadiging van de eetlust en
minder (of helemaal niet) voor de maatschappelijke vorm.3

Een soortgelijk verschil kan gesignaleerd worden als men het gedrag van het
publiek in een voetbalstadion vergelijkt met het publieksgedrag tijdens een
klassiek concert. In het stadion is alle ruimte voor spontane en luidruchtige
uitingen van vreugde of afkeer, terwijl in de concertzaal strikte, geritualiseerde
regels gelden over hoe en wanneer de toehoorders uiting mogen geven aan hun
gevoelens ten aanzien van de geleverde prestatie. In dezelfde lijn ligt

1. Naar wie, net als in het geval van Veblen, niet wordt verwezen. Ook Jon Elster viel de
overeenkomst tussen Simmel en Bourdieu op, hetgeen hem het volgende, ietwat dubieuze
compliment ontlokte: "At his [...] best, Bourdieu can be classed with Georg Simmel as a master of
the illuminating fait divers" (Elster, ’Snobs’, p. 10); Axel Honneth wijst op de verwantschap
tussen Bourdieu’s distinctiebegrip en Simmels ’Unterschiedsbedürfnis’ en/of ’Abhebungstendenz’
(Honneth, ’Die zerrissene Welt der symbolischen Formen’, p. 163, noot 19); en Volker Rittner ziet
in Bourdieu’s werk een voortzetting van de ’fysiognomische sociologie’ zoals deze door Simmel
en Benjamin werd bedreven (Rittner, ’Geschmack und Natürlichkeit’, p. 375).

2. Men oefent als het ware z’n gehele leven voor die ene mythische maaltijd ’bij de koningin’.

3. Bourdieu,La distinction, p. 217. Simmel schrijft hierover: "In de lagere standen, waar de
maaltijd wezenlijk gecentreerd is rond het eten naar zijn materiële kant, vormen zich geen typische
regels in verband met het eetgedrag. In de hogere standen overheerst de bekoring van het
samenkomen, culminerend in (tenminste het voorwenden van) een ’maatschappelijke’ gebeurtenis,
de puur materiële aspecten van de maaltijd. Hier ontstaan dan ook de typische tafelmanieren, een
codex van regels voor het vasthouden van mes en vork, tot en met de keuze van gepaste
onderwerpen voor een tafelgesprek. Tegenover het beeld van de eters in een boerenhuis of op een
arbeidersfeest, lijken de bewegingen van de personen tijdens een diner in ontwikkelde kringen,
volledig geschematiseerd, onpersoonlijk gereguleerd" (G. Simmel, ’Sociologie van de maaltijd’, in:
idem, Brug en deur. Een bloemlezing uit de essays [...].Kampen: Kok Agora, 1990, pp. 72-73).
Hierbij zij opgemerkt dat Simmel in tegenstelling tot Bourdieu geen blijk geeft van enige
sympathie voor het ’naturalisme’ van degenen die de fysieke, in zijn ogen primitieve en onbenul-
lige kanten van het eten niet weten te overstijgen. Dit verschil in beeld wordt overigens niet door
Bourdieu’s eigen cijfers bevestigd (Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reificati-
on?’, pp. 430-431).

161



Bourdieu en de dichotomie

de vergelijking tussen het gedrag in een warenhuis en in een (traditioneel)
museum, waarin de bezoeker tot bepaalde manieren wordt gedwongen: men wordt
geacht te zwijgen en in contemplatie te verzinken en men mag de voorwerpen
niet aanraken. Het gedrag in een warenhuis is daarentegen veel vrijer: het is er
lawaaiig en ook is het gebruikelijk dat de uitgestalde waar wordt betast1 - een
verschil dat mijns inziens overigens wegvalt in menig hedendaags museum,
waarin de bezoeker bijvoorbeeld wordt uitgenodigd kinetische objecten in werking
te zetten of de aanwezigheid van een luidruchtige schoolklas een normale en
acceptabele zaak is geworden.

Hoewel de basis van deze functionele, informele inslag dus armoede, gebrek
en onvrijheid is, kan dit in de praktijk paradoxalerwijze leiden tot een zekere
mate van sociale vrijheid en ongedwongenheid. Waarmee we een van de charmes
van de volksklasse voor het non-conformistische, naar anarchisme neigende deel
van de burgerij op het spoor zijn (een charme waarvoor ook Bourdieu zichzelf
ondanks zo af en toe bezwijkt, bijvoorbeeld in zijn wel bijzonder idyllische
schildering van de populaire maaltijd).

Daaruit moet echter niet geconcludeerd worden dat de volksklasse geen enkele
sociale norm kent. Men denke o.a. aan de sexuele moraal die veel strenger is dan
die van bijvoorbeeld hogeropgeleide bevolkingsgroepen en aan het daarmee
samenhangende belang dat de volksklasse hecht aan het ’natuurlijke’ en/of
’functionele’ verschil tussen man en vrouw - zelfs zo veel dat Bourdieu stelt dat
het conformiteitsprincipe de enige expliciete norm van de populaire smaak is:
"L’univers des possibles est fermé".2 Dit heeft vreemd genoeg echter geen
gevolgen voor zijn these van het populaire primaat van de functie.

Deze these mag evenwel van groot nut genoemd worden om de kennelijke af-
keer van zowel het artistieke vormexperiment als van de afstandelijke omgangs-
vormen van de hogere klasse toe te lichten. Zo zou de volksklasse intuïtief
begrijpen dat het belang dat de hogere klassen aan de vorm hechten, in essentie
(onbewust) bedoeld is om zich tegen de gewone mensen af te zetten, dezen uit te
sluiten en daarmee exclusiviteit te scheppen3 - een observatie, die men eerder al
bij José Ortega y Gasset kon aantreffen.4 De populai-

1. Bourdieu, ’Elemente zu einer soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung’, pp. 450;
456, noot 31.

2. Bourdieu,La distinction, p. 444.

3. Zo zou de ’ware functie’ van de musea eruit bestaan "bei den einen das Gefühl der
Zuhörigkeit, bei den anderen das Gefühl der Ausgeschlossenheit zu verstärken" (Bourdieu,
’Elemente zu einer soziologischen Kunstwahrnehmung’, p. 449).

4. "Durch ihr bloßes Auftreten zwingt die neue Kunst den braven Bürger, sich als das zu
fühlen, was er ist, braver Bürger, ein Geschöpf, das nicht fähig ist, das Sakrament der Kunst zu
empfangen, blind und taub für die formale Schönheit" (Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des
Menschen aus der Kunst’, p. 232). Merk op dat Ortega y Gasset hier niet speciaal refereert aan de
volksklasse (’pueblo’ staat in de Spaanse tekst niet voor niets tussen aanhalingstekens), maar de
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re habitus is daarentegen zonder enige pretentie en drang tot distinctie: de
arbeiderszoon of -dochter die wel hoog-culturele belangstelling toont, laadt al
gauw de verdenking op zich zich aan het oorspronkelijke milieu te willen
onttrekken en wordt snel bestraffend een verwaande aansteller genoemd, die op
wil vallen - wellicht de reden waarom in de roddelpers zo nauwlettend in de
gaten wordt gehouden of de succesvolle voetballer of zanger toch nog een
gewone jongen is gebleven, niet naast zijn schoenen is gaan lopen en zich niet te
goed voor ’ons’ is gaan voelen. Ten aanzien van de kunst houdt dit gebrek aan
onderscheidingsdrang in dat de leden van de volksklasse tot op zeer grote hoogte
tevreden kunnen zijn met wat in andermans termen "loisirs préfabriqués conçus à
leur intention par les ingénieurs de la production culturelle de grande série" heet1

- termen, die Bourdieu soms wel, maar bepaald niet altijd ironiseert. Zo vat hij
enerzijds de afkeer van de ’massacultuur’ op als een teken van ’racisme de
classe’, maar anderzijds laakt hij, onder verwijzing naar Adorno, "les produits
culturels de grande diffusion, musiques dont les structures simples et répétitives
appellent une participation passive et absente, divertissements préfabriqués que les
nouveaux ingénieurs de la production culturelle de grande série conçoivent à
l’intention des téléspectateurs",2 en wel omdat zij hun publiek op verraderlijke
wijze zouden doen instemmen met diens onvermogen tot (Verlichte) zelfbeschik-
king.

De populaire aversie tegen de vorm uit zich tevens in de ook door Ortega y
Gasset genoemde opvatting dat kunst er in de eerste plaats toe dient het afgebeel-
de te roemen: anders dan in de Kantiaanse traditie is een mooie foto in de
populaire ’esthetica’ in de allereerste plaats een foto van iets moois en zelden een
mooie foto van iets neutraals of van iets lelijks.3 De inbreng van de kunstenaar
bestaat hierbij voornamelijk uit zijn vermogen het te verheerlijken object zo
’waarheidsgetrouw’ en/of ’knap’ mogelijk te ’vereeuwi-

veel algemenere categorie van de ’massa’ (’la masa’) op het oog heeft, waaronder hij ook de
middenklasse en (een deel van) de bourgeoisie (’el buen burgués’) rekent. Hoewel Bourdieu deze
passage (uiteraard) ook aanhaalt en zich daarbij bewust is van de verwarring die kan ontstaan rond
een sociologisch vage term als ’grand public’, zal verderop nog blijken dat zijn onnauwkeurige
gebruik ervan hem in een paradoxale knoop zal leggen (Bourdieu, ’Disposition esthétique et
competence artistique’, p. 1355).

1. Bourdieu,La distinction, p. 200.

2. Bourdieu,La distinction, p. 450. "The result has been a reconstruction of mass culture as a
contradictory phenomenon" (Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras’, p. 58).

3. Bourdieu,Un art moyen, p. 115. Dit aspect speelt ook een rol in de kitsch-definitie van
bijvoorbeeld Kulka: "Kitsch depicts an object or theme which is generally considered to be
beautiful of highly charged with stock emotions", zoals paarden, mooie meiden, jonge hondjes en
moeders met baby’s; fabrieksschoorstenen of wasmachines lenen zich er niet voor (Kulka,
’Kitsch’, p. 21).
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gen’ - vandaar de bezwaren tegen de op het oog zo ’slordige’ techniek van veel
moderne kunstenaars, waarvan de leek niet kan uitmaken of er een klein kind of
een geschoold vakman aan het werk is geweest en waarvan men zelfs vermoedt
dat de maker z’n publiek ermee voor de gek wil houden of op z’n minst in
opstand wil komen tegen de ’natuurlijke’ orde. Hetgeen duidelijk zou kunnen
maken waarom de avantgardekunst, ondanks het met de volksklasse gedeelde
credo aangaande de continuïteit van kunst en leven1 en haar verwijzingen naar de
populaire cultuur, zelf nooit werkelijk heeft aangeslagen bij de lagere klassen.

Het ’naturalistische’ uitgangspunt, dat tevens een rol speelt in de behoefte de
afstand tussen kunst en werkelijkheid te minimaliseren, vindt zijn basis in het feit
dat de populaire ’esthetica’ niet of nauwelijks uitgaat van de autonomie van het
kunstwerk: men beoordeelt bij gebrek aan esthetische competentie kunst in
principe met dezelfde (ethische) schemata als waarmee men de alledaagse
werkelijkheid structureert:

les sujets des classes populaires qui attendent de toute image qu’elle
remplisse explicitement une fonction, fût-ce celle de signe, manifestent
dans leurs jugements la référence, souvent explicite, aux normes de la
morale ou de l’agrément. Qu’ils blâment ou qu’ils louent, leur appréciation
se réfère à un système de normes dont le principe est toujours éthique.2

Dit zou tevens kunnen verklaren waarom de cultureel minder- of ongeschool-
den vaak zo serieus op kunst reageren en er de speelsheid of de (avantgardisti-
sche) grap niet van in kunnen of willen zien.

Via deze zwaar op Ortega y Gasset leunende schets komt Bourdieu ertoe de
populaire ’esthetica’ te definiëren als het tegenbeeld van (èn binnen) de Kantiaan-
se esthetica, die overigens, als we deKritik der Urteilskraft als uitgangspunt
nemen, nu ook niet het toppunt van frivoliteit vormt. Zo zou de volksklasse een
liberaal-pluralistische, niet naar universaliteit strevende ’smaak’ hebben: "Une
photo de femme enceinte, c’est bon pour moi, pas pour les autres", noteert
Bourdieu uit de mond van een bediende.3 Men mag overigens in alle redelijkheid
twijfelen aan de representativiteit van dit ene voorbeeld, dat zich maar moeilijk
laat rijmen met de eerder geconstateerde sterk conformistische habitus. Interessant
is evenwel de link die de socioloog Bourdieu legt tussen de populaire ’smaak’ en
Kants barbaarse ’smaak’, waarin

1. Zie P. Bürger,Theorie der Avantgarde. [...]. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, 19824.

2. Bourdieu,La distinction, p. V. Merk op dat in de laatste zin het aspect van het genoegen
(’l’agrément’, Kants ’Angenehme’) is verdwenen.

3. Bourdieu,La distinction, p. 43.
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niet het schone, maar het zinnelijk-aangename voorop stond. In een latere
paragraaf zal nader worden ingegaan op het verband tussen beide ’smaken’.

Hoewel de these van het populaire primaat van de functie dus zeker vruchtbaar
is en zij enkele aspecten van de dichotomie lijkt te kunnen verklaren, moet er
echter tegen worden aangetekend dat zij ook een en ander verduistert, met name
juist waar zij uitgaat van de scheiding van, ja zelfs tegenstelling tussen niet los
van elkaar staande verschijnselen als ’vorm’ en ’inhoud’.1 Zo dreigt over het
hoofd te worden gezien dat veel populaire genres door hun bijzonder conventio-
nele vorm moeilijk ’informeel’ of ’vormeloos’ genoemd kunnen worden: het
melodrama en het catchgevecht zijn aan vrij strenge narratieve vormwetten
gebonden, die van veel betekenis zijn voor hun ’inhoud’ (de vaste tegenstelling
van goed en kwaad dicteert dat het goede na de nodige ’spannende’ verwikkelin-
gen zal overwinnen). Zelfs als men zich bij Bourdieu’s these in verband met de
esthetica globaal wel iets kan voorstellen (namelijk dat je over een zekere literaire
kennis en ontwikkeling moet beschikken om je bewust te zijn van de betekenis
van de vorm, die zich in een eerdere instantie voordoet als een onafhankelijke
uiterlijkheid; of dat de ’vorm’ pas opvalt als zij geproblematiseerd wordt), moet
er toch op gewezen worden dat het gemak en de vaagheid waarmee Bourdieu
begrippen als ’functie’ en vooral ’vorm’ hanteert, inmiddels beslist naïef en/of
theoretisch ondoordacht genoemd moeten worden. Zo gaat hij helaas voorbij aan
de vele studies die, soms toch overtuigend, binnen de 20ste eeuwse kunsttheorie
zijn gewijd aan de discursieve en/of structurele relatie tussen de formele en de
’inhoudelijke’, functionele aspecten van elk kunstwerk. Zelfs als men zich niet
onvoorwaardelijk achter een esthetistisch credo als "vorm en inhoud zijn één" wil
scharen, zou men de bepaald substantiële opmerkingen van o.a. de Russisch
formalisten - waarmee Bourdieu niet onbekend blijkt te zijn2 - en Adorno
hierover mede in beschouwing moeten nemen.3

Deze tekortkoming kan in verband worden gebracht met Bourdieu’s neiging
sociale verschijnselen en verschillen in een algemene binaire structuur onder te
brengen, waarbij de behoefte aan homologie het soms wint van de nuance en het
realiteitsgehalte. Zo is het maar de vraag of het begrip ’vorm’

1. Zie ook: R. Shusterman, ’Form and Funk: The Aesthetic Challenge of Popular Art’, in:
British Journal of Aesthetics31 (1991), nr. 3, p. 207.

2. Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, pp. 315-316 en: idem,Les règles de l’art, pp.
199; 282-283.

3. Zie bijvoorbeeld: B. Ejchenbaum, ’De theorie van de "formele methode"’ (1927), in: W.
Sjklowskij et al., Russies formalisme(Nijmegen: SUN, 1982), pp. 45-86; Th.W. Adorno,
Ästhetische Theorie(Frankfurt: Suhrkamp, 1973, pp. 386-387). Zie ook Zima, die naar aanleiding
van Bourdieu’sCe que parler veut direde vaagheid van diens vormbegrip wijt aan het feit dat
Bourdieu niet ingaat op de semantische en narratieve mechanismen van de discursieve structuur
(Zima, Ideologie und Theorie).
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op het terrein van de etiquette wel dezelfde sociologische waarde vertegen-
woordigt als op het gebied van bijvoorbeeld de lyriek. Niet alleen kan, zoals ik
hierboven al aangaf, een opvallende voorkeur voor bepaalde informele, non-
conformistische sociale omgangsvormen heel goed samengaan met een confor-
mistische artistieke smaak, ook kan de literaire aandacht voor de vorm geïnterpre-
teerd worden als een protest tegen verstarde, niet meer expressieve conventies op
zowel literair als sociaal vlak. Ook hier kan weer worden opgemerkt dat het
verlangen naar directe, spontane, niet door ’koele’ vormen gehinderde expressie
niet specifiek is voor de volksklasse: het speelt eveneens en misschien wel in veel
radicalere (zij het volgens Bourdieu nooit meer dan partiële) vorm een rol in een
deel van de burgerlijke cultuurkritiek en kunst.1

Hoewel er aldus een niet onaanzienlijke overeenkomst is tussen de populaire
en de anti-burgerlijke burgerlijke cultuur, die zou kunnen verklaren waarom de
’onbedorven’ smaak van de volksklasse steeds nieuwe generaties van intellectue-
len en kunstenaars weet te fascineren, waarschuwt Bourdieu voor de gevaren van
het populisme en maant hij de lezer de (onbewuste) levensstijl van de volksklasse
niet te romantiseren en/of te mystificeren: "Le populisme n’est jamais que
l’inversion d’un ethnocentrisme".2 De populaire ’cultuur’ in de geürbaniseerde
samenleving is volgens hem namelijk welbeschouwd geen kritische tegenhanger
van de officiële cultuur, maar kenmerkt zich in eerste instantie door hetgebrek
aan (legitieme) cultuur, smaak, (levens)stijl en bewustzijn. Zij is met andere
woorden geen mincultuur, maar een nulcultuur.3 Dit moge o.a. blijken uit Bour-
dieu’s observatie dat de volksklasse over het algemeen meer respect heeft voor de
legitieme cultuur dan de leden van de culturele klasse, die maar al te vaak
sceptisch staan tegenover bijvoorbeeld de wijze waarop literaire prijzen worden
toegekend. Het lijkt er zelfs op dat men meer gelooft in de ’objectiviteit’ van de
beslissing van dergelijke jury’s naarmate men verder afstaat van de betreffende
culturele praktijk en het onwaarschijnlijker wordt dat men de aanbeveling van de
jury het bekroonde literaire werk te gaan lezen, ook daadwerkelijk op-

1. Zie bijvoorbeeld: H. Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’ (1937), in:
idem: Kultur und GesellschaftI. Frankfurt: Suhrkamp, 1965, pp. 56-101.

2. Bourdieu,La distinction, p. 435. Zie ook: Bourdieu,Leçon sur la leçon, p. 28 en: Bourdieu
en Wacquant, ’The Purpose of Reflexive Sociology’, p. 83.

3. Hier kan een relatie gelegd worden met het (graduele) onderscheid dat Gramsci ten aanzien
van de ideologie maakt tussen enerzijds ’filosofie’ en anderzijds ’folklore’ en ’gezond verstand’
(sens commun; tevens - toevallig? - de naam van de reeks waarinLa distinctionverscheen), al zij
hierbij opgemerkt dat Bourdieu ertoe neigt alle cultuur als vorm van gezond verstand te behande-
len en de (filosofische) kritiek - anders dan bijvoorbeeld Adorno - niet met hoge kunst en cultuur,
maar met wetenschap en sociologie te associëren. Zie: A. Gramsci,Philosophie der Praxis. Eine
Auswahl. Frankfurt: Fischer, 1967, pp. 129 e.v.).
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volgt. Bourdieu lijkt hiermee de idee van o.a. Ortega y Gasset, dat ’de massa’
opstandige en destructieve gevoelens tegenover de legitieme cultuur koestert, te
ontkrachten: de verschillende maatschappelijke klassen onderscheiden zich
volgens hem niet zozeer van elkaar door de mate waarin ze de hoge cultuur
erkennen en zich aan haar ’symbolische geweld’ en hegemonie onderwerpen,1 als
wel in de mate waarin ze haar kennen. Zo blijken degenen die in cultureel opzicht
het minst draagkrachtig zijn en de minste kansen hebben een schouwburg te
bezoeken, het vaakst van mening te zijn dat het theater (anders dan de film) de
geest verheft. Hij merkt hierbij overigens wel op dat het geconstateerde ontzag
van de volksklasse voor de legitieme cultuur misschien niet bijzonder betrouw-
baar is: de wijze van ondervragen leek zoveel op een examensituatie, dat te
vermoeden is dat veel geïnterviewden zich hebben laten intimideren en in plaats
van hun eigen mening een antwoord hebben gegeven waarvan ze op school
hebben geleerd dat het sociaal wenselijk is: "Tout porte à croire que la violence
exercée est d’autant plus grande que la distance des personnes interrogées à la
culture légitime [...] est plus grande".2 Men moet zich daarom als onderzoeker
altijd afvragen of "le ’sujet’ interrogé est vraiment le sujet des pratiques sur
lesquelles on l’interroge".3 Ook de overweging dat de culturele praktijk van de
volksklasse uiteindelijk bestaat uit een kritiekloze navolging en goedkope
vervanging van de gedevalueerde hoge cultuur (Bourdieu blijkt alsnog een
ondubbelzinnig aanhanger van de ’afdalingstheorie’ van het ’gesunkene Kultur-
gut’, ook als hij benadrukt dat de klassehabitus specifieke selecties maakt) leidt
tot de conclusie dat er niet (meer) zoiets als een coherente, zelfstandige, kritische
en/of authentieke populaire tegencultuur bestaat:

Ceux qui croient en l’existence d’une ’culture populaire’, véritable alliance
de mots à travers laquelle on impose, qu’on le veuille ou non, la définition
dominante de la culture, doivent s’attendre à ne trouver, s’ils vont y voir,
que les fragments épars d’une culture savante plus ou moins ancienne
(comme les savoirs ’médicaux’) sélectionnés et réinterprétés évidemment
en fonction des principes fondamentaux de l’habitus de classe et intégrés
dans la vision unitaire du monde qu’il engendre, et non la contre-culture
qu’ils appellent, culture réellement

1. Zie voor de verschillen tussen Bourdieu’s ’symbolische geweld’ en Gramsci’s ’hegemonie’:
Bourdieu en Wacquant, ’The Purpose of Reflexive Sociology’, p. 168, noot 123.

2. Bourdieu, La distinction, p. 104, noot 107. Elders oppert hij de mogelijkheid dat de
respondent een volstrekt willekeurig antwoord kiest "parce que la question posée est pour lui
totalement fictive" (Bourdieu,Un art moyen, p. 35, noot 6). Niet iedereen vindt overigens deze
kritiek op het instrument van de enquête overtuigend (Blasius en Winkler, ’Gibt es die "feinen
Unterschiede"?’, p. 81, noot 10).

3. Bourdieu,La distinction, p. 121.
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dressée contre la culture dominante, sciemment revendiquée comme
symbole de statut ou profession d’existence séparée.18

Het vermoeden dat de politiek bewuste en/of beter geschoolde leden van de
volksklasse ondanks hun soms radicale kritiek op de bestaande politieke en
economische verhoudingen over het algemeen toch veel respect voor de legitieme
culturele hiërarchie hebben, wijst ook in deze richting. Er bestaat geen populaire
esthetica ’für sich’, stelt Bourdieu, zij is hoogstens een negatief referentiepunt
binnen de legitieme cultuur en haar theorie: "Quant aux classes populaires, elles
n’ont sans doute pas d’autre fonction dans le système des prises de position
esthétiques que celle de repoussoir, de point de référence négatif par rapport
auquel se définissent, de négation en négation, toutes les esthétiques".2 De volks-
klasse zelf is namelijk volstrekt passief (en dus geen partij) in dit culturele
gevecht om de distinctie, dat in feite wordt gestreden tussen de verschillende
fracties van de hogere klasse(n).

Toch mag hier niet onvermeld blijven dat Bourdieu - zelfs binnen één werk -
bepaald niet consequent genoemd kan worden in deze stellingname. Zo spreekt hij
zonder veel terughoudendheid van "l’art typiquementpopulaire de la blague".3

Zijn afkeer van de culturele machthebbers en zijn onmiskenbare (Bachtiniaanse)
sympathie voor het primaire, Rabelaisiaanse hedonisme van de volksklasse (dat
samenhangt met het feit en/of gevoel dat men niet veel van de toekomst te
verwachten heeft en ’het er dus maar van neemt, zolang het nog kan’), haar onge-
dwongen omgangsvormen en haar behoefte aan familiariteit leiden hem tot
uitspraken die gemakkelijk opgevat kunnen worden als pleidooi vóór de populaire
smaak (waarbij impliciet uitgegaan wordt van de theoretische zelfstandigheid van
het begrip). Zo probeert hij het voorspelbare en onvermijdelijke verwijt dat zijn
kunstbenadering barbaars en/of terroristisch is, te pareren met een retorische
opmerking als: "Si terrorisme il y a, il est dans les verdicts péremptoires qui, au
nom du goût, renvoient au ridicule, à l’indignité, à la honte, au silence [...] des
hommes et des femmes à qui manque simplement, aux yeux de leurs juges, ce qui
fait la

1. Bourdieu, La distinction, p. 459. Zie ook: P. Bourdieu, ’Die Wechselbeziehungen von
eingeschränkter Produktion und Großproduktion’ (1971/1972), in: Ch. Bürger et al. (red.),Zur
Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, p. 56 (noot 9).

2. Bourdieu,La distinction, pp. 61-62. Te vergelijken met Mooijs opmerking over de rol van
de triviale literatuur in de canonvorming (J.J.A. Mooij, ’De zin van een literaire canon, in: idem,
De wereld der waarden, p. 122).Het is vanuit dit perspectief dan ook acceptabel om in verband
met de volksklasse begrippen als ’cultuur’, ’esthetica’ en ’smaak’ tussen aanhalingstekens te
plaatsen. Verdaasdonk en Shusterman zijn echter een tegengestelde mening toegedaan (Verdaas-
donk,De vluchtigheid van literatuur, p. 56, noot 25; Shusterman, ’Form and Funk’, pp. 204; 208).

3. Bourdieu,La distinction, p.204 (cursief van M.S.L.).
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bonne manière d’être et de faire; il est dans les coups de force symboliques par
lesquels les dominants essaient d’imposer leur propre art de vivre"1 - waarbij hij,
opvallend genoeg, in concreto blijkt te denken aan voorbeelden uit de ’culture
moyenne’ en/of de cultuurindustrie. Een dergelijke uitspraak gecombineerd met
opmerkingen over het in sommige opzichtenarbitraire karakter van de heersende
definities (die uiteindelijk niet anders behelzen dan de definities van degenen die
de macht bezitten definities op te leggen), doet inzien hoe Bourdieu (ook tegen
zijn uitdrukkelijk wil) de reputatie van cultuurrelativist heeft verworven: een
betiteling die mijns inziens slechts ten dele juist is en veelal stoelt op een wel
zeer selectieve en/of oppervlakkige lezing van zijn werk.2

Bourdieu’s analyse en waardering van de populaire smaak bevatten kortom een
belangrijke tegenspraak, die theoretisch verklaard kan worden uit zijn weinig
geslaagde poging om de inzichten van enerzijds de kritische theorie van o.a.
Adorno te combineren met het toch ook kritisch geïntendeerde volksbegrip van
Michail Bachtin, aan wiens Rabelaisstudie Bourdieu veelvuldig en op cruciale
plaatsen refereert, met name daar waar hij conclusies trekt.3 Hoewel op voorhand
natuurlijk niet moet worden uitgesloten dat er aangaande de populaire cultuur een
synthese tussen Bachtin en Adorno, tussen familiariteit en kritiek denkbaar is,
moet Bourdieu’s poging hiertoe verworpen worden als fragmentarisch en onvol-
doende gereflecteerd. Zo blijft onduidelijk in wiens naam de burgerlijke cultuur
eigenlijk bekritiseerd wordt. Het is evenwel de vraag of deze vaagheid hem per-
soonlijk moet en/of mag worden aangerekend: men zou hier ook (in het voetspoor
van Adorno) kunnen verwijzen naar het fundamenteel ambivalente karakter van
de cultuur en daarmee samenhangend van de sociale positie waarin de (kritische)
intellectueel zich bevindt.

Tot slot van deze paragraaf moet de vraag gesteld worden of deze theoretisch
zwakke punten wellicht gecompenseerd worden door de empirische

1. Bourdieu,La distinction, p.597.

2. Een goed voorbeeld hiervan treft men niet alleen aan bij Finkielkraut, maar ook bij de
overigens toch niet onverdienstelijke literatuursociologe Wolff, die meent dat Bourdieu de intentie
heeft de legitieme cultuur door de populaire te vervangen (J. Wolff,Aesthetics and the Sociology
of Art. Londen etc.: Allen and Unwin, 1983, pp. 20; 36) - een mening die elders weliswaar voor-
komt (zie bijvoorbeeld: L.A. Fiedler, ’Cross the Border - Close that Gap: Postmodernism’ (1969),
in: M. Cunliffe (red.),American Literature since 1900. Londen: Sphere, 1975, pp. 344-366; idem,
What Was Literature? Class Culture and Mass Society. New York: Simon and Schuster, 1982; R.
Taylor, Art, an Enemy of the People. Hassocks: Harvester, 1978; idem,Beyond Art: What Art Is
and Might Become if Freed from Cultural Elitism. Totowa: Barnes and Noble, 1981), maar
waarmee Bourdieu zeker niet te identificeren valt (vergelijk: Bourdieu en Wacquant, ’The Purpose
of Reflexive Sociology’, p. 84).

3. Bourdieu,La distinction, pp. 229; 460; 638.
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kracht van het materiaal en de analyse ervan. Dit blijkt met name ten aanzien van
de populaire smaak helaas niet het geval te zijn, zoals Bourdieu overigens ook
zelf al aangeeft. Afgezien van het reeds genoemde probleem van de vragenlijst is
daar het feit dat het aantal ondervraagde leden van de volksklasse zo klein is (166
tegenover 584 in de middenklassen en 467 in de hogere klasse) dat men ernstig
moet twijfelen aan de informativiteit van de steekproef. De karakterisering van de
reële smaak van de volksklasse mag daarom op veel plaatsen (met name waar zij
in een duaal systeem gedwongen wordt en/of teruggaat op empirisch dubieuze
classificaties van bijvoorbeeld Ortega y Gasset) zuiver speculatief genoemd
worden. Vanuit mijn perspectief hoeft dat evenwel geen onoverkomelijk probleem
te zijn: menig uitspraak van Bourdieu bevindt zich zo namelijk op een zelfde, dat
wil zeggen: vergelijkbaar niveau als die van Adorno - een argument op grond
waarvan rigide empiristen zoals Verdaasdonk en Van Rees veel van Bourdieu’s
thesen als onverantwoord en onwetenschappelijk meenden te moeten verwerpen.
Hoewel dit vanuit een empirisch perspectief alleszins acceptabel is, dreigt zo een
niet onaanzienlijk deel van Bourdieu’s werk uit de aandacht van de wetenschap-
pelijke (dan wel academische) kritiek te verdwijnen. Omdat mijn onderzoek
evenwel meer kunst- en literatuurfilosofisch dan empirisch-in-beperkte-zin is,
denk ik de speculatievere passages in Bourdieu’s werk wel serieus te kunnen
nemen en zijn conclusies en systematiek door middel van kritische reflectie
’inhoudelijk’ te mogen beoordelen. Ten aanzien van de populaire smaak meende
ik al op verschillende punten (de tegenstelling van vorm en functie, de liberaliteit
van het populair ’esthetische’ oordeel) aan het ’empirische waarschijnlijkheidsge-
halte’ van Bourdieu’s theorie te mogen twijfelen. De nog overeind staande
gedeelten van zijn analyse zullen verderop, in samenhang met de conclusies over
de hoge cultuur, op hun plausibiliteit worden getoetst.

3. Hoge, legitieme kunst en literatuur.

De behoefte zich als individu of als groep af te zetten van het gewone treffen
we daarentegen wel aan bij de liefhebbers van de legitieme kunst en wel in zo’n
mate, dat Bourdieu er, net als o.a. Ortega y Gasset, van overtuigd raakt dat dit de
belangrijkste drijfveer achter de legitieme smaak is. Essentieel aan de legitieme
kunst is dat zij negatief wordt gedefinieerd ten opzichte van de niet-legitieme
kunst: ’zuivere’ kunst staat als negatie radicaal tegenover de populaire kunst:
’zuiverheid’ is daardoor bepaald geen neutraal begrip. Tegenover de ’goût de
nécessité’ staat de zuivere smaak, de smaak van de vrijheid en de luxe. Volgens
Bourdieu worden luxe, vrijheid en onafhankelijkheid ’gemeten’ naar hun (vrijge-
kozen) afstand tot armoede en economische dwang en tot degenen die daaraan
onderworpen zijn, de lagere klassen.
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Afstand (zowel objectief als subjectief) is een centraal moment binnen de
burgerlijke habitus, dat nauw samenhangt met de waarde van de individualiteit.
De burger leeft in een wereld waarin, wil men tenminste ’naam’ maken, ’de enige
manier om (iemand) tezijn het anders zijn is’. Door anders te zijn, afstand te
nemen van het gewone (le commun) onderscheidt men zich en bepaalt men z’n
individualiteit. Het gewone is binnen de burgerlijke ervaringswereld een negatief
begrip, zoals al mocht blijken uit een zinsnede van Kant hierover: "daß man unter
dem Wortegemein [...] so viel als das vulgare, was man allenthalben antrifft,
versteht, welches zu besitzen schlechterdings kein Verdienst oder Vorzug ist".1

Hoge kunst nu is volgens Bourdieu het gebied bij uitstek waarin dit gewone (het
algemene, het natuurlijke) ontkend kan worden. Dit kan o.a. afgelezen worden uit
de positieve waarden binnen de legitieme esthetica, zoals zeldzaamheid, distinctie,
uitgelezenheid, uniciteit, exclusiviteit, differentie, onvervangbaarheid, onvergelijk-
baarheid, originaliteit, bijzonderheid, persoonlijkheid - waarden die diametraal
tegenovergesteld zijn aan het gewone, het algemene, het vulgaire, het lichte, het
onmiddellijk toegankelijke, het banale, het middelmatige, het alledaagse, het
triviale, het gemakkelijke, het populaire, het goedkope, het zinnelijke, het
kinderlijke, het primitieve, het dierlijke en het natuurlijke (waaronder ook het
natuurlijk-menselijke valt) - waarden die passen bij de populaire ’esthetica’ en
habitus (al zal die zichzelf niet gauw als ’vulgair’ en ’middelmatig’ karakte-
riseren, zodat duidelijk zal zijn waar deze benoemingen dan wel tot stand zijn ge-
komen).

De legitieme smaak, die dus tegenover de ’goût de nécessité’ staat, kent
globaal gezien twee sociologische variaties, die elkaar voortdurend het monopolie
op de legitimiteit bestrijden.2

De eerste variatie is deluxe-smaak. Deze variatie treft men aan in dat deel van
de heersende klasse dat over economisch kapitaal beschikt en in aanzienlijk
mindere mate over cultureel kapitaal: ofwel de (grote)bourgeoisie3. Bourdieu
omschrijft deze sociale groep als ’de heersende fractie binnen de heersende
klasse’. Deze burgerlijke smaak is bij uitstekheteronoom, zij het op een andere
manier dan de populaire smaak. De voorkeur van de bourgeoisie

1. Bourdieu, La distinction, pp. 570-571. Hier wordt geciteerd uit I. Kant,Kritik der
Urteilskraft (1790). Stuttgart: Reclam, 1963, 1981, p. 213 [156-157].

2. Zie voor een concrete, historische analyse van hoe de breuk tussen beide varianten tot stand
kwam: Bourdieu,Les règles de l’art, pp. 75-164; idem, ’The Field of Cultural Production’ en: R.
Ponton,Le champ littéraire en France, de 1865 à 1905. Recrutement des écrivains, structure des
carrières et production des oeuvres(thèse). Parijs: École des Hautes Études en Sciences Sociales,
1977. De correspondentie-analyse bevestigt deze gevarieerdheid overigens niet (Blasius en
Winkler, ’Gibt es die "feinen Unterschiede"?’, pp. 90-91).

3. Het Duitse begrip ’Besitzbürgertum’ lijkt hier nog adequater.
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gaat namelijk uit naar kunst (en kleding, voedsel e.d.) die zowelsuccesvolals
schaarsis, naar goederen, die zoals de uitdrukking wil, ’klasse’ hebben of zijn.

Het succes - binnen de burgerlijke visie een intrinsieke garantie voor kwaliteit
- van een kunstwerk wordt bepaald door de vraag ernaar, die o.a. groot kan
worden als een kunstenaar een belangrijke artistieke prijs wint of wordt opgeno-
men in een academie; kortom, als gedegen instituties hun esthetische èn ethische
goedkeuring aan een oeuvre hechten en het, door hun sociale kapitaal erin te
investeren, institutionaliseren. In de praktijk betekent dit een voorkeur voor
relatief traditionele, gematigd modieuze, duurzaam gebleken kunst - grote prijzen
worden nu eenmaal zelden aan debutanten uitgereikt. De burger wenst ’kwaliteit’
en geen avantgardistische verrassingen of smakeloosheid: hij wil kunstenaars die
’hun vak verstaan’ en een ’perfecte techniek’ hebben; die hun publiek op niveau,
dat wil zeggen zonder vulgair te worden, weten te behagen1 en de in hun werk
gestelde, algemeen menselijke problemen met humor en ongeneeslijk optimisme
weten op te lossen.

De tweede poot, de schaarste, wordt eveneens door de wetten van vraag en
aanbod bepaald. Zij garandeert de exclusiviteit van het kunstwerk, een waarde
waarmee de burgerlijke smaak zich fundamenteel van de populaire voorkeur
onderscheidt. Waarbij zij opgemerkt dat dit aspect in het bijzonder van toepassing
is op de beeldende kunst en in aanmerkelijk mindere mate op de literatuur, waar
het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid al enkele eeuwen geleden is
ingetreden (hetgeen overigens niet wil zeggen dat er altijd gebruik wordt gemaakt
van deze mogelijkheid: men denke aan de ’beperkte oplage’ waarin boeken en
reprodukties soms worden verspreid). Het is dan ook waarschijnlijk zinvol om -
analoog aan Bourdieu’s geïncorporeerde en geobjectiveerde culturele kapitaal -
hier een onderscheid aan te brengen tussen materiële en geestelijke (symbolische)
exclusiviteit, waarbij het streven naar materiële exclusiviteit typisch zou zijn voor
de luxesmaak.

De combinatie van deze twee heteronome criteria leidt in de praktijk tot de
materiële toeëigening vandure kunstwerken, die uitdrukking en status kunnen
verlenen aan de primair economische macht van de bourgeoisie. Wie ’onbetaalba-
re’ en ’volstrekt nutteloze’, maar juist daardoor prestigieuze voorwerpen zoals
kunstwerken aanschaft, laat zien dat hij zich zulks ’kan permitteren’, hetgeen
overeenkomsten vertoont met (Veblens) demonstratieve verspilling van rijkdom.2

1. Vergelijk Eco’s streven een "neuen, nicht versöhnlerischen, hinreichend problemhaltigen
und dabei amüsanten Roman" te schrijven (U. Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’(1983).
München: dtv, 1986, p. 76).

2. Bourdieu,La distinction, pp. 320-321. Zie ook Veblens ’conspicuous consumption’ en een
passage waarin hij stelt dat: "The superior gratification derived from the use and contemplation of
costly and supposedly beautiful products is, commonly, in great measure a gratification of our
sense of costliness masquerading under the name of beauty". En: "the canon of expensiveness also
affects our tastes in such a way as to inextricably blend the marks of expensiveness, in our
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Binnen dit kader veroorzaken vervalsingen van schilderijen groot schandaal: ze
ondermijnen de idee van (materiële) exclusiviteit waardoor de burger zich
(financieel) opgelicht voelt. In de populaire visie zou dit geen enkele reden tot
verontwaardiging zijn: een vakkundig gemaakte, goede, ’net echte’ kopie doet qua
bruikbaarheid niet onder voor het origineel (zeker niet als zij goedkoper is). Men
zou zelfs een zekere sympathie kunnen voelen voor de ’schelm’, die met zijn
vervalsingen zijn slachtoffers in hun hemd van domheid en ijdelheid zet.1

Hoe belangrijk de culturele bevestiging van de sociale status voor de bourgeoi-
sie is, blijkt volgens Bourdieu ook uit de voorkeur voor kunstvormen die gelegen-
heid bieden het eigen sociale aanzien te verhogen: men denke aan het ostentatief,
’in vol ornaat’ bezoeken van het theater, de opera of exposities (’t liefst tijdens
premières, galavoorstellingen en vernissages), waar men zich volgens een sociale
ceremonie kan presenteren aan de ’monde’.2 De belangstelling voor literatuur is
beperkt: als men al leest, betreft dat meestal historische romans en autotijdschrif-
ten.

De burgerlijke smaak kent geen nauw omschreven regels over kwesties als wat
af te beelden, hoe af te beelden en of er überhaupt wel afgebeeld moet worden:
zowel Rembrandt als de impressionisten worden gewaardeerd. Er bestaat echter
wel een beperking die Bourdieu samenvat als ’de eis van de ontkenning van de
sociale werkelijkheid’. Al te fel realisme en/of actueel engagement worden niet op
prijs gesteld: de niet mis te verstane boodschap van dergelijke kunstwerken bevat
maar al te vaak kritiek op de onrechtvaardigheden in de verdeling van economi-
sche en politieke macht. De schone schijn en de ’eeuwigsheidswaarde’ van het
lyrische, het (inmiddels) politiek neutrale impressionisme en het luchtige, gema-
tigde hedonisme van het boulevardtheater worden meer op prijs gesteld.

De tweede legitieme hoofdvariatie omschrijft Bourdieu met diverse begrippen:
’intellectuele smaak’, ’ascetische smaak’, ’zuivere smaak’ en ’vrije smaak’,3

appreciation, with the beautiful features of the object, and to subsume the resultant effect under the
head of an appreciation of beauty simply" (Veblen,The Theory of the Leisure Class, pp. 60-80;
95; 97).

1. Deze gedachte is ontleend aan Wim Zaal,De verlakkers. Literaire vervalsingen en
mystificaties. Amsterdam: Amber, 1991.

2. Bourdieu,La distinction, p. 307. Veblen noemt dit openlijk opeisen van eer ’invidious
distinction’ - een uitdrukking waarnaar de titel van Bourdieu’s werk wellicht (onbewust?) verwijst
(Veblen,The Theory of the Leisure Class, p. 35).

3. Bourdieu, ’The Production of Belief’, pp. 268; 284; idem,La distinction, pp. 321-322; 574-
575. Hierbij zij opgemerkt dat Bourdieu niet altijd een even scherp onderscheid maakt tussen de
luxe- en de ascetische smaak, bijvoorbeeld als hij legitieme cultuurgoederen als poëzie en filosofie
(die hij ’typisch’ acht voor de ascetische smaak) tot de categorie van de luxegoederen rekent
(Bourdieu, ’Haute couture et haute culture’, p. 196).
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smaken die verbonden kunnen worden aan de praktijken van avantgarde en
esthetisme.

Deze smaak is het waarschijnlijkste in de sociale groep die binnen de maat-
schappelijke verhoudingen een tweeslachtige positie inneemt: de intellectuelen en
de kunstenaars.1 Zij behoren volgens Bourdieu wel tot de heersende klasse, maar
zij zijn daarbinnen een gedomineerde fractie omdat zij nauwelijks over economi-
sche macht beschikken (net als vrouwen en jongeren). Maar ze bezitten wel
cultureel kapitaal: ze vormen binnen Bourdieu’s schema de inverse van de
bourgeoisie. Hun smaak is hiermee in overeenstemming - het is de radicale
negatie van de burgerlijke smaak, wiens behoefte aan materiële toeëigening van
exclusieve objecten (hethebben) gesubstitueerd is door een gesublimeerde
behoefte aan heterover te hebben, aan de symbolische toeëigening van wat de
heersende fractie voor haar ’arme bloedverwanten’ overlaat. Dit verschil kan
geïllustreerd worden aan de hand van de verschillen tussen de galerie en het
museum, de instelling die voor Bourdieu een belangrijk symbool van de intellec-
tuele smaak is. In de galerie gaat het namelijk uiteindelijk om de aankoop, de
materiële toeëigening, de ’privatisering’ van het kunstwerk, terwijl de voorwerpen
in het museum ’openbaar’ en in althans economisch opzicht neutraal zijn en zijn
uitgestald met het oog op hun symbolische toeëigening door degenen die zich niet
in de positie bevinden de objecten in materiële zin te bezitten. Een ander, mijns
inziens nog veel sprekender symbool van de intellectuele smaak vormt hetboek,
waarvan de symbolische toeëigening over het algemeen veel belangrijker wordt
gevonden dan de materiële: boeken worden meestal meer op hun leeswaardigheid,
op hun ’inhoud’, dan op hun waarde als object beoordeeld - hetgeen natuurlijk
niet uitsluit dat het boek soms tevens bemind kan worden om zijn handelswaarde,
om zijn ’uiterlijk’ (kaft, papierkwaliteit e.d.) en om zijn salontafelfähigkeit.
Hoewel menig intellectueel een relatief aanzienlijk deel van zijn inkomsten aan de
aankoop van boeken en tijdschriften besteedt, wordt het meestal van geen enkel
belang geacht of hij zijn geïncorporeerde culturele kapitaal ontleent aan zijn
(eigen) geobjectiveerde culturele kapitaal, aan een boek dat hij uit een bibliotheek
of van een kennis heeft geleend, of aan een ’kopietje’. Menbezit een boek
(tekst!) pas als men hetgelezenheeft2

1. Ofwel in het Duits: das Bildungsbürgertum. Zie voor een bespreking van het begrip
’intellectueel’ in dit verband: De Swaan,Kwaliteit is klasse, pp. 15 e.v.

2. Reden wellicht waarom men zich vaak lichtelijk schuldig voelt over het feit dat men nog
zoveel ongelezen boeken in de (eigen) kast heeft staan.
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- een activiteit waarvoor men zich zelfs, inderdaad gelijk een kluizenaar, tijdelijk
moet terugtrekken uit het sociale leven.1

De ascetische smaak staat niet alleen tegenover de luxe-smaak (tegen welks
neiging tot uiterlijk vertoon en dikdoenerij vaak verzet wordt aangetekend), maar
ook tegenover de smaak van het gebrek: "le plaisir pur, c’est-à-dire totalement
épuré de tout intérêt sensible ou sensuel en même temps que parfaitement
affranchi de tout intérêt social et mondain, s’oppose aussi bien à la jouissance
raffinée et altruiste de l’homme de cour qu’à la jouissance brute et grossière du
peuple".2 Ascese is voor Bourdieu net zo goed als luxe een ontkenning van
armoede en sociale actualiteit: luxe en ascese betreffen "deux manières opposées
de nier la nature, le besoin, l’appétit, le désir".3 De ascetische visieidealiseert
zelfs de armoede: zo hebben de intellectuelen (volgens Bourdieu vanuit een soort
aristocratisme) nooit goed begrepen waarom de populaire klasse - erkend arm - zo
materialistisch is en zich steeds weer zo teleurstellend in de schulden steekt voor
de aanschaf van ’luxe, maar zielloze en verslavende consumptiegoederen’ als
kleurentelevisies e.d. De ’museale’, ’typisch professorale’ instelling is daarentegen
voor een belangrijk deel gericht op het uitgestelde genoegen van de contemplatie
en de groei van kennis en ervaring - reden wellicht waarom museumbezoek door
degenen die zich deze nogal strenge instelling niet voldoende eigen hebben
gemaakt, vaak als een saaie, bijzonder inspannende en vermoeiende ’plicht’ wordt
ervaren.

Hoewel niet ontkend kan worden dat de intellectuele ascese van een andere
orde is dan de populaire, gaat het hier zeker niet om een vrije en altijd geïdeali-
seerde keuze voor dat ascetisch esthetisme, waartoe men als intellectueel kenne-
lijk nu eenmaal veroordeeld is. Het moge waarschijnlijk zijn dat de gemiddelde
intellectueel relatief weinig waarde hecht aan geld en materiële welstand, maar
deze habituele overtuiging kan, net als bij de volksklasse, ook uitgelegd worden
als ’amor fati’ of zelfs als ’goût de nécessité’. Het lijkt zelfs zeer onwaarschijnlijk
dat onze gemiddelde intellectueel een hogere beloning af zou slaan: wie het voor
een assistentenloon doet, hoeft, ondanks alle kostbare en ’sublieme’ vrijheden die
het doen van wetenschappelijk onderzoek biedt, bepaald niet tevreden te zijn over
de rechtvaardigheid van de beloning, vooral als blijkt dat de hoogte van de
beloning zowel onder

1. ’Kluizenaar’ wordt hier met ’asceet’ geassocieerd - begrippen die elkaar natuurlijk maar ten
dele overlappen. Eenzaamheid en genot hoeven elkaar geenszins uit te sluiten (je kunt in je eentje
enorm genieten van een boek of van de zon), evenmin als dat een omvangrijk sociaal leven garant
staat voor welke soort van genot dan ook. Genoemde associatie speelt bij Bourdieu wel een rol,
bijvoorbeeld in zijn nogal tendentieuze beschrijving van het malthusianisme van de kleine
omhoogstrevende burgerij, die zich niet zozeer het sexuele genot, maar vooral de geneugten van
het grotegezinsleven ontzegt (Bourdieu,La distinction, 389).

2. Bourdieu,La distinction, p. 576.

3. Bourdieu,La distinction, p. 284.
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collega’s als ten opzichte van de overige maatschappij in de praktijk geldt als
indicatie voor de waarde van de geleverde arbeid: "Le décalage entre le capital
économique et le capital culturel [...] est sans aucun doute un des fondements de
leur propension à contester un ordre social qui ne reconnaît pas pleinement leurs
mérites".1 Hierbij kan natuurlijk opgemerkt worden dat strikt genomen niemand
’vrij’ is: zo wordt, zoals Bourdieu (in navolging van Marx) zelf ook aanstipt, een
psychiater of architect door zijn beroep ’gedwongen’ tot grote, luxe uitgaven om
zijn praktijk en zijn voorkomen representabel te houden, zijn klantenkring op peil
te houden en zijn kredietwaardigheid te bewijzen, kortom: zijn sociale kapitaal te
reproduceren. Deze paradox komt vermoedelijk o.a. voort uit het feit dat Bourdieu
de ’nécessité’ niet alleen aan de habitus van een specifieke klasse koppelt, maar
ook de habitus in het algemeen omschrijft als ’nécessité incorporée’.2 Tegenover
deze ’gedwongen luxe’, staat natuurlijk wel dat dit in het persoonlijke budget
zelden tot eenzelfde ’armoede’ en ’onvrijheid’ leidt als bij de volksklasse. Het
lijkt daarom toch zinvol de term ’goût de nécessité’ te blijven reserveren voor de
smaak van de volksklasse.

Een volgend punt van overeenkomst tussen de ’zuivere’ en de burgerlijke
smaak zou het streven naar distinctie zijn (al kon men hier een onderscheid
maken tussen materiële, geobjectiveerde en geestelijke, geïncorporeerde exclusi-
viteit): bij alle tegenstellingen tussen de culturele praktijken van de verschillende
fracties van de heersende klasse moet men volgens Bourdieu niet vergeten
"qu’elles ont en commun la recherche de l’appropriationexclusive des biens
culturels légitimes et des profits de distinction qu’elle procure".3

Een ander verschil tussen de populaire en de esthetische (hier wel bijzonder
Nietzscheaans geformuleerde) instelling is dat de laatste elke vorm van betrokken-
heid afwijst: zij is onthecht, ongeïnteresseerd, onverschillig, acht hartstocht en
ernst vulgair, onterend en gewelddadig en zij wil niet verleid, meegesleept of
onderworpen worden, dat wil zeggen: haar onafhankelijkheid verliezen - een
houding die men volgens Bourdieu pas kan ontwikkelen als men geen al te grote
zorgen om het dagelijkse bestaan kent. Dit zou niet alleen moeten blijken uit het
feit dat er een positieve samenhang is tussen de grootte van iemands culturele
kapitaal en de voorliefde voor eenzame (en goedkope) wandelvakanties in de
bergen ver boven het medemenselijk gedruis in een drukke badplaats (van welk
kaliber dan ook), maar ook uit het

1. Bourdieu,La distinction, pp. 326-331.

2. Elster kiest dit als voorbeeld van Bourdieu’s ’inconsistentie’ en ’trivialiteit’ (Elster, ’Snobs’,
p. 12).

3. Bourdieu,La distinction, p. 197 (cursief van M.S.L.).
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feit dat er met een stijgend opleidingsniveau een groeiende bereidheid is het
oordeel over een afbeelding los te koppelen van het oordeel over het afgebeelde
en de ’vorm’ belangrijker te vinden dan de ’functie’: degenen met het grootste
culturele kapitaal zijn opvallend goed in staat elk object of elke gebeurtenis (tot
en met een auto-ongeluk) esthetisch (dat wil zeggen: niet primair affectief en/of
ethisch) waar te nemen - een vermogen dat in de ogen van de lagere klassen al
gauw overbodig of zelfs ’pervers’ is, zeker waar het er genoegen in schept de
maatschappelijke fatsoensregels (overigens meestal slechts symbolisch) te
schenden. Waarmee ik ben aangekomen bij een belangrijk verschil tussen de
intellectuele en de burgerlijke esthetica: de bourgeoisie verlangt van kunst dat
deze de sociale werkelijkheid loochent, terwijl de intellectuelen er eerder een
symbolische bestrijdingvan verwachten.

Hierbij zij opgemerkt dat in bovenstaande schets van de variaties vooral
aandacht is besteed aan de extreme kapitaalverschillen tussen bijvoorbeeld
enerzijds docenten en anderzijds werkgevers. Zo’n chiastische beschrijving wil
echter niet zeggen dat de verschillende kapitaalsoorten altijd asymmetrisch zijn
verdeeld: men denke met name aan de vrije beroepen, waarin een hoog inkomen
en een groot cultureel (en sociaal) kapitaal elkaar geenszins uitsluiten. Het betreft
hier, om binnen Bourdieu’s metaforiek te blijven, de ’superdominante fractie van
de heersende klasse’, die zich - begrijpelijkerwijze - in hoge mate solidariseert
met de bestaande (morele) orde.

Bovendien kan erop gewezen worden dat er, ondanks positionele overeen-
komsten, ook grote (belangen)tegenstellingen kunnen bestaan tussen de verschil-
lende subfracties van de gedomineerde fractie van de heersende klasse. Het feit
dat ik in mijn betoog tot nu toe niet ben ingegaan op bijvoorbeeld de verschillen
tussen kunstenaars en intellectuelen, tussen schrijvers en hun critici, was niet
bedoeld om te verhullen dat beide groepen radicaal van instelling en mening
kunnen verschillen ten opzichte van de waarde en betekenis van begrippen als
intellect, gevoel, kitsch en ascese. Zo kan de kunstenaar de ’pedante’, ’serieuze’,
’steriele’ en ’achterlopende’ schoolmeester en geleerde met dezelfde intensiteit
verachten als waarmee hij de burger (groot en klein) veracht.1 Het complement
hiervan vinden we in het grote wantrouwen bij menig intellectueel tegenover de
avantgardistische preoccupatie met weinig verheven en verheffend geachte genres
als kitsch, porno en de Amerikaanse popcultuur (men denke aan sommige eerste
reacties op het werk van Jeff Koons).

1. Bourdieu noemt de ascetisch-esthetische levensstijl waartoe docenten zijn ’veroordeeld’ met
enig medelijden "variante plus austère du style de vie artiste" (Bourdieu,La distinction, p. 326).
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Bourdieu gaat met name in op de tegenstelling tussen de burgerlijke en de
’zuivere’ smaak, in verband waarmee hij vooral naar de esthetica van Kant
verwijst. Tegenover het burgerlijke criterium van het (commerciële) succes stelt
de ’zuivere’ smaak deautonomievan het kunstwerk: de (symbolische) waarde
van kunst is vóór alles afhankelijk van de mate waarin zij haar immanente logica
volgt en in eerste instantie onverschillig en/of afwijzend staat ten opzichte van
’wereldse’, baatzuchtige zaken als geld, succes, status en macht - een thema
waaraan in de inleiding op dit hoofdstuk al enige aandacht werd geschonken.
’Succes’ functioneert in deze praktijk als een handzame graadmeter om de mate
van heteronomie te bepalen: gebrek aan succes bij zowel de volksklasse als bij de
bourgeoisie is een indicatie voor de belangeloosheid en originaliteit van het
kunstwerk. Dit zou verklaren waarom binnen de zuivere smaak de poëzie zo’n
hooggewaardeerd genre is: de winsten zijn daar namelijk consequent laag.

Gebrek aan succes is echter geen voldoende bewijs voor artistieke kwaliteit:
ook hier zijn erkennende instanties nodig. De erkenning wordt in dit geval echter
niet geleverd door de markt of gedegen instituties, maar door het prestige van
individuele ’kenners’ (veelal collega-kunstenaars) die in eerste plaats uit liefde
voor het autonome kunstwerk menen te handelen. Dit ontlokt Bourdieu de
opmerking dat er in de praktijk van het geloof in de autonomie geproduceerd
wordt voor de producenten: ’l’art pour l’art’ zou eigenlijk ’l’art pour les artistes’
betekenen.1

Hoewel de zuivere smaak ook tegenover de ’barbaarse’ smaak van de volks-
klasse staat, kunnen de anti-burgerlijke motieven zo sterk zijn dat men dat
probeert te rehabiliteren, wat juist door de luxesmaak zo streng wordt afgewezen
(zoals in het geval van de avantgardistische belangstelling voor de populaire
kitsch). Deze recalcitrantie verklaart ook de tweeslachtige houding ten opzichte
van het engagement. Enerzijds wordt dit afgewezen om zijn opzichtige heterono-
mie, maar anderzijds kan het gewaardeerd worden om zijn agressiviteit ten
opzichte van de burgerlijke kunst- en levensopvatting. Toch is volgens Bourdieu
zo’n alliantie op grond van de structurele homologie in de maatschappelijke
positie tussen een overheerste fractie en een

1. Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, pp. 331-332 Zie ook: Ortega y Gasset, ’Die
Vertreibung des Menschen aus der Kunst’, p. 236). Deze opmerking zinspeelt op het feitelijk
elitaire karakter van een verschijnsel waarvan zo vaak wordt beweerd dat het het algemene belang
dient - een ’verwijt’ dat voorlopig gepareerd kan worden met Benjamins uitspraak: "Ein Autor, der
die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden" (W. Benjamin, ’Der Autor als Produzent’ (1934),
in: F.J. Raddatz (red.),Marxismus und LiteraturII. Reinbek: Rowohlt, 1974, 19691, p. 273). Een
en ander kan historisch gekoppeld worden aan de opkomst en bloei van de kunstenaarsroman,
waarin het schrijven zelf gethematiseerd wordt - een genre dat voor niet-collega’s wellicht minder
aantrekkelijk zal zijn. De Swaan stelt in dit verband de term ’kunstkunst voor die tegenover de
heteronome ’gunstkunst’ staat (De Swaan,Kwaliteit is klasse, p. 7).
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overheerste klasse zwak en hoogstens tijdelijk en zal de sympathie onder intellec-
tuelen en kunstenaars voor de populaire ’cultuur’ nooit werkelijk prevaleren. In
esthetische termen uitgedrukt betekent dit dat het geloof in de autonomie het
belangrijkste concept blijft waarmee deze zuivere vorm van legitieme kunstbele-
ving gedefinieerd moet worden. Dat neemt niet weg dat kunstenaars en intellec-
tuelen (zoals Bourdieu zelf) zich in alle oprechtheid kunnen opwerpen als
kampioen van de overheerste klasse en daarbij bereid zijn de symbolische
vrijheden die de burgerij haar arme bloedverwanten heeft moeten toestaan, af en
toe werkelijk te exploiteren ten behoeve van de onderdrukten, zelfs als men
moeite blijft houden met de materialistische, weinig ’geestelijke’ en/of ascetische
instelling van degenen namens wie men spreekt.

Een belangrijk aspect van de zuivere smaak is denegatie(van de heteronomie,
van de traditie) en in dit opzicht onderscheidt de habitus van de intellectuelen en
kunstenaars zich in abstracto niet van die van de overigens vaak zo hartstochtelijk
bestreden en/of bekritiseerde burger.1 Ook hier is individualiteit een centrale
waarde: wie naam wil hebben, moet anders zijn, opvallen, zich onderscheiden,
afstand nemen van de rest.2 Een eigen smaak en/of stijl hebben geldt hier als één
van de hoogste uitdrukkingen van persoonlijke beschaving en kwaliteit. Dit geldt
mutatis mutandis tevens voor het kunstwerk. Wil dat origineel zijn, dan moet het
negatief verwijzen naar kunstvormen die zelf al een negatie (of een negatie van
een negatie) blijken te zijn. Dit leidt tot een hoogontwikkelde en hoogst ironische
kunst, die geen plaats kent voor naïeve produktie en beschouwing, noch voor de
populaire idee dat kunst de natuur (onmiddellijk) zou (moeten) navolgen: om
waardevolle kunst te kunnen scheppen of zelfs maar te ’begrijpen’, moet men
goed ingevoerd zijn in haar steeds omvangrijkere geschiedenis. Hoewel dit een
hoogontwikkelde en autonome kunst oplevert, sluit dit mechanisme de cultureel
incompetenten, de ongeschoolden (in het bijzonder de volksklasse) buiten en heeft
dit de ’zuivere’ kunst de naam gegeven elitair te zijn en dat zelfs steeds meer te
worden. Hetgeen in een zich democratisch noemende samenleving een lastig te
beoordelen ontwikkeling is.

Toch blijkt er niet alleen van de zijde van het (grote) publiek, maar ook aan de
kant van de kunst zelf (waarmee de auteurs zich veelal identificeren) weerstand te
kunnen optreden tegen de idee dat de literaire techniek steeds

1. Zo kan erop gewezen worden dat de kritiek op de burgerij meestal niet zozeer haar
(esthetische, politieke of morele) grondbeginselen betreft, maar meer de ervaring dat zij daar niet
radicaal of consequent genoeg in is (De Swaan,Kwaliteit is klasse, p. 13).

2. Het belang van de afstand zou verklaren waarom Brechts vervreemdingsbegrip ook voor
niet-geëngageerde intellectuelen acceptabel is (Bourdieu,La distinction, p. 568, noot 6).
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verder gespecialiseerd en ontwikkeld moet en/of kan worden. Men herinnere zich
bijvoorbeeld de opmerkingen van Eco, die in 1983 stelde dat de moderne,
iconoclastische avantgarde ’niet meer verder kon’1 en die daarom overging tot het
postmodernisme, waarin teruggegrepen kon worden op oudere, misschien zelfs
’populaire’ vormen en technieken. Dat dit niet tot een minder erudiete literatuur
hoeft te leiden, moge blijken uit het accent dat Eco’s postmodernisme op de
ironische toespeling legt. De postmoderne roman kan, ondanks de soms ongeken-
de oplagecijfers, in dit opzicht dan ook nauwelijks populair (dat wil zeggen:
geschapen met het oog vooral op de volksklasse) genoemd worden.

Maar ook ver voor de introductie van de term ’postmodern’, tijdens de
hoogtijdagen van de esthetica van het modernisme, bleek de last van de geschie-
denis ook de kunst en/of de kunstenaars te zwaar kunnen worden. Dit komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de o.a. al door Ortega y Gasset gesignaleerde,
hoog-moderne neiging met elke (en niet alleen met de recentere) traditie te willen
breken. Deze tendens (die nauw lijkt samen te hangen met de volgens Bourdieu
typisch burgerlijke en intellectuele originaliteitscultus) zou onder meer kunnen
verklaren waarom er in zo veel moderne kunst aangeknoopt wordt bij de primitie-
ve (oorspronkelijke!) kunstvormen en -technieken uit de prehistorie, van (verre)
natuurvolkeren en/of van kinderen.2 Het is evenwel de vraag of deze drang naar
het naïeve van dezelfde orde is als de populaire behoefte aan naïviteit, die door
haar ethische en conformistische oriëntatie wel eens minder naïef zou kunnen zijn
dan het esthetische naïviteitsideaal voorschrijft (men denke aan de bezwaren van
de populaire smaak tegen de kinderlijke, weinig ambachtelijke werkwijze van
menig modern kunstenaar).

Toch lijkt het onmogelijk deze twee vormen van naïviteit volledig van elkaar
te scheiden, al was het maar omdat sommige kunstenaars en intellectuelen het
authentiek-naïeve ook bij de volksklasse menen te kunnen vinden. Het feit dat
Bourdieu het nodig vindt zijn lezers te waarschuwen voor deze misvatting, duidt
er ook op dat zij wel degelijk een zeker (uiteraard subjectief) realiteitsgehalte
heeft. Natuurlijk kunnen we proberen analoog aan de dichotomie in de kunst en
de literatuur twee soorten naïviteit te onderscheiden (een authentieke naast een
inauthentieke; een zuivere naast een onzuivere; een intellectueel-artistieke naast
een populaire; een specifieke naast een niet-specifieke; een hoge naast een lage;
een bewuste naast een onbewuste,

1. Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’, p. 78.

2. Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst’, p. 257. Met betrekking tot
de literatuur kan men hier denken aan de rauwheid van (zogenaamd) bijna-ongeletterde auteurs als
Jean Genet, Ben Borgart en Charles Bukowski.
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etc.). Ook kunnen we vanuit het algemeen wetenschappelijke verlangen naar hel-
derheid en eenduidigheid de kwalitatieve verwarring rond dit soort begrippen in
alle nuchterheid afdoen als het resultaat van het al eerder bekritiseerde essentia-
lisme in de kunstfilosofie, dat zich wel moet beroepen op extreem vage en
flexibele gemeenplaatsen, waardoor het niet zal verbazen dat een begrip soms
zelfs tegengestelde betekenissen kan hebben.1 Maar het is vermoedelijk zinvoller
en inspirerender er vanuit te gaan dat de meerduidigheid van het begrip ’naïvi-
teit’2 ons op het spoor zet van een fundamentele ambivalentie binnen de esthetica
en de dichotomietheorie, op grond waarvan we mogen aannemen dat zowel de
hoge, legitieme als de lage, populaire esthetica neigt tot zowel traditie als
naïviteit, tot zowel conventies als geheugenverlies.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd opgemerkt, legt Bourdieu
het accent voornamelijk op het sociologisch-subjectieve aspect van de esthetische
waarneming. Het gaat hem dus niet zozeer om de vraag welke eigenschappen het
kunstwerk in esthetisch opzicht waardevol maken, maar meer om de vraag
waarom en hoe de ’goede’ recipiënt het (habituele) vermogen heeft verkregen
objecten autonoom en los van hun ’inhoud’ waar te nemen, dat wil zeggen: ze te
beschouwen "dans leur forme et non dans leur fonction".3 Aan de zijde van de
autonome producent meent Bourdieu te kunnen constateren dat deze ten koste van
de ’inhoud’ voorrang geeft aan dat waarin hij meester is, namelijk aan vorm en
stijl.4 Ook hier blijkt de (mijns inziens ten dele valse) tegenstelling tussen vorm
en functie dus weer van groot belang te zijn voor zijn classificatieschema.

Ofschoon de kunst het gebied is dat speciaal is ingesteld op de esthetische
houding, hoeft deze instelling zich geenszins alleen te richten op wat de officiële
status van kunstwerk heeft verworven: zij kan zich ook uitbreiden tot nog niet
gewijde, primitievere voorwerpen (zoals kitsch- en gebruiksvoorwer-

1. Zie Bourdieu, ’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’, pp. 205-206; en Verdaasdonks
bezwaren tegen de zogenaamde ’tekstgerichte’ (hermeneutische) literatuurwetenschap (H.
Verdaasdonk, ’Literatuursociologie’, in: R.T. Segers,Vormen van literatuurwetenschap. [...].
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985, pp. 120-121).

2. Net als het verwante begrip ’eenvoud’, dat zowel in de hoge, legitieme smaak als in de
lage, illegitieme smaak een (dis)kwalificerende betekenis kan hebben. Zie in dit verband ook: S.
Hiller (red.), The Myth of Primitivism: Perspectives on Art. Londen etc.: Routledge, 1991 en: Ch.
Helfer, ’Zum Verhältnis von Trivialität und Primitivität’ (in: H. de la Motte-Haber (red.),Das
Triviale in Literatur, Musik und bildender Kunst. Frankfurt: Klostermann, 1972, pp. 255-260), die
de termen ’primitiviteit’ en ’trivialiteit’ aan het ’niet-gespecialiseerd-zijn’ koppelt.

3. Bourdieu,La distinction, p. III.

4. Vergelijk dit met de reeds in hoofdstuk II aangehaalde opmerkingen van Lotman over het
auteursbelang.
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pen) en natuurlijke objecten.1 Volgens Bourdieu heeft het zelfs een bijzonder
distinctief effect als de culturele kapitalist zijn neiging tot verfijning, sublimatie
en stilering uitstrekt tot elke handeling en elk levensgebied, zoals koken, kleden,
wonen, bloemschikken, wijndrinken, autorijden, reizen, vriendschappen sluiten -
activiteiten die daarmee tot ’kunst’ verheven worden. Wie bewust, maar speels de
’kunst van het reizen’ beoefent, voelt zich allicht van een hogere, gewijdere orde
dan wie zich alleen maar zo efficiënt mogelijk van A naar B moet verplaatsen.2

Het distinctiemotief is voor de legitieme smaak zo essentieel dat in Bourdieu’s
ogen het culturele legitimeringsproces verloopt volgens een ’dialectiek van
distinctie en pretentie’, die tevens de oorsprong vormt van de ’eeuwige’ verande-
ringen in de mode en de smaak.3 Deze dialectiek zou niet alleen verklaren
waarom bij een stijgend opleidingsniveau ook de voorkeur voor de moeilijker
werken uit de legitieme cultuur groeit (Bach, filosofische essays) of voor werken
die nog niet zijn opgenomen in de canon; ook zou zij duidelijk maken waarom
bepaalde genres (zoals operettemuziek) en de bekendere werken van de legitieme
kunst (zoalsRhapsody in blue, Rhapsodie hongroise, Die schöne blaue Donau) op
grond van hun relatief grote verspreiding en/of populariteitautomatischdoor
kenners en specialisten als vulgair (gevulgariseerd) zouden worden versmaad.4

Dit laatste aspect staat evenwel haaks op

1. Dit laatste lijkt me echter niet specifiek voor de legitieme smaak (zie ook paragraaf 5).

2. Overbodig te melden dat de hedendaagse reclame hier vol overgave op inspeelt.

3. Zie in dit verband ook Veblen: "The canon of beauty requires expression of the generic.
The ’novelty’ due to the demands of conspicuous waste traverses this canon of beauty, in that it
results in making the physiognomy of our objects of taste a congeries of idiosyncrasies; and the
idiosyncrasies are, moreover, under the selective surveillance of the canon of expensiveness"
(Veblen, The Theory of the Leisure Class, p. 110). Veblen stelt overigens niet dat de stijlveran-
deringen zelf worden ingegeven door de distinctieve drang naar demonstratieve verspilling: zij zijn
wel degelijk gericht op een esthetische bevrediging: "but as each innovation is subject to the
selective action of the norm of conspicuous waste, the range within which innovation can take
place is somewhat restricted. The innovation must not only be more beautiful [...] than that which
it displaces, but it must also come up to the accepted standard of expensiveness" (pp. 122-123);
"The law of conspicuous waste does not account for the origin of variations, but only for the
persistence of such forms as are fit to survive under its dominance" (p. 118).

4. Dit mag ernstig betwijfeld worden. Weliswaar bestaat de neiging, maar het is lang niet
altijd het geval: de Vijfde en Negende van Beethoven zijn heel bekend, maar gelden niet als
esthetisch minderwaardig. Onderzocht zou dus moeten worden van welke specifieke factoren
Bourdieu’s dialectiek afhankelijk is (zie bijvoorbeeld: L. Matthes, ’Lob der "Kenner" - Mißerfolg
bei den "Massen"? Bedingungsfaktoren von Rezeptionsdivergenzen am Beispiel Diderots im
deutschsprachigen Raum seit 1945’, in:Komparatistische Hefte13 (1986), p. 58). InLes règles de
l’art heeft Bourdieu zijn wet overigens afgezwakt tot een proces "presque mécanique" (p. 181).
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het in intellectuele kringen aangehangen ideaal van de cultuurspreiding,1 ten
opzichte waarvan dan ook, overeenkomstig de tweeslachtige sociale positie, een
zeer ambivalente houding wordt ingenomen.

Het is duidelijk dat Bourdieu, althans inLa distinction, weinig vertrouwen
heeft in dit ideaal. Niet alleen twijfelt hij aan de haalbaarheid ervan in een maat-
schappij waarin in zijn ogen alles om distinctie en concurrentie draait, ook plaatst
hij (mijns inziens aanzienlijk minder redelijk) vraagtekens bij de verstandelijke en
morele integriteit van degenen die zeggen dat zij de cultuur als gemeengoed graag
met iedereen zouden delen: "L’amour de l’art est pensé comme une forme
sécularisée de l’’amour intellectuel de Dieu’, amour ’d’autant plus heureux, à en
croire Spinoza, que plus d’hommes en jouissent’".2 Bourdieu doet dit af met het
vermoeden dat het hier weinig meer betreft dan een mooie mystieke illusie waar
in de praktijk niet veel van terecht komt en die door haar aanspraak op universa-
liteit in de eerste plaats functioneert als ideologische rechtvaardiging van de
geprivilegieerde intellectuele positie - een beoordeling die natuurlijk nauw samen-
hangt met zijn definitie van het kunstwerk als "un rapport de distinction réalisé,
fait chose".3 Ook zou achter de culturele zendingsdrang wel eens voornamelijk
het eigenbelang van de producent kunnen steken die de markt wil veroveren,
maar eerst nog zijn publiek moet scheppen.4

Bourdieu heeft evenmin veel op met de intenties van kunstenaars en intellec-
tuelen die aanknopen bij (zijns inziens veelal geïdealiseerde) populaire vormen:
zij zouden dit globaal gesproken minder uit werkelijke belangstelling voor de
volksklasse doen dan om tussen hun concurrenten op te vallen - een strategie die
weliswaar riskant is, maar juist daardoor des te meer effect kan hebben:

la manière la plus facile, donc la plus fréquente et la plus voyante, d’’ép-
ater le bourgeois’ en prouvant l’étendue du pouvoir de constitution
esthétique ne consiste-t-elle pas à transgresser toujours plus radicalement
les censures éthiques (en matière sexuelle par exemple) que les autres
classes se laissent imposer jusque sur le terrain de ce que la disposition
dominante constitue comme esthétique? Ou, plus subtilement, à constituer
comme esthétiques des objets ou des ma-

1. De Swaan,Kwaliteit is klasse, pp. 36 e.v.

2. Bourdieu,La distinction, p. 251. Zie ook De Swaan: "cultuuruitingen worden in het gebruik
niet opgebruikt: hoe meer genieters, hoe meer kunstgenot. De kunst kan niet op" (De Swaan,
Kwaliteit is klasse, p. 37).

3. Bourdieu,La distinction, p. 251.

4. Zie over het zendingsmotief ook: Veblen,The Theory of the Leisure Class, pp. 223-224 e.v.
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nières de les représenter qui sont exclus par l’esthétiques dominante du
moment ou des objets constitués esthétiquement par des "esthétiques" do-
minées?1

Een andere drijfveer hier is volgens Bourdieu de habitueel gedicteerde,
ideologische strategie van intellectuelen de schijnbare universaliteit en ruimhar-
tigheid van hun culturele instelling te demonstreren aan de hand van objecten die
sociaal zo ver van hen af staan, dat ze niet meer bedreigend maar alleen nog maar
amusant zijn. En wie beweert in de eerste plaats het algemeen culturele belang te
willen dienen, "oublie que la classe dominante se définit précisément par le fait
qu’elle a un intérêt particulier pour les affaires dites d’intérêt général parce que
les intérêts particuliers de ses membres sont particulièrement liés à ces affaires".2

Maar ook als er wel serieus gewerkt wordt aan cultuurspreiding, kan er aan de
zuiverheid van de motieven getwijfeld worden: wie de eigen smaak, het eigen
klassebepaalde classificatiesysteem tot algemeen ideaal verheft, maakt zich
schuldig aan zelfgenoegzaamheid en/of een onwaarschijnlijk geloof in het perfecte
toeval. Ook kan men dergelijke intellectuelen ’geestelijk kolonialisme’ verwijten,
omdat zij in dit verband zorgvuldig zwijgen over het Bourdieuiaanse feit dat dat
wat kunst heet, de uitkomst is van conflicten in het culturele veld èn tussen de
sociale klassen, waarbij het (ongelijk verdeelde) bezit van geïncorporeerd cultu-
reel kapitaal van doorslaggevende betekenis is. Binnen onze hooggedifferentieerde
(klassen)maatschappij is legitieme cultuur ’nu eenmaal’ een "produit de la
domination prédisposé à exprimer et à légitimer la domination".3 Dit in tegen-
stelling tot de cultuur van minder of niet gedifferentieerde samenlevingen, waarin
de middelen ter toeëigening van het culturele erfgoed voor iedereen min of meer
even toegankelijk zijn en waarin cultuurdus niet de functie van kapitaal kan
hebben - een opmerking die te vergelijken is met Schillers speculatie over de
culturele verhoudingen in de ’homerische’ wereld. Deze rechtstreekse koppeling
van de graad van maatschappelijke differentiatie aan de mate waarin cultuur als
kapitaal kan voorkomen doet begrijpen waarom Bourdieu niets voelt voor de visie
van Daniel Bell, in wiens ’postindustriële’ samenleving de cultuur steeds ongedif-
ferentieerder wordt, een verzet dat impliciet ook tegen Adorno’s begrip van de
valse algemeenheid van de cultuurindustrie lijkt te zijn gericht.

Eén en ander zou moeten verklaren waarom kunstenaars en intellectuelen per
saldo een zeer ambivalente houding ten opzichte van de idee van een culturele
democratisering innemen: men zoekt publiek en moet z’n bestaan

1. Bourdieu,La distinction, pp. 49; 321.

2. Bourdieu,La distinction, p. 518.

3. Bourdieu,La distinction, p. 252.
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rechtvaardigen (wat verspreiding en expansie impliceert), maar men moet tegelij-
kertijd voor alles zijn exclusiviteit en distinctie, "seule base objective de leur
rareté" beschermen.1

In hoeverre deze analyse voor Frankrijk klopt, valt moeilijk na te gaan: geheel
onwaarschijnlijk klinkt zij in elk geval niet. Voor de Nederlandse situatie lijkt ze
met name door een principieel gebrek aan mondainiteit en een traditionele
overdaad aan leermeesters echter minder adequaat. Waarmee de gedachte dat er
ook oprechte cultuurspreiders kunnen zijn, aan realiteit wint (al is daarmee
uiteraard nog niets gezegd over de haalbaarheid van hun project). Desalniettemin
kan men ook hier te lande menig voorbeeld vinden bij de stelling dat kwaliteit en
kwantiteit omgekeerd evenredig aan elkaar zijn gerelateerd, dat (goede) kwaliteit
per definitie schaars is2 en dat wat ’iedereen’ mooi vindt, het niet (meer) kan
zijn. Men voelt zich nu eenmaal geen unieke persoonlijkheid of uitverkoren
individu als men met tienduizenden anderen door een Van Gogh-tentoonstelling
schuifelt of de eerste maten van Beethovens Vijfde te horen krijgt. Onderschei-
dingsdrang is bij Bourdieu een belangrijk aspect van de legitieme smaak, al zij
ook hierbij opgemerkt dat deze behoefte, gezien het habituele karakter ervan, pas
werkelijk effectief kan zijn als men zich er niet van bewust is en het een ’natuur-
lijke’, onbedoelde instelling is. De ’geboren’ bourgeoisie is er helemaal niet op
gespitst zich te onderscheiden: haar voorkeur voor rust, afstand, discretie,
understatement en elegantie en haar afkeer van overdrijving en pretenties zitten
haar ’in het bloed’, waardoor zij het privilege geniet niet over haar vanzelfspre-
kende distinctie te hoeven nadenken. Dit in tegenstelling tot de verafschuwde
pretentieuze snob en parvenu, die zich in de ogen van de gezeten burgerij in het
bijzonder diskwalificeren door hunbewustnagestreefde en daarom onnatuurlijke
en onechte distinctie.

De ’tragiek’ van deze sociale dialectiek zit vooral in de ’goede culturele wil’
(bonne volonté culturelle) van de opkomende middenklasse of kleine burgerij, die
zich wel degelijk aangetrokken voelt tot de grote cultuur en haar prestige, maar
volgens de distinctiewetten per definitie een voorkeur aan de dag legt voor de
verkeerde werken ervan. De dialectiek van distinctie en pretentie zou feilloos
bewerkstelligen dat alle tot dan toe grote cultuur devalueert en ’fout’ wordt zodra
er een sociaal bredere belangstelling voor ontstaat: op ’t moment namelijk dat een
bepaald object bij een groter en een maatschappelijk in minder aanzien staand
publiek geliefd wordt, verliest het zijn kracht als teken van exclusiviteit en
’moeten’ de bezitters van het grote culturele kapitaal ijlings op zoek naar andere
voorwerpen die hun uitgelezen-

1. Bourdieu,La distinction, p. 254.

2. Zie bijvoorbeeld: Mooij, ’De zin van een literaire canon’, p. 129.
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heid en hun culturele monopoliepositie kunnen symboliseren.1 Men zou dit
kunnen zien als de inverse van het lot van koning Midas: wat goud was, veran-
dert door de aanraking van de kleinburger in steen en schroot.2 Zodat het niet zal
verwonderen dat deze ongelukkige houding van de middenklasse ten opzichte van
kunst vooral door onzekerheid en angst wordt gekenmerkt, waaraan deze probeert
te ontsnappen door zich met veel ijver af te zetten tegen de ordinaire, onveredelde
’smaak’ van de maatschappelijk nog lager gesitueerde volksklasse.

Daarmee ben ik we aangekomen bij een derde hoofdvariatie van de smaak: de
’goût moyen’ met de daarbij horende ’art moyen’ en ’culture moyenne’. Deze
’gemiddelde smaak’ of ’smaak van het (maatschappelijke) midden’ richt zich
enerzijds op de bekendste en meest toegankelijk, kortom ’lagere’ werken van de
legitieme kunst, maar anderzijds ziet hij tegelijkertijd de ’grotere’ werken van de
illegitieme kunst (zoals de muziek van Jacques Brel) voor ’grote’ cultuur aan en
neemt hij, net als de volksklasse, geen principieel onderscheid waar tussen een
literair werk en de verfilming ervan, tussen echt en imitatie, tussen het verzame-
len van antiek en het verzamelen van suikerzakjes en tussen de (passieve) lectuur
van een zogenaamd ’kwaliteitsweekblad’ en culturele participatie. Deze eclecti-
sche vermenging van lichte en/of verouderde produkten van de legitieme cultuur
met het edelste van de massaproduktie is het gevolg van de culturele allodoxie
waarvan de middenklassen het slachtoffer zijn. Enerzijds koestert men een grote
en rigide, maar ongedifferentieerde en slaafs-conformistische verering voor de
hoge cultuur; anderzijds ontbreekt het aan voldoende kennis en voldoende
verfijnde classificatiestructuren (’gevoel’) om de juiste, legitieme toon te treffen.
Bourdieu wijst overigens detelevisieaan als een belangrijke basis van de ’goût
moyen’, waarbij hij zich overduidelijk ergert aan de zogenaamde ’culturele
programma’s’, waarin de ’tastemakers’ hun (geïnstitutionaliseerde) culturele
kapitaal te gelde maken om de kijker te doen geloven dat hun ’variété’ nog
culturele kwaliteit bezit.3 Bourdieu benadrukt in dit verband evenwel nogmaals
dat het antwoord op de vraag, of een bepaald object tot de ’middelmatige cultuur’
moet worden gerekend, minder afhangt van zijn objectieve eigenschappen dan van
de willekeur van de dialectiek van de distinctie:

1. "La divulgation dévalue; les biens déclassés ne sont plus classants; des biens qui apparte-
naient auxhappy fewdeviennent communs. Ceux qui se reconnaissaient commehappy fewpar le
fait de lire l’Éducation sentimentaleou Proust, doivent aller à Robbe-Grillet ou, au-delà, à Claude
Simon, Duvert, etc." (Bourdieu, ’La métamorphose des goûts’, p. 170).

2. Ook de fabel van de haas en de egel lijkt hierop van toepassing (Rittner, ’Geschmack und
Natürlichkeit’, p. 376).

3. Bourdieu,La distinction, pp. 375-376. Zie ook: De Man, ’Pierre Bourdieu: "Ik denk dat de
geschiedenis pas begint"’, pp. 26-27.
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comme en témoigne le fait que le même objet aujourd’hui typiquement
’moyen’ a pu entrer hier dans les constellations de goûts les plus ’raf-
finées’ et le pourra à nouveau demain, ou même dès aujourd’hui, par un
de ces coups de force d’esthète, capables de réhabiliter les objets les plus
discrédités.1

Een ander verschijnsel uit de middencultuur vormt de kenner van ongewijde
’cult’-genres als film, jazz, strips, science fiction of de detective, een expertise die
door de ’grootgrondbezitters van het schoolkapitaal’ bijna vanzelfsprekend als
surrogaat wordt veracht of genegeerd. Het feit evenwel dat deze autodidacten
buiten het geïnstitutionaliseerde culturele kapitaal om eigen ’ketterse’, alternatieve
legitimeringsinstanties proberen te scheppen (genreprijzen, archieven, musea,
festivals, tijdschriften), wijst, meer of anders dan in de culturele praktijk van de
volksklasse, wel in de richting van eentegencultuur, die, ondanks haar anti-in-
stitutionele oorsprong, naar algemene culturele erkenning streeft - en lang niet
altijd zonder succes, zoals men ten aanzien van een aantal van de bovengenoemde
genres inmiddels wel mag vaststellen. Kennelijk beschikt men toch ook over het
vermogen van schroot en steen goud te maken...

Een mogelijke misverstand rond het begrip ’goût moyen’ ligt in het feit dat
Bourdieu het inLa distinction expliciet aan de middenklassen en kleine burgerij
koppelt, maar elders ook de indruk wekt dat het de ’smaak’ van de volksklasse
betreft.2 Zo is het niet altijd duidelijk of Bourdieu, wanneer hij spreekt over "les
biens culturels omnibus"3 het heeft over de ’cultuur’ van de volksklasse, de
middenklasse, of zelfs over de sociologisch bijna volledig indifferente categorie
die Adorno met het begrip ’cultuurindustrie’ aanduidde;4 laat staan dat helder
wordt gemaakt hoe deze ’niet-classificerende’

1. Bourdieu,La distinction, p. 377.

2. Zie bijvoorbeeld: Bourdieu,Un art moyen.

3. Bourdieu,La distinction, p. 516.

4. Dit laatste lijkt het geval te zijn in zijn tegenstelling tussen ’la production restreinte’ en ’la
grande production’, tussen een autonome kunst en literatuur voor de (professionele) kenners en een
’doorsneekunst’ (’art moyen’) voor het ’grote publiek’. Deze ’art moyen’ karakteriseert Bourdieu
in het begin van de jaren ’70 in een aantal vrijwel dezelfde termen als waarmee Adorno zijn
cultuurindustrie definieerde (zoals: heteronomie, commercialiteit, conformisme - zowel in artistiek
als in sociaal opzicht -, adaptatie, succes en sociale ongedifferentieerdheid). Anders dan inLa
distinction associeert Bourdieu de ’art moyen’ dan nog niet met een bepaalde maatschappelijke
klasse: het etiket past zowel op de legitiem-burgerlijke ’merkencultuur’ als op de ’imitatiecultuur’
van de middenklasse en op de algemene ’massacultuur’. Waarmee de ’art moyen’ in het werk van
Bourdieu dus een subcategorie van zichzelf blijkt te kunnen zijn (Zie: Bourdieu, ’Die Wechsel-
beziehungen von eingeschränkter Produktion und Großproduktion’, pp. 41; 44)
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produkten zich verhouden tot de primair sociologisch gedefinieerde ’smaken’. Nu
zou dat allemaal niet zo’n probleem zijn als Bourdieu consequent zou werken met
een glijdende schaal voor in dit geval de culturele en/of esthetische competentie,
waarover de ene mens of maatschappelijke groep kennelijk nu eenmaal meer
beschikt dan de andere. Sommigen weten en/of begrijpen (door een gebrek aan
gewenning en ervaring) (nog) niets van kunst en schoonheid of de categorieën
waarin men daarover pleegt dan wel dient te spreken, anderen een beetje, weer
anderen vrij tot zeer veel, en sommigen ’werkelijk alles’. Ook kan er geen
bezwaar tegen zijn (integendeel) als de onderzoeker vervolgens een sociologische
verklaring voor bepaalde geconstateerde verschillen in frequentie probeert te
geven en de verschillende klassen (in statistische zin) sociaal globaal typeert als
’populair’, ’intellectueel’ e.d. Vanuit een wetenschappelijke perspectief wordt dit
evenwel minder aantrekkelijk op het moment dat dergelijke analytische onder-
scheidingen als empirisch worden gepresenteerd en als stereotiepe ’hokjes’ gaan
functioneren - iets dat in Bourdieu’s speculatievere passages helaas nogal eens
voorkomt. Pijnlijk wordt het zelfs als de resultaten van een meer dan tweeledig
model (men denke bijvoorbeeld aan Bourdieu’s driedeling volksklasse-midden-
klassen-hogere klassen) in een tweedimensionale matrix geperst moeten worden
waarbinnen verschillen in gradatie (weinig-gemiddeld-veel) omgezet worden in
(idealistische) dichotomieën tussen alles en niets, elite en massa, zuiver en
barbaars, luxe en armoede, vorm en functie, legitiem en illegitiem, uniek en
veelvuldig - een structuur waarin (bijvoorbeeld naar aanleiding van de tegenstel-
ling heteronoom-autonoom) de ’smaak’ van de volksklasse op één hoop terecht
kan komen met die van de middenklassen en zelfs de gegoede burgerij. Daarmee
dreigen de pas blootgelegde en aanzienlijke verschillen in sociale positie en/of
habitus weer meteen in het niets te verdwijnen, zodat een etiket als ’moyen’ niet
alleen op alle zogenaamd ’onzuivere’ smaak kan gaan passen, maar zelfs ook op
het esthetisme.1 Hetgeen ook gezien kan worden als indicatie van Bourdieu’s
meer of minder bewuste preoccupatie met de smaak van zijn eigen klassefractie,
de intellectuelen. Het feit overigens dat Bourdieu zich distantieert van de triviale,
ideologische betekenis en context waarin bovengenoemde, schijnbaar formele
tegenstellingen werkzaam zijn, mag echter niet verhullen dat zijn wetenschappe-
lijke model, dat teruggrijpt op de theorie van de arbeidsdeling, evenzeer geba-
seerd is op zogenaamde ’fundamentele sociale tegenstellingen’ tussen in dit geval
heersenden en overheersten.

Hoe het ook zij, Bourdieu onderscheidt inLa distinctionnaast de populaire, de
burgerlijk-mondaine en de intellectuele smaak nog een ’gemiddelde smaak’ van
de kleine burgerij, die, hoewel deze zich (meer nog dan de volks-

1. Bourdieu,La distinction, p. 62.
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klasse) oriënteert op de cultuur van de hogere klassen, enkele specifieke, door de
klassehabitus bemiddelde trekken vertoont (zoals deugdzaamheid, bescheidenheid,
spaarzaamheid, vlijt, nuchterheid en de angst voor ’pornocratie’ en zedenverwil-
dering. Deze sobere habitus staat dus tegenover het hedonisme en/of het bij de
dag leven van de volksklasse en de bourgeoisie, die beide een diepe minachting
koesteren voor de hypercorrecte, dociele en krampachtige houding van de
kleinburger - een oordeel waarmee Bourdieu zich duidelijk verbonden voelt,
getuige een wijze uitspraak als: "Il n’y a pas de réparation pour un présent per-
du".1

Naast deze indeling op grond van de verschillen in kapitaalvolumen en
toekomstverwachting, kan - hoewel de correspondentie-analyse hiertoe
evenmin aanleiding geeft - tot slot ook de middenklasse, net als de heer-
sende klasse, op grond van de verschillen in de kapitaalstructuur in fracties
worden ingedeeld. Men denke daarbij aan de verschillen in levensstijl
tussen enerzijds een onderwijzer en anderzijds een kleine handelaar of
winkelier.

Een laatste hier te onderscheiden fractie betreft denieuwe (kleine) burgerij,2

die zich kenmerkt door een meer op het heden gerichte habitus en die volgens
Bourdieu in 1979 op het punt stond ten koste van de traditioneel burgerlijke en
intellectuele legitieme smaak een nieuwe (wellicht postmoderne?) cultuurdefinitie
te laten gelden.3 Men denke hier bijvoorbeeld aan de eigenaren en werknemers
van ’trendy’, dynamische, cosmopolitische bedrijfjes en bedrijven in allerhande
moderne, ’Amerikaanse’ dienstverlening en vrijetijdsbesteding, zoals muziek,
kleding, reclame, t.v., film, marketing, toerisme, advies, public relations, (luchti-
ge) cultuurbemiddeling en "la création artificielle de raretés";4 een groep die veel
interesse heeft voor (en bij) cultuur en andere kwesties inzake levensstijl. In deze
branches zijn o.a. mensen werkzaam die uit de oude bourgeoisie stammen, maar
die zich daarin wegens hun geslacht (het zou hier voornamelijk vrouwen betref-
fen), wegens hun relatieve

1. Bourdieu,La distinction, p. 407. Zie ook: Mouriaux, ’Pierre Bourdieu,La distinction’, p.
477.

2. Volgens Elster betreft dit Bourdieu’s ware specialiteit (Elster, ’Snobs’, p. 10).

3. "Les intellectuels au sens ancien ne doivent peut-être de conserver l’apparence du monopole
des pratiques culturelles légitimes, ou du moins de l’imposition de la définition de ces pratiques,
qu’à l’inertie des institutions de production et de diffusion culturelle (et en particulier du système
scolaire), à l’hysteresis des habitus" (Bourdieu,La distinction, p. 361). Zie ook: H.-G. Betz,
’Postmodernism and the New Middle Class’, in:Theory, Culture and Society9 (1992), nr. 2, pp.
93-114 en: Lash, ’Modernization and Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu’, p. 263.

4. Bourdieu,La distinction, p. 428.
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tekort aan scolair, geïnstitutionaliseerd cultureel en/of economisch kapitaal, of
wegens de krapte van de traditionele markt niet hebben kunnen handhaven en die
nu ’leven’ van hun flair en hun culturele bluf, van de vrije, ongedwongen omgang
met het meegekregen geïncorporeerde culturele kapitaal (goede smaak) en het
sociale kapitaal (goede manieren).

De moraal van deze nieuwe burgerij is doorgaans aanmerkelijk liberaler dan
die van de oude kleine burgerij: men handelt namelijk veelal in een hedonistische,
niet-ascetische consumptiemoraal, waarin genot niet langer verboden is, maar
eerderverplicht wordt gesteld (hetgeen voor Kant nog een ongerijmdheid was).
Hoewel Bourdieu (zoals verderop nog aan de orde zal komen) bepaald geen
kritiekloos aanhanger van Kant mag worden genoemd, heeft hij geen goed woord
over voor deze nieuwe moraal, die de strenge persoonlijke ethiek vervangt door
een depolitiserende cultus van de persoonlijke gezondheid en ongedwongenheid,
de psychologische therapeutica en het ’ik’, waarbij niet alleen de psychoanalyse
om haar hang naar normaliteit, maar elke alternatieve levensstijl en ’heilsleer’,
van homosexualiteit tot en met astrologie, van damesblad-journalistiek tot en met
gezinstherapie, een veeg uit de pan krijgen. Ook de aura van wetenschappe-
lijkheid waarmee de nieuwe, ’zachte’ moraal zich omringt, is voor Bourdieu niets
meer dan een "mystique rationalisante de l’âge de la science"1 (een zinsnede die
zo uit deDialektik der Aufklärungovergenomen kon zijn).

Bourdieu signaleert tot slot ook nog enkele overeenkomsten tussen de belijders
van deze nieuwe, spontanistische en egoïstische moraal en de traditionele, op de
groei van de persoonlijkheid gerichte intellectuele levensbeschouwing, namelijk
aangaande de (utopische) illusie dat men sociaal ’vrij’ en onbegrensd is (dat wil
zeggen: dat men meent in geen enkele sociologische indeling te passen), de
(gevulgariseerde) emancipatiegedachte en de strijd tegen het taboe. Waarbij men
veelal abstraheert van de ook in Bourdieu’s ogen meer dan fundamentele (histori-
sche) verschillen tussen Kants mondige burger met zijn sterk ontwikkelde
verantwoordelijkheidsbesef en de moderne, bewuste, maar sociaal geïsoleerde
consument, die onder "les contraintes brutales et immédiates du marché" lijdt2 -
een indeling die overeenkomsten vertoont met Habermas’ onderscheid tussen het
vroegere ’kulturräsonnierende’ en het hedendaagse ’kulturkonsumierende’
publiek.3

Tussen al deze fracties nu wordt een permanente strijd geleverd om de
definitie van de cultuur (of, iets bescheidener geformuleerd, om de deelname aan
de discussie over culturele normen). Ondanks de speels-superieure toon

1. Bourdieu,La distinction, p. 427.

2. Bourdieu,La distinction, p. 431, noot 42.

3. J. Habermas,Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied: Luchterhand, 1962.
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waarop degenen met het grootste culturele kapitaal zich in deze conflicten
mengen, betreft het een serieuze aangelegenheid, waarin de eigen sociale positie
op het spel staat. Om nu te versluieren dat de waarde die aan dit ’spel’ wordt
toegekend, ’slechts’ symbolisch en een kwestie van (subjectief) geloof is (een
geloof dat groter is naarmate er meer sociale energie in geïnvesteerd is), proberen
alle strijdende partijen hun habitueel gekleurde voorkeur als algemeen erkend te
krijgen. Dit gebeurt o.a. door het kunstwerk de status vanfetisj te geven, dat wil
zeggen: er een voorwerp van objectieve waarde van te maken, zodat vergeten kan
worden dat er in werkelijkheid sprake is van sociale strategie. Vanuit Bourdieu’s
’barbaarse perspectief’ moet elke culturele belangstelling in principe evenwel
gedefinieerd worden als "un simple artefact social, une forme particulière et
particulièrement approuvée defétichisme"1 - een begrip dat van groot belang lijkt
te kunnen worden in de vergelijking met Adorno in hoofdstuk V.

4. De relatie tussen de populaire en de legitieme esthetica.

Op grond van het voorafgaande kan vastgesteld worden dat er volgens Bour-
dieu duidelijk een wisselwerking bestaat tussen de hoge en lage kunst en litera-
tuur en dat deze relatie vanuit het hoge, legitieme perspectief bovenal berust op
de habitueel bepaaldenegatievan, op de weerzin (’dégoût’) tegen het lichte en
gemakkelijke (le facile) en het wijdverbreide, het vulgaire van de smaak van de
volksklasse. Tevens bleek dat deze negatie primair sociaal van aard was (men
denke aan de dialectiek van distinctie en pretentie) en niet of nauwelijks herleid
werd tot mogelijk objectieve eigenschappen van het symbolische voorwerp: "Le
regard pur implique une rupture avec l’attitude ordinaire à l’égard du monde qui
est par là même une rupture sociale".2 De negatie geldt dus als motor achter (de
ontwikkeling van) de legitieme smaak, die zich voor een belangrijk deel (zo niet
helemaal) kenmerkt door de (niet altijd even bewuste) neiging zich af te zetten
tegen de ’naïviteit’ en ’vulgariteit’ van met name de populaireaisthesis, die in het
legitieme discours dan ook veelal als wansmaak of als non-smaak wordt gezien:
"en matière de goût, plus que partout, toute détermination est négation; et les
goûts sont sans doute avant tout desdégoûts, faits d’horreur ou d’intolérance
viscérale ("c’est à vomir") pour les autres goûts, les goûts des autres",3 waarmee
voor de socioloog Bourdieu in de eerste plaats de smaak van de andere maat-
schappe

1. Bourdieu,La distinction, p. 279.

2. Bourdieu,La distinction, p. 32.

3. Bourdieu,La distinction, p. 60.
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lijke klasse(n) wordt bedoeld. Of, zoals Elster het kort en bondig formuleert:
"distaste is prior to taste".1

Hoewel deze globale vaststelling een fraaie parallellie oplevert met het
marxistische en/of vroeg-sociologische begrip van de (twee)klassenmaatschappij,
bleek de negatie niet alleen van belang te zijn in de relatie tussen de twee
hoofdklassen (burgerij en volk), maar ook en vooral in de concurrentie tussen de
verschillende fracties binnen de heersende klasse en haar pretendenten. Dit kon in
sommige gevallen het paradoxale effect opleveren dat het verzet tegen de
populaire ’smaak’ secundair werd of geheel achter de horizon verdween. Het kon
er zelfs toe leiden dat de ’anti-smaak’ van de volksklasse ingezet werd in de strijd
tegen de voorkeuren van een concurrerende fractie van de eigen klasse - waarbij
volgens Bourdieu het accent meer zou liggen op het provocatieve effect op de
concurrent dan op het respect voor degenen uit wier ’cultuur’ werd geleend.

Vanuit dit gegeven valt evenwel moeilijk vol te houden dat de legitieme smaak
altijd voor alles gevormd wordt door de afkeer van de smaak van ’de andere
klasse’, zoals Bourdieu samen met Ortega y Gasset dacht te kunnen concluderen.
Hoezeer dit specifiek sociale motief o.a. rond de laatste eeuwwisseling een
hoofdrol in de esthetische discussie moge hebben gespeeld; uit haar hiervoor
geschetste ontwikkeling bleek dat de dragers van de goede smaak niet altijd in
even sterke mate geobsedeerd hoeven te worden door een angst voor de ’massa’s’
en/of het ’volk’ en hun (vermeend) ordinaire ’smaak’. Bourdieu’s alleszins
acceptabele stelling dat de negatie van met name het sociale een noodzakelijk en
centraal moment is in een (burgerlijke) ideologie, waarin ’persoonlijke vrijheid’
en ’originaliteit’ tot de hoogste waarden behoren, hoeft echter niet te impliceren
dat elke enigszins originele literaire en/of theoretische handeling of uitinguitslui-
tend zinvol geïnterpreteerd kan worden als een anti-populaire geste.2 Hoe nadruk-
kelijk het elitaire motief in sommige fasen van de geschiedenis van de dichotomie
ook mag zijn (geweest), het gaat mijns inziens te ver om haar alleen daartoe te
reduceren, zelfs als men - terecht - veronderstelt dat dit aspect in alle andere
fasen ervan latent aanwezig is en zich dus op elk moment weer kan manifesteren.
Zou men bijvoorbeeld aannemen dat de burgerlijke cultuur zich niet alleen
kenmerkt door waarden als ’originaliteit’ en ’individualiteit’, maar ook door de
neiging tot integratie, traditie en universaliteit, èn (dus) door het conflict tussen
beide tendensen, dan zou de positieve belangstelling van sommige

1. Elster, ’Snobs’, p. 10.

2. Hiervan is Bourdieu zich in zijn andere werk soms wel bewust: in bijvoorbeeld ’Elemente
zu einer soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung’ onderscheidt hijnaast het (indirecte)
genot dat men aan de ’waas van exclusiviteit’ kan beleven nog de mogelijkheid van het "ei-
gentümlichen ästhetischen" genot (p. 435).
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avantgardekunstenaars en intellectuelen voor de niet-legitieme cultuur wel eens
aanmerkelijk minder paradoxaal kunnen zijn dan Bourdieu veronderstelt. Of,
anders gezegd: de paradox kon zich wel eens op een veel algemener maatschap-
pelijk-cultureel, niet specifiek artistiek niveau blijken te bevinden.1

Ook kan men het bestaan van een dergelijke paradox opvatten als het gevolg
van de grote mate van zelfstandigheid die het literaire veld verworven heeft ten
opzichte van de arena’s waarin sociale en/of politieke conflicten openlijk worden
uitgevochten. Het bestaan van de paradox zou erop kunnen wijzen dat het veld
van de legitieme kunst inmiddels zo autonoom is geworden, dat niet iedere
participant zich meer bewust is van, dan wel zich gehouden voelt aan vroegere
binnen het veld algemeen geaccepteerde sociale credo’s. Zo kunnen literaire
wetten een eigen leven gaan leiden, of zich zelfs tegen hun eerdere, externe
intenties keren.

Men zou hier tevens erop kunnen wijzen dat een kunst, wier (interne) dyna-
miek goeddeels wordt bepaald door de drang naar het nieuwe, een fundamentele
neiging vertoont haar eigen grenzen te overtreden en daarom vaak (zo niet per
definitie) zal aanknopen bij datgene, dat tot dan toe niet tot de kunst werd
gerekend. In een kritische situatie kan dit zelfs thema’s en technieken betreffen
die nog niet eens zo lang geleden uitdrukkelijk uit het rijk van de kunst waren
verbannen op grond van argumenten die in de ogen van een nieuwkomer en/of
radicale vernieuwer te vanzelfsprekend en daardoor opeens ’hopeloos ouderwets’
zijn geworden. Bourdieu zag hierin vooralsnog slechts een symbolische strategie
van de verdedigers van de zuivere smaak om de burgerij te schokken. Het is
mijns inziens evenwel ook denkbaar dat het hoofdmotief niet zozeer de (avant-
gardistische) schok is, maar dat het vooral gevormd wordt door een (bijvoorbeeld
postmoderne) drang de artistieke mogelijkheden te verruimen in plaats van te
beperken - een overweging die past in een politiek klimaat waarin ook veel intel-
lectuelen en kunstenaars ervan overtuigd zijn geraakt dat (hoge) cultuur en
democratie elkaar niet per se hoeven uit te sluiten (zoals Sainte-Beuve en Ortega
y Gasset meenden), maar zelfs elkaars voorwaarde kunnen vormen. Men denke
bijvoorbeeld aan een opmerking uit 1939 van Thomas Mann, waarin hij (uit-
gaande van de cultuur!) stelt dat democratie niets anders is dan de politieke kant
van de cultuur2 of aan de gegroeide tolerantie ten aanzien van de lage kunst en

1. Zie ook Th. von Vegesack,De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement
1898-1968 (1986). Amsterdam: Meulenhoff, 1989. In deze studie wordt de ’eeuwige’ morele
worsteling van de intellectuelen tussen de plicht tot solidariteit met de slachtoffers van de
maatschappij (het geëngageerde standpunt) en de plicht tot een absolute geestelijke onafhanke-
lijkheid beschreven.

2. Thomas Mann, ’Ansprache auf dem Weltkongreß der Schriftsteller’ (New York, mei 1939),
in: idem, Tagebücher 1937-1939. Hier aangehaald naar Von Vegesack,De intellectuelen, p. 199.
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literatuur1 - inzichten, waaraan mijns inziens weinig paradoxaals te ontdekken
valt.

In dit verband zou ik willen aanknopen bij de idee dat er in de moderne kunst-
en literatuurgeschiedenis een permanente spanning bestaat tussen de polen
’integratie’ en ’exclusie’; tussen het verlangen naar een kunst die sociale tegen-
stellingen weet te verzoenen en van en voor iedereen is en een kunstopvatting die
juist het bijzondere, individuele karakter van elk geslaagd kunstwerk of van de
receptie ervan benadrukt; tussen een kunst waar geen kraak of smaak (meer)
aanzit en een kunst die alleen door de professionele kenner te begrijpen en te
waarderen valt. Een dergelijke tegenstelling kan niet alleen aangetroffen worden
bij Ortega y Gasset, maar ook bij Lotman, die een relatie van opvolging signa-
leert tussen de zogenaamde ’esthetica van de identiteit’ en de ’esthetica van de
tegenstelling’, waarbij hij veronderstelt dat we ons thans, tenminste voor wat de
beoordeling van de hedendaagse (hoge) literatuur betreft, in het tijdperk van de
esthetica van de tegenstelling bevinden.2 De esthetica van de identiteit associeert
hij met het verleden (folkloristische genres, middeleeuwse kunst) èn de heden-
daagse massacultuur, die daardoor zowel historisch als esthetisch naar de periferie
van de literatuur kan worden verbannen. Hoewel de globale typering van ’onze
tijd’ als het tijdperk van de tegenstelling zeker rond 1970 vanuit een (zuiver)
esthetisch perspectief niet onaannemelijk is, dreigt zo echter over het hoofd te
worden gezien dat er ook binnen de min of meer legitieme kunst en litera-

1. Een recent voorbeeld hiervan treft men aan in de tekst van Kees Fens voorHet groot dictee
der Nederlandse taalvan 1991, waarin met een retorisch beroep op een algemene opinie, het
zogenaamd elitaire standpunt over de lage literatuur terzijde wordt geschoven: "Aan het eind van
de reis laat de adellijk ogende dame [...] eenflodderig niemendalletjeliggen, terwijl de zo
geëngageerd lijkende heer eenminuscule thrillerachterlaat [...]. ’Nee’, denk je dan, ’u beider keus
is niet de mijne.’ Maar allicht brengt een ander hiertegen in dat deze gedachte getuigt van een
hautaine ivoren-torenhoudingen erop gericht is [...] in het gevlij te komen bij hetintellectuele
deel van de natie. Maar laten we er niet lang over uitweiden: er bestaat wijd en zijd eenconsensus
dat het lezen tijdens het reizen per spoor zonder malicieuze pejoratieven moet worden toegejuicht"
(Uit: de Volkskrant16 december 1991, cursief van M.S.L.). Er zijn natuurlijk ook tegenvoorbeel-
den. Zo heeft De Swaan nog altijd de indruk dat juist de cultuur de grote uitzondering vormt op
het beschaafde verbod op zelfingenomenheid (De Swaan,Kwaliteit is klasse, p. 49).

2. J.M. Lotman, ’Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden’ (1970), in:
W.J.M. Bronzwaer et al. (red.),Tekstboek algemene literatuurwetenschap [...]. Baarn: AMBO,
1977, pp. 107-120. Niet helemaal duidelijk is hoe ruim we in dit verband de term ’hedendaags’
(en ook ’modern’!) moeten opvatten. Op grond van de gegevens uit het tweede hoofdstuk mogen
we aannemen dat dit era rond 1800 is begonnen, toen het autonomiebeginsel de literaire theorie
begon te bepalen. Vergelijk Bourdieu, die ook rond 1970 een onderscheid maakt tussen ’perioden
van voortdurende breuk’ en ’klassieke perioden’, waarin de kloof tussen het sociale en het
esthetische ’oneindig veel smaller’ is dan in de huidige periode van breuk (’Elemente zu einer
soziologischen Theorie der Kunstwahrnehmung’, p. 433).
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tuur van de afgelopen twee eeuwen menige stroming, generatie en/of project is te
noemen waarin wel positieve aandacht bestaat voor de populaire en/of integreren-
de cultuurvormen die binnen Lotmans schema berusten op de esthetica van de
identiteit (men denke aan de romantische interesse voor het volkssprookje, Zola’s
visie op de sociale positie van de auteur, het socialistisch-realisme, de pop-art, de
postmoderne roman). Men kan uiteraard vanuit Bourdieu’s habitusbegrip de
oprechtheid van deze belangstelling in twijfel trekken. Men kan deze interesse
echter ook wel serieus nemen en eenvoudigweg vaststellen dat, zelfs tijdens de
hoogtijdagen van de moderne en/of hedendaagse esthetica van de tegenstelling,
waarin sommigen zich veel (theoretische) inspanning getroost(t)en om elke vorm
van identiteit buiten de literaire deur te houden of zelfs te vernietigen, er bij veel
literaire innovaties toch weer geput wordt (moet worden) uit het erfgoed van de
ouderwetse en/of uitgesloten esthetica van de identiteit (hetgeen, zoals uit het
vorige hoofdstuk bleek, voor sommigen uiteindelijk een reden is haar maar
openlijk te omhelzen en de esthetica van de tegenstelling, althans in theorie, af te
zweren en/of tot passé te verklaren).1 Kennelijk laat het populaire en/of integra-
tieve moment zich nooit helemaal en definitief verwijderen (zoals immers zelfs de
bekende kitschcriticus Hermann Broch moest toegeven dat "es ohne einen
Tropfen Kitsch, in keiner Kunst abgeht").2 Er is dus veel voor te zeggen om de
hoogliteraire flirtation met het triviale en/of het populaire niet als een toevallige
paradox of een ironische strategie te beschouwen, maar het veeleer te zien als een
onvermijdelijk en steeds terugkerend probleem binnen de moderne esthetica, dat
wellicht gekoppeld mag worden aan de fundamenteel ambivalente maatschappelij-
ke positie van de intelligentsia - een ambivalentie waaraan Bourdieu zelf ook
refereert als hij deze groep beschrijft als ’de overheerste fractie van de heersende
klasse’.

Een andere oorzaak van deze tegenstrijdigheid ligt vermoedelijk in het
professionaliseringsproces, waarin de deelnemers zich zowel beroepen op de over-
draagbaarheid (de ’techniciteit’) van de professionele (in ons geval: artistieke)
kennis, als op de onbepaaldheid van deze kennis, op het ’gevoel’ en het ’charis-
ma’ dat het vak vereist, waardoor onbevoegden ervan uitgesloten kunnen blijven.
Volgens de nogal cynisch-functionalistische bespreking door De Swaan van deze
ambivalentie gebruikt de beroepsgroep het ’techni-

1. Eco’s pleidooi voor de herwaardering van de handeling bijvoorbeeld sluit naadloos - zij het
met een tegengestelde waardering - aan op Lotmans karakteristiek van de structuur van de teksten
van de esthetica van de identiteit (Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’, p. 70. Zie ook: U.
Eco, ’Serialität im Universum der Kunst und der Massenmedien’ (1985), in: idem,Streit der
Interpretationen. Konstanz: Universitätsverlag, 1987, pp. 49-65).

2. H. Broch, ’Das Böse im Wertsystem der Kunst’ (1933), in: idem,Schriften zur Literatur2
(Theorie). Frankfurt: Suhrkamp, 1975, p. 150. Zou het omgekeerde ook het geval zijn? Het zou
wel passen in de idee van het ’gesunkene Kulturgut’.
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sche’, op cultuurspreiding gerichte argument vooral om zich te verzekeren van
staatsbescherming en overheidssteun, terwijl het charismatische argument haar
autonomie bewaakt: "De esoterische opvatting van de goede smaak beschermt [de
’moderne smaakspecialisten’ in] hun handelingsvrijheid om naar goeddunken te
beschikken over de middelen en de faciliteiten die zij eerst van de staat verwor-
ven hebben, juist op grond van een universalistische conceptie van de kunstzin als
een algemeen overdraagbare vaardigheid. Dat is het kunststuk, niet alleen van de
kunstkenners, maar ook, elk op hun terrein, van de professionele en universitaire
beroepsgroepen".1 We zijn weer eens doortrapter dan we dachten...

Ik wil hier pleiten voor een benadering die voldoende rekening houdt met het
bestaan van dergelijke paradoxen en conflicten en die zich weet te onthouden van
globaal historische uitspraken die slechts één bepaalde opvatting kenmerkend voor
de kunst of de literatuur een bepaalde periode of maatschappelijk bestel vinden en
daarbuiten slechts paradoxen kan ontwaren. We zouden moeten uitzien naar een
model dat in staat is verantwoording af te leggen over de diversiteit, complexiteit
en de conflicten binnen van het literaire veld, waarbij zeker onderzocht moet
worden in hoeverre Bourdieu’s veldbegrip hiervoor een redelijk aanknopingspunt
biedt.2 Zijn opmerking dat men de zuivere blik moeilijk los van de naïeve blik
kan beschrijven, geeft daarvoor goede hoop, al zal men daarvoor eerst moeten
vaststellen in hoeverre de volksklasse of ’haar’ cultuur nu wel of niet een
(actieve) positie inneemt in het literaire veld.

Een laatste verklaring voor mijn indruk dat Bourdieu onvoldoende in staat is
de paradoxale waardering van menig intellectueel voor het populaire te analyse-
ren, moet gezocht worden in zijn poging twee zeer verschillende theoriesoorten
aan elkaar te koppelen. Zo gaat hij enerzijds uit van wat we het literair-kritische
discours kunnen noemen, waarvoor, vanuit het perspectief van de hoge literatuur,
de dichotomie min of meer vanzelfsprekend is. Dit discours baseert zich over het
algemeen niet op exact, empirisch betrouwbaar sociologisch onderzoek: met
emotioneel beladen categorieën als ’massa’, ’barbaren’ en ’elite’ zal een gewe-
tensvol hedendaags socioloog moeilijk uit de voeten kunnen, zeker als er nauwe-
lijks pogingen worden ondernomen deze sociologisch wel bijzonder vage groepen
nader te specificeren. Dat betekent niet dat deze begrippen van geen enkele
waarde zijn: binnen een literair-kritisch discours, dat er in eerste instantie speciaal
op is gericht teksten goed of af te keuren en dat er dus weinig immanent en
praktisch belang bij heeft

1. De Swaan,Kwaliteit is klasse, pp. 46-47.

2. Zie met name: Bourdieu,Les règles de l’arten: idem, ’The Field of Cultural Production’.
Hierbij zou tevens Even-Zohars polysysteemtheorie betrokken kunnen worden, waarnaar Bourdieu
inderdaad (minimaal) verwijst (pp. 282 resp. 315).

196



De relatie tussen de populaire en de legitieme esthetica

binnen de groep afgekeurde teksten nader te differentiëren, kunnen ze naar (groot)
genoegen functioneren. Men komt echter in de methodologische problemen als
men deze literair-kritische tweedeling rechtstreeks wil overdragen op anderzijds
het modern sociologische discours. Misschien was het voor Ortega y Gasset,
Simmel en veel vooroorlogse marxisten nog mogelijk dit zonder al te veel
moeilijkheden te doen (bijvoorbeeld omdat economisch kapitaal toen een noodza-
kelijker voorwaarde voor cultureel kapitaal was dan tegenwoordig); de contempo-
raine sociologie werkt evenwel met minder simpele indelingen: men denkt niet in
twee, maar in drie, vier, vijf of meer ’klassen’ en de ’partijdigheid’ van het
literair-kritische discours is er nauwelijks meer vanzelfsprekend.1 Bourdieu nu
heeft desalniettemin geprobeerd deze twee hedendaagse theoriesoorten met elkaar
te verbinden, daarin ongetwijfeld gesteund door zijn (marxistische) overtuiging
dat er in de burgerlijke samenleving uiteindelijk slechts twee sociale klassen, een
heersende en een overheerste, bestaan. Uiteraard is hij zich ervan bewust dat deze
tweedeling wat aan de grove kant is en onderscheidt hij binnen met name de
heersende klasse verschillende klassenfracties. Daarbij gaat hij overigens nog wel
steeds uit van het (magische) getal twee, dat nu eenmaal een grote rol speelt in
het structuralisme, waartoe Bourdieu’s werk (met uiteraard de nodige nuances)
gerekend mag worden.2 De ’heersende klasse’ uit het literair-kritische discours
blijkt echter niet eenvoudigweg samen te vallen met de heersende klasse in
economisch-politieke zin, of actueler geformuleerd, met de ’hogere klassen’ uit de
hedendaagse sociologie: het betreft hier ’slechts’ de groep der intellectuelen en
kunstenaars. Hetgeen de theoretische mogelijkheid opent dat de overheerste klasse
uit het literaire discours (de ’massa’ van ’cultuurbarbaren’) óók kan behoren tot
de in sociologische zin heersende klasse (de ’bourgeoisie’), waarmee de idee dat
de artistieke hiërarchie zou samenvallen met de maatschappelijk, onder grote druk
komt te staan. Waar het mij hier evenwel vooral om gaat, is dat de door Bourdieu
in alle eerlijkheid gesignaleerde paradox voor een niet onbelangrijk deel voort
lijkt te komen uit zijn

1. Een kritische opmerking hierover vindt men bij Blasius en Winkler, ’Gibt es die "feinen
Unterschiede"?’, p. 75.

2. Waarbij, zoals in paragraaf 3 al werd aangestipt, enkele complicaties optreden door het feit
dat hij in de praktijk (noodgedwongen) weer wèl werkt met een maatschappelijke driedeling, die
nu eenmaal een sterke traditie heeft binnen de sociologie (evenals in de minder op evaluatie
gerichte literatuurtheorie, die hier evenwel niet aan de orde is). Zie voor een overzicht van
Bourdieu’s kritiek op het structuralisme: Lash, ’Modernization and Postmodernization in the Work
of Pierre Bourdieu’, pp. 254-258.
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wat naïeve poging de nogal grove indeling uit het ene discours rechtstreeks over
te dragen op de inmiddels veel fijnere classificaties uit het andere.1

Hoewel de legitieme smaak literair-historisch dus ten dele als de negatie van
de populaire smaak gezien kan worden (ik laat hierbij nog even in het midden of
dit ook werkelijk zijn (enige)oorsprongis, dat wil zeggen: of dit het belangrijk-
ste motief van de eerste burgerlijke dichotomietheorieën was), blijkt deze stelling
zeker vanuit een sociologisch perspectief veel te globaal en te algemeen te zijn en
te weinig rekening te houden met de complexiteit van zowel het (autonome)
literaire veld als van de relatie tussen het literaire en het sociologische discours.

Tot nu toe werd vooral ingegaan op de houding van de dragers van de legitie-
me smaak tegenover de populaire smaak: zij bleek zich zeer globaal gesproken
(maar mijns inziens zeker niet alleen) te kenmerken door negatie. Vervolgens
kunnen we ons afvragen welke houding er over het algemeen binnen de populaire
’esthetica’ wordt ingenomen ten opzichte van de hoge, legitieme smaak. Is de
negatie, zoals bijvoorbeeld Schlegel en Adorno suggereerden, wederzijds? Kan
men inderdaad stellen dat "the dominated class reject[s] the dominant culture in a
movement ofpure negation"?2

Zoals op basis van paragraaf 2 al enigszins te verwachten viel, spreken
Bourdieu’s opmerkingen hierover elkaar tegen. Zo signaleerde hij (op weinig
deugdelijke wijze) enerzijds dat de volksklasse relatief veel respect heeft voor de
hegemonie van de gevestigde culturele instituties (ook of juist als dier beslissin-
gen en aanbevelingen nauwelijks een rol spelen in de eigen culturele praktijk) -
een houding, die uitgaande van de idee van de klassehabitus niet kritisch en
subjectiverend genoemd kan worden, maar eerder een teken is van aanpassing en
onderwerping aan het heersende culturele gezag. Ook beschreef Bourdieu de
populaire esthetica als wat ik een ’nulcultuur’ noemde: zij zou voornamelijk
gekenmerkt worden door gebrek en armoede en zou daardoor niet op één lijn
gesteld kunnen worden met de traditionele (autonomie)-esthetica, waarvoor zoals
ook reeds Kant opmerkte, een zekere overvloed noodzakelijk is. In zo’n schema is
de populaire smaak geen (negatieve) reactie op de legitieme smaak, maar vormt
hij hoogstens een ’natuurlijk’ en/of ’naïef’ fundament waarop de legitiem estheti-
sche instelling door middel van de negatie voortbouwt - de naïeve blik zelf levert
bij gebrek aan zelfstandige en specifiek esthetische normen geen kritische tegen-
esthetica. De

1. Een conclusie die trouwens opgevat kan worden als een ondersteuning van Bourdieu’s
structuralisme, volgens welke de tegenstelling grof-fijn tot de basis van onze culturele matrix be-
hoort.

2. Garnham en Williams, ’Pierre Bourdieu and the Sociology of Culture’, p. 219, cursief van
M.S.L.
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vraag, of de populaire smaak eigenlijk wel een concrete positie in het artistieke en
literaire veld inneemt, zou dus waarschijnlijk met "nee" beantwoord moeten
worden.1

Eenzelfde conclusie kan getrokken worden als we relatie tussen de hoge en de
lage cultuur niet vanuit een (zuiver) esthetisch perspectief, maar vanuit het aspect
van de sociale conventies beschouwen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de idee van
het ’gesunkene Kulturgut’, waarvan Bourdieu (samen met Gramsci) een aanhan-
ger bleek te zijn.2 Daarin wordt de volkscultuur gezien als een residu, dan wel als
het minst omstreden deel van de legitieme cultuur van nu of een eerder stadium -
een verklaring die evenmin uitgaat van het zelfstandige en/of kritische karakter
van de volkscultuur.

Anderzijds vinden we bij Bourdieu ook uitspraken en begrippen die wel duiden
op de mogelijkheid van een kritische en/of zelfstandige populaire cultuur, al lijkt
er hier geen sprake te zijn van een cultuur ’au sens restreint’.3 Zo wees hij op de
afkeer van de lagere klassen van de neiging tot (culturele) exclusie en - ik
parafraseer - de ’kapsones’ van de hogere klassen, die ’waanzinnig veel geld’ en
’bedragen waarvan een heel gezin een jaar of langer zou kunnen rondkomen’
’neertellen’ voor een schilderij ’dat nergens op lijkt’ en dat ’in elkaar geflanst
lijkt te zijn door een kleuter’ - een redenering die toch een zekere (kritische?)
eigenheid verleent aan de smaak van de armoede van de volksklasse en/of van de
soberheid van sommige groepen uit de middenklassen.

Daarnaast noemt hij de populaire esthetica ’une esthétiqueanti-kantienne’
omdat zij de basisstellingen van de kantiaanse leer van het schone negeert en
afkeurt en dus als haar inverse gezien kan worden: "elle se présente comme
l’exact opposé de l’esthétique kantienne".4 Ook stelt Bourdieu dat de weerzin van
de esthetische instelling tegen de populairewederzijdsis;5 uitspraken die (wellicht
door hun nogal onnauwkeurige terminologie) toch sterk de indruk wekken dat we
ook aan de populaire kant te maken hebben met een meer of minder bewuste,
actief-negatieve reactie - een suggestie die op grond van het bovenstaande
evenwel onjuist genoemd zou moet worden. Het zou in verband

1. Zie ook: Bourdieu, ’L’art de résister aux paroles’, p. 15.

2. Maar soms ook niet. Bijvoorbeeld: "Les arts de vivre dominésqui n’ont pratiquement
jamais reçu d’expression systématiquesont presque toujours perçus, par leurs défenseurs mêmes,
du point de vue destructeur ou réducteur de l’esthétique dominante, en sorte qu’ils n’ont d’autre
alternative que la dégradation ou les réhabilitations auto-destructives (’culture populaire’)"
(Bourdieu,La distinction, p. 50).

3. Zie over deze kwestie ook Elster, die Bourdieu’s analyse inLa distinction "confused and
badly worked out" noemt (Elster, ’Snobs’, p. 11).

4. Bourdieu,La distinction, p. V.

5. Bourdieu,La distinction, p. 33.
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met de populaire ’esthetica’ mijns inziens adequater zijn te spreken van ’une
esthétiquenon-kantienne’ of desnoods ’pré-kantienne’ (deze laatste optie geniet
minder mijn voorkeur, omdat daarin het (retorische) motief van het al dan niet bij
de tijd zijn te veel nadruk krijgt).

De tegenspraak hier lijkt vooral te zitten in de problemen rond het antwoord
op de vraag of de volksklasse nu wel of niet over een eigen (cultureel en artis-
tiek) bewustzijnbeschikt en zo ja, of dit bewustzijn een eigenactieve uitdruk-
kingswijze kent.

In aansluiting op Ortega y Gasset stelt Bourdieu dat de volksklasse zich soms
(bijvoorbeeld in de confrontatie met formele kunst) wel degelijk bewust is van het
(sociale) negatie- en/of exclusiemotief achter de dynamiek van de hoge cultuur:

On observe ainsi le désarroi, qui peut aller jusqu’à une sorte de panique
mêlée de révolte, devant certains objets exposés - je pense au tas de
charbon de Ben, exposé à Beaubourg peu après l’ouverture - dont l’inten-
tion parodique, entièrement définie par référence à un champ et à l’histoire
relativement autonome de ce champ, apparaît comme une sorte d’agres-
sion, de défi au bon sens et aux personnes de bon sens. De même, lorsque
la recherche formelle vient s’insinuer dans leurs spectacles familiers -
comme c’est le cas dans les variétés télévisées avec les effets spéciaux à
la Averty -, les spectateurs des classes populaires s’insurgent, non seule-
ment parce qu’ils ne sentent pas la nécessité de ces jeux purs, mais parce
qu’ils comprennent parfois qu’ils tiennent leur nécessité de la logique d’un
certain champ de production, qui, par ces jeux mêmes, les exclut [...]. La
recherche formelle [...] est, aux yeux du public populaire, un des indices
de ce qui est parfois ressenti comme une volonté de tenir à distance le
non-initié ou, comme disait un enquêté à propos de certaines émissions
culturelles de la télévision, de parler à d’autres initiés "par dessus la tête
du public".1

Volgens Ortega y Gasset leidt dit besef van (opzettelijke) uitsluiting tot
gevoelens van verontwaardiging, woede en opstand van de kant van de uitgeslote-
nen - een door Bourdieu genoemde mogelijke reactie die zich op het eerste
gezicht maar moeilijk laat rijmen met het eveneens geconstateerde

1. Bourdieu, La distinction, pp. 34-35. Vergelijk Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des
Menschen aus der Kunst’, pp. 231-232.
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ontzag dat de legitieme cultuur ook/juist bij de volksklasse zou genieten.1 Van
belang hier is natuurlijk hoe dit gevoel van dissonantie zich uit en hoe ’kritisch’
dergelijke uitingen dan zijn: of je (zoals Ortega y Gasset hoopte) de oorzaak of
’schuld’ van deze culturele incompetentie, onmacht en/of onverschilligheid bij
jezelf zoekt of legt (’daar heb ik geen verstand van’),2 je je in de zeldzame
contacten met kunst (hoofdschuddend) neerlegt bij het bestaan en de meningen
van de deskundigen en je terugtrekt uit de artistieke discussie; of dat je het ’voor
jezelf’ bepaald niet eens bent met de luxe perversiteiten van die zogenaamde
ingewijden (De Anderen), met wier smaak je buiten en na schooltijd toch
’gelukkig niets meer te maken hebt’ (je hebt wel ’wat beters te doen’ en je kunt
je wel ’iets leukers voorstellen’) - een mening, die zonder gêne beleden kan
worden omdat je in een vrij land ’toch zeker zelf wel mag uitmaken wat je mooi
vindt’. Bourdieu verbond aan deze laatste opmerking de conclusie dat de volks-
klasse een aanmerkelijk toleranter smaakbegrip heeft dan de aanhangers van de
kantiaanse schoonheidsleer, waarin het smaakoordeel universeel is - een plura-
lisme dat o.a. lijkt te moeten garanderen dat je ’gewoon je eigen gang’ kunt
blijven gaan, met rust gelaten wordt en in principe geen esthetische, morele en/of
intellectuele verantwoording hoeft af te leggen over de keuze van bijvoorbeeld je
lectuur.

Naast dit ’passieve’ verzet zou men kunnen denken aan het actievere, verbale
protest dat af en toe tegen hoge (literaire) kunstwerken wordt aangetekend.
Typisch voor de populaire esthetica zou dan zijn dat de aangehaalde kritische
categorieën niet zozeer esthetisch, maar voornamelijkmoreel van aard zijn; een
soort argument waarmee iemand die maar enigszins is getraind in het hoogcul-
turele discours, zich binnen Bourdieu’s schema niet snel zal afgeven. De radicaal
esthetische code, waarin de creatieve vrijheid hoog staat aangeschreven, gebiedt
nu eenmaal dat de lezer zich, op straffe van belachelijkheid en een reputatie van
bekrompenheid (men denke aan de wijze waarop nu veelal wordt teruggeblikt op
de aanklagers in de bekende literaire processen), op geen enkele wijze ’inhoude-
lijk’ laat provoceren en zich een

1. Dit is niet zo tegenstrijdig als op het eerste gezicht lijkt: de emoties ’ontzag’ en ’opstand’
hebben o.a. met elkaar gemeen dat ze beide betrekking hebben op een niet te negeren ’gezag’ dat
zich buiten de redelijke macht van het subject bevindt (vergelijk dit bijvoorbeeld met Kants
opmerkingen over het verhevene). Ze kunnen zelfs gelijktijdig optreden: men kan bijvoorbeeld
enerzijds onder de indruk zijn van het internationale (institutionele) succes van ’onze’ Karel
Appel, maar anderzijds ’voor zichzelf’ grote twijfels hebben over de esthetische verdienste van
zijn werk of zich er zelfs over opwinden dat iemand ’op zo’n manier’ zo beroemd kan worden.
Bourdieu associeert deze ambivalentie overigens voornamelijk met de kleine burgerij. Vraag:
zouden er ook groepen bestaan diegeenambivalente verhouding met de cultuur hebben?

2. Merk op dat deze alledaagse zegswijze aan de ratio en niet, zoals volgens Ortega y Gasset
zou moeten, aan het gevoel appelleert: wellicht omdat je niet snel over jezelf een veel definitievere
uitspraak als ’daar heb ik geen gevoel voor’ zult doen?
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morele veroordeling laat ontlokken. De populaire ’esthetica’ kent bij gebrek aan
een autonoom esthetisch begrip deze terughoudendheid niet en neigt er daarom
gemakkelijker toe een kunstwerk als blasfemisch, pornografisch of in strijd met
het gezonde verstand te veroordelen.1 Ook bestaat de indruk dat vandaar uit al
snel de roep om ’een verbod’ zal klinken - een indruk die natuurlijk ten dele het
gevolg kan zijn van het gezichtsbedrog dat optreedt omdat de volksklasse zich
relatief uiterst zelden in literaire debatten mengt en daardoor niet over de subtiele-
re middelen (’een overbodige roman’) beschikt waarmee de reguliere deelnemers
aan het literaire veld hun concurrenten de lust tot schrijven proberen te ontnemen.
Interessant zou zijn aan de hand van ingezonden brieven, verklaringen en aan-
klachten eens systematisch na te gaan welke populair ’esthetische’ waarden er
zoal een rol spelen in het verbale protest tegen bepaalde omstreden (literaire)
kunstwerken. Hieruit zou overigens, zeker ten aanzien van het hedendaagse
Nederlandse literaire veld, ook wel eens kunnen blijken dat het verschil tussen de
esthetische en de morele instelling en de eraan gekoppelde tegenstelling tussen de
zuivere en de populaire smaak in de praktijk als minder absoluut worden ervaren
dan Bourdieu inLa distinction veronderstelt - men denke bijvoorbeeld aan de
onlangs heropende discussie over de relatie tussen kunst en ethiek.2

Een volgend, ongeveer even uitzonderlijk verschijnsel dat onderzocht kan
worden op zijn mogelijk sociaal-esthetische achtergronden, betreft het kunst-
vandalisme, waarin de verontwaardiging een fysieke vorm heeft aangenomen. Zo
kunnen we ons afvragen of er bij de beschadiging vanDe nachtwacht, Michel-
angelo’sDavid en NewmansWho’s Afraid of Red, Yellow and Blueook ’estheti-
sche’ motieven hebben meegespeeld en zo ja, of deze overeenkomen met wat
Ortega y Gasset en Bourdieu typisch achten voor de populaire, onontwikkelde
smaak. Waarom vernielt iemand een kunstwerk naast of in plaats van een tele-
fooncel of z’n eigen servies? Is het iets in het werk zelf dat gestoord heeft of
betreft het een daad van opstand tegen de kunst in het algemeen? Ligt het, o.a. in
structuralistische zin, eigenlijk niet voor de hand dat een voorwerp of verschijn-
sel, dat de één verafgoodt, voor De Ander (bijvoorbeeld voor De Gek) object van
grote haat kan zijn? Is sommige kunst (bij-

1. Op een dergelijke anti-institutionele stemming werd indertijd gretig ingespeeld in de
zogenaamde ’volkse esthetica’ van het nationaal-socialisme, dat de moderne, ’entartete Kunst’
verweet het zieke en het mismaakte te verheerlijken. Zie o.a. D. Strothmann,Nationalsozialistische
Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich. Bonn: Bouvier, 1960 en: M.
Laurense,Literatuur in het Derde Rijk. Een onderzoek naar de esthetiek van het nationaal-
socialisme. Groningen, 1985 (ongepubliceerd typoscript).

2. Zie: J.J.A. Mooij, ’Het schone en het goede’ en ’Literatuur en ethiek’, in: idem,De wereld
der waarden, pp. 149-161; 213-215 resp. 133-148; 211-213 en: idem, ’Literature and Morality:
The Primacy of Ethics’, in: B. Tysdahl (red.),Literature and Ethics. [...]. Oslo: U.P., 1992, pp.
99-114.
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voorbeeld experimentele en/of zeer kostbare) in het bijzonder vatbaar voor dit
soort vernielzucht? Waarom richt de vandalistische ’kritiek’ zich zowel tegen
experimentele werken (waarvan, zoals in het geval van Newman, de sociale
omstredenheid binnen Bourdieu’s kaders theoretisch voorstelbaar en -spelbaar is),
als ook tegen volledig gecanoniseerde en werkelijk algemeen1

1. Met ’algemeen geaccepteerde kunst’ bedoel ik kunst die niet alleen de instemming heeft
van het forum van de (professionele) deskundigen op het gebied van de kunst, maar die ook ver
daarbuiten, door de leken, positief wordt gewaardeerd en bijvoorbeeld ook voldoet aan de estheti-
sche normen van de lagere klasse(n). Men kan dit verschijnsel met Bourdieu zien als het resultaat
van sociale imponering door de gevestigde instituties, en/of het (vanuit een klasseperspectief)
afwijzen als sociaal smakeloos. Maar het kan tevens esthetisch verklaard worden door het feit dat
het hier vaak (maar niet altijd!) om ’realistische’ kunst gaat - een aspect dat voor de kenners
wellicht wat minder van belang zal zijn. Hoe dan ook: in de praktijk hebben we hier te maken
hebben met een klasse-onafhankelijke canon, die niet bijzonder gevoelig lijkt te zijn voor Bour-
dieu’s dialectiek van distinctie en pretentie en voor de devaluatie en vulgarisatie door een grotere
verspreiding. Bij de totstandkoming van een dergelijke communis opinio lijkt mij overigens niet
alleen de consensus binnen het deskundige forum van belang te zijn, maar ook en vooral het
vonnis dat (al dan niet op gezag van het forum) door de algemenere, anderszins specifieke en/of
cultureel ’lagere’ instituties wordt geveld. Men denke aan al die overige ’stemmen’ die al dan niet
in het openbaar hun mening geven over kunst en literatuur en daarbij im- of expliciet, in bijzinnen
en vanzelfsprekendheden, bepaalde esthetische normen uitdrukken en overdragen op anderen. Dit
laatste hangt uiteraard af van hun gezag, hetgeen samenhangt met de mate waarin hun publiek
persoonlijk in kan stemmen met hun oordelen. Binnen de hoge cultuur wordt vaak vergeten dan
wel betreurd dat deze stemmen het culturele klimaat sterk meebepalen en dus ook deel uitmaken
van het veld. Hiertoe zouden gerekend kunnen worden: ouders, onderwijzers, journalisten en hun
geïnterviewden, politici, religieuze voorgangers, vertellers, scenarioschrijvers, acteurs, reclamema-
kers, radio- en televisiepresentatoren en hun tekstschrijvers, cabaretiers, samenstellers van
prijsvragen en quizzen waarin naar wetenswaardigheden uit de wereld van de algemene ontwik-
keling wordt gevraagd, schrijvers van populair-wetenschappelijke publikaties; kortom al die
mensen en maatschappelijke instellingen die ervoor zorgen dat in onze samenleving ook wie
(bijvoorbeeld op habituele gronden) zich ’niet zo’ en zelfs ’helemaal niet’ voor kunst interesseert,
toch de tragische anekdotes kent over de oren van Beethoven en Van Gogh en over de erbarme-
lijke omstandigheden waarin Rembrandt, Mozart en Multatuli stierven. Een kunstwerk is omstre-
den als er tussen de verschillende instituties uitdrukkelijke meningsverschillen bestaan; van
dichotomisering lijkt sprake te zijn als de waterscheiding tussen de deskundige en de overige
instituties loopt, hetgeen mede duidt op de beperktheid van het gezag van het forum van deskundi-
gen. Zie verder mijn ’Canondeclinatie’ (in: R.T. Segers (red.),Visies op cultuur en literatuur.
Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij. Amsterdam etc.: Rodopi, 1991, pp.273-
278), waarin gepleit wordt voor een verruiming van het ’officiële’ forum met op z’n minst het
onderwijs, o.a. omdat wellicht nu net daar iets van de algemene pretenties van de hoge kunst en
literatuur concreet gemaakt zouden kunnen worden. Zelfs als men het zinvol acht een theoretisch
onderscheid te blijven maken tussen de deskundigen, die (naar trouwens wel wordt betwijfeld; zie
bijvoorbeeld H. Verdaasdonk,Literatuurbeschouwing en argumentatie. Amsterdam: Huis aan de
drie grachten, 1981) met inzicht en kennis van muzische zaken tot hun oordelen komen, en
degenen wier specifieke taak het is hun publiek op te voeden, het te vermaken, te vleien, te
informeren of iets te verkopen, zal men toch niet kunnen ontkennen dat in een democratische
samenleving de (algemene) overtuigingskracht van het forum veel te maken heeft met zijn sociale
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geaccepteerde, niet zozeer ’gezonken’ als wel ’bezonken’ cultuurgoederen (zoals
in de gevallen van Michelangelo en Rembrandt, die gezien het feit dat hun werk
ook afgebeeld wordt op koektrommels, legpuzzels en borduurpatronen voor
vergevorderden, een vooraanstaande positie lijken te hebben verworven in ook de
populaire cultuur)? Hoe verhoudt dit soort individuele waanzin tegenover met
name de beeldende kunst zich tot de meestal collectieve (en dus georganiseerdere)
agressie waarvan literatuur soms (bijvoorbeeld bij boekverbrandingen) het
slachtoffer wordt? Zijn sociale achtergronden en/of kapitaalstructuur en -volumen
van de dader(s) hier inderdaad van betekenis? Mag dit gedrag opgevat worden als
een wel heel extreme vorm van sociaal protest tegen de algemene, universele pre-
tenties van de legitieme smaak? In hoeverre past het in de (politieke) traditie van
de beeldenstormers en hoe verhoudt het zich tot de iconoclastische tendensen
binnen de kunst zelf?1 Vragen, die niet allemaal gemakkelijk en/of betrouwbaar
te beantwoorden zullen zijn (bijvoorbeeld omdat de dader geestelijk gestoord is
en/of zich nauwelijks bewust is van enig sociaal of habitueel motief), maar die
daarom niet minder belangwekkend zijn, o.a. omdat zij inzicht kunnen geven in
de sociaal-psychologische aspecten van de institutie kunst.2

Van belang voor de vraag of de populaire ’esthetica’ inderdaad eentegenes-
thetica vormt, is tot slot de vraag of de populaire bezwaren zich ookesthetisch
uiten; of zij ook resulteren in de produktie van eigen, alternatieve kunstwerken,
waarin impliciet, maar toch min of meer bewust, kritiek wordt geleverd op de
legitieme kunst- en literatuuropvatting. Men denke hier, met Bourdieu’s permissie,
niet zozeer aan de consumptie van de ’populair’ genoemde ’production culturelle
de grande série’ (waarin het anti-hoog-culture-

openheid. Dat er ondanks de fundamentele culturele en/of habituele verschillen in een gedifferen-
tieerde samenleving toch eenalgemeneopvatting mag worden aangenomen, een Grote Gemene
Deler, kan mede (maar zeker niet uitsluitend) verklaard worden uit de gemeenschappelijkheid van
de (natuurlijke)taal.

1. Zie Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst’, pp. 253-254 en H.
Levin, ’What Is Realism?’ (in:Comparative Literature3 (1951), pp. 193-199.

2. Legio mogelijkheden dus voor een (empirisch) vervolgonderzoek. Daarbij zou gebruik
gemaakt kunnen worden van: D. Gamboni,Un iconoclasme moderne. Théorie et pratiques
contemporaines du vandalisme artistique. Lausanne: d’en-Bas, 1983. Een uitgebreide samenvatting
hiervan verscheen onder de titel: ’Méprises et mépris. Éléments pour une étude de l’iconoclasme
contemporaine’, in:Actes de la Recherche en Sciences Sociales49 (1983), pp. 2-28. Enkele
aardige intuïties hierover ook bij: J. Wieand, ’Quality in Art’, in:British Journal of Aesthetics21
(1981), p. 334.
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le motief trouwens wel veelvuldig voorkomt),1 maar vooral aan actieve en
creatieve vormen (zoals dansen, muziek maken, knutselen, handwerken, verhalen
vertellen, amateurtoneelspelen, fotograferen). De voor mij voornaamste conclusie
van Bourdieu’s studie naar het sociale gebruik van de amateurfotografie2 luidt
evenwel dat de populaire cultuur (die in 1965, een beetje verwarrend, nog of al
’moyenne’ heet) qua thematiek en compositie ronduit conventioneel te noemen is:
niets blijkt zo traditioneel te zijn als de ideeën over wanneer, wat, wie en hoe
gefotografeerd mag/moet worden (hoogtepunten uit het familieleven zoals bruiloft
en vakantie; bezienswaardigheden uit de reisgidsen zoals monumentale gebouwen
en uitzichten). Dit ondanks het feit dat de fotografie zeker op dat moment nog
een vrij jong medium was, dat nog niet algemeen tot de (legitieme) kunst
gerekend werd en (dus) nog niet de last van een academische traditie droeg. Zelfs
het feit dat de benodigde apparatuur zowel qua aanschaf als qua bediening voor
zo goed als iedereen toegankelijk was, leidde tegen Bourdieu’s (achteraf gezien
nogal naïeve) verwachting en hoop in niet tot ’de anarchie van de individuele
improvisatie’ en/of een populair esthetisch ant(i)woord op de legitieme smaak. De
populaire esthetica laat zich dus ook hier weer kennen als een ’verouderde’,
’afgezakte’ en/of ’bezonken’ variant van de legitieme kunstopvatting die, afgezien
van een sterke zin voor conventie en een onontwikkeld ’gevoel’ voor het zuiver
esthetische, niets eigens heeft: "Ce n’est pas sur le terrain de la culture, toutefois,
qu’il faut chercher une distance ou une prise de distance, sauf toute négative, par
défaut, à l’égard de la classe dominante et de ses valeurs".3 Waaruit nogmaals, en
nu dan maar definitief, geconcludeerd mag worden dat de populaire esthetica geen
anti-esthetica is en dat de relatie met de legitieme smaak nauwelijks bepaald
wordt door enigerlei negatie, maar meer door een specifieke, maar weinig
systematische, tamelijk trage en in hoge mate onbewuste navolging van de
bekendste vormen van de legitieme cultuur. Of iets minder afwijzend geformu-
leerd: de naïevere uitgangspositie en het niet-professionele (amateuristische,
hobbyistische) karakter van de populaire cultuurproduktie (hier wordt uitdruk-
kelijk niet gedoeld op de

1. Enkele voorbeelden uit de televisiereclame van 1992: de Vivaldi-violist die zich na gedane
arbeid in zijn auto ontspant bij popmuziek; het stel dat, omdat de vrouw niet weet hoe ze zich
voor de gelegenheid moet kleden, besluit niet naar de opera, maar naar een jazzcafé te gaan, waar
ze vervolgens een operaklant ontmoeten; de ’gewone’ man die tijdens een receptie enkele zeer
snobistische poëzieliefhebbers aftroeft met de merknaam van een worst; het stemmige kamerorkest
dat afziet van het oorspronkelijke, klassieke repertoire en ’spontaan’ op de melodie van een
populaire evergreen de lof van een ijsfabriek begint te zingen, etc.

2. Zie Bourdieu,Un art moyen, pp. 23-25; 39. Het is jammer dat Bourdieu inLa distinction
niet meer heeft gedaan met de gegevens uit de zesde vraag van de enquête, waarin naar de beoefe-
ning van verschillende vrijetijdsactiviteiten wordt gevraagd.

3. Bourdieu,La distinction, p. 458.
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cultuurindustrie) maken het hoogst onwaarschijnlijk dat zij zich op hetzelfde
niveau en in hetzelfde tempo zal ontwikkelen als de legitieme kunst, wier
participanten vervolgens de overtuiging kunnen gaan koesteren dat zij beter bij de
tijd of zelfs hun tijd vooruit zijn. Of nog vriendelijker en iets algemener gezegd:
het is het moderne geloof in technische vernieuwing en vooruitgang, in speciali-
satie en professionalisering geweest die van een mogelijk verdienstelijk amateur
tot een esthetisch overbodige dilettant, een ’zondagskunstenaar’ heeft gedegra-
deerd.

Als we dan nu, met de meerderheid van Bourdieu, vasthouden aan de idee dat
de populaire cultuur zich het gemakkelijkste, het toegankelijkste, het traditi-
oneelste, het klassiekste en/of het minst ’formele’ van de legitieme smaakeigen
heeft gemaakt, wordt tevens duidelijk waarom ook of juist de lagere klassen, voor
wie volgens Bourdieu de uitdaging in werkelijkheid vaak niet eens bedoeld is,
zich soms toch door de avantgarde tot paniek laten provoceren: men vat haar
aanvallen op de ’goede smaak’, die men pas op school heeft leren kennen en
waarvan de dynamiek door gebrek aan tijd, gewenning en ’vrije omgang’ echter
een mysterie is gebleven, namelijkpersoonlijkop.

De conclusie hier moet dus zijn dat de instelling van de legitieme smaak ten
opzichte van de illegitieme, populaire smaak voor een (belangrijk?) deel geba-
seerd is op het principe van de negatie. Dit is, ondanks enkele suggesties van
Bourdieu in die richting, omgekeerd niet of nauwelijks het geval: de smaak van
de volksklasse oriënteert zich wel degelijk in positieve zin op de legitieme smaak.
Hij behoort evenwel tot één van de meest conventionele varianten ervan, met
name omdat hij nauwelijks ’oog’ heeft (leren ontwikkelen) voor het verplicht
speelse, ’zuiver esthetische’ karakter van de hoge kunst en literatuur.

Men moet zich daarom afvragen of de strijd om de cultuur zich eigenlijk wel
afspeelt tussen de dragers van de legitieme smaak en de volksklasse, die zich over
het algemeen ’nergens mee bemoeit’ en die evenmin een (aan de gevestigde
instituties) opvallende aandrang vertoont de algemene instemming te verwerven
voor haar ’onbeholpen’ creativiteit, die de bezitters van het culturele kapitaal
soms weliswaar kan ontroeren (om bijvoorbeeld het naïeve vakmanschap of het
doorzettingsvermogen dat uit een bouwwerk van lucifers spreekt), maar zelden
artistiek belangwekkend gevonden zal worden. Men mag daarom ook betwijfelen
dat, zoals Bourdieu soms tamelijk onproblematisch impliceert, de populaire en/of
naïeve cultuur en literatuur (of het nu de produktie, de consumptie en/of de smaak
betreft) concreetdeel uitmaken van het culturele en literaire veld; bijvoorbeeld
dat de publikatie van een amateur-dichter uit de lagere klasse of elke nieuwe
aflevering van een cultuurindustriële literatuurreeks leidt tot een verandering van
de posities in het
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literaire veld, waaruit het ’populaire’ immers al lang geleden symbolisch was
verwijderd.1

Wellicht moet men, als men tenminste de sociologische grondslag van de
dichotomie in de kunst en de literatuur wil onderzoeken, de aandacht vooral
richten op de relatie of de tegenstelling tussen de dragers van het economische
kapitaal (met hun traditionele, luxesmaak) en de dragers van het culturele kapitaal
en (misschien nog wel belangrijker) op de culturele verschillen en wisselwerkin-
gen tussen de hogere en middenklassen, tussen de ’oude adel’ van de cultuur en
de ’nouveau riche’ ervan, tussen de smaak van het culturele establishment en de
middenklassen - een oppositie die, zoals ik hiervoor reeds aangaf, onder beschou-
wing van het historische aspect van de dichotomie van groot belang bleek te zijn.
De ’culture moyenne’ vormt, veel meer dan de populaire cultuur, een tegencul-
tuur, een concurrent voor de legitieme smaak. En dit niet zozeer omdat de
middencultuur in alle opzichten zo ’anders’ zou zijn en de heersende esthetica
door een radicaal andere zou willen vervangen, maar veeleer omdat zij er in
zoveel opzichten zoveel oplijkt :2 ook zij eist algemeen symbolische erkenning
voor haar culten en expressievormen en ook zij maakt daartoe gebruik van de
binnen de legitieme cultuur gangbare symboliserende middelen van esthetisering,
autonomisering, fetisjering, devotie, institutionalisering èn het impliciete verzet
tegen de populaire nulcultuur.3 De ergernis die dit bij de gezeten culturele
’priesters’ wekt, stoelt o.a. op de slechte eigenschappen die vrijwel iedere
(over)pretentieuze, niet te intimideren ’profetische’ nieuwkomer onvermijdelijk
verweten zal worden: luidruchtigheid, grofheid, gebrek aan tact, discretie en
subtiliteit, charlatanerie - verwijten die overigens meestal verstommen als de
jonge hond succes heeft gekregen en zijn naam heeft weten vestigen.

Toch mag men zich afvragen of deze op Bourdieu geïnspireerde schets van de
dichotomie wel actueel is in een context waarin (ook de ’kleinburgerlijke’)
kritiek, luidruchtigheid, radicale originaliteit èn imitatie deel zijn gaan uitmaken

1. Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, pp. 320; 327. In een discussie over zijn werk
op de IGEL-conferentie in 1989 merkte Bourdieu hierover op dat de naïeve kunstenaars inderdaad
geendeeluitmaken van het artistieke veld: dat bestaat namelijk alleen uit die posities die bewust of
halfbewust de strijd aangaan.

2. Men kan hier met Bourdieu naar Aristoteles verwijzen: "les choses différentes se différenci-
ant en ce par quoi elles se ressemblent" (Bourdieu,La distinction, p. 290).

3. Zo merkt Bourdieu enigszins minachtend over sommige jazz- en filmkritiek op: "es gibt
Zirkel professioneller Kritiker [...] die nun, im Zeichen ihres Anspruchs auf kulturelle Legitimität,
sich mühen, den gespreizten und hoheitsvollen Tonfall der akademischen Kritiknachzuäffenund
ihr den Kultus einer hochgestochenen Gelehrsamkeit zu entlehnen, als wäre es, wenn schon die
Sorge um ihre Legitimierung sie peinigt, damit getan, sich mit dem äußeren Ornat derer, die das
Monopol kultureller Legitimation besitzen, d.h. der Professoren, auszustaffieren und dies
womöglich noch zu übertrumpfen" (Bourdieu, ’Künstlerische Konzeption und intellektuelles
Kräftefeld’, p. 106; cursief van M.S.L.).
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van de legitieme esthetica; een ontwikkeling die wellicht gekoppeld moet worden
aan zowel de sociale integratie/onderwerping van de intellectuelen en kunstenaars,
als aan de culturele emancipatie van de middenklassen. Is de charismatische
ideologie en de daaruit voortvloeiende dichotomie vandaag nog zo machtig als
Bourdieu doet voorkomen?1 Maar waarom veroordeelt Bourdieu de aanvallen van
de nieuw-burgerlijke consumptiecultuur op de charismatische ideologie dan zoveel
feller dan deze ideologie zelf, die toch een van de belangrijkste oorzaken van het
probleem vormt? Speelt hier het modern-intellectuele, ’bildungsbürgerliche’
onderscheid tussen ’Kulturkonsumption’ en ’Kulturräsonnement’ hem hier
parten?2 Ik kom hier nog op terug.

En dan nu een schematisch overzicht:3

LAGE KUNST HOGE KUNST

illegitieme kunst legitieme kunst

sociale categorie:

overheerste klasse(n) heersende klasse

volksklasse (arbeiders,
bedienend personeel)

middenklasse(n)
(kleine burgerij)

overheerste fractie
(intellectuelen, kun-
stenaars)

heersende fractie
(bourgeoisie)

kapitaal: - kapitaal: - kapitaal: + kapitaal: +

economisch kapitaal:
-
cultureel kapitaal: -

economisch kapitaal:
-
cultureel kapitaal: -

economisch kapitaal: -
cultureel kapitaal: +

economisch kapitaal:
+
cultureel kapitaal: -

1. Zo is de opmerking uit 1987 datalle filosofen (behalve misschien Wittgenstein) de boven-
of ahistorische essentie van het kunstwerk proberen te achterhalen (een streven dat zijns inziens
nauw samenhangt met de charismatische ideologie) op z’n minst tendentieus te noemen (Bourdieu,
’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’, p. 202).

2. Zie: Lash, ’Modernization and Postmodernization in the Work of Pierre Bourdieu’, p. 254.

3. Raadpleeg voor een vergelijkbaar, maar minder uitgebreid schema: Müller, ’Kultur,
Geschmack und Distinktion’, p. 180.
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algemeen sociale grondhouding (habitus):

negatie

familiariteit, sponta-
niteit, communicatie

afstandelijkheid (formeel, ritueel gedrag)

functie, substantie,
inhoud

vorm, stijl

conformisme conformisme individualiteit (charismatische ideologie)

culturele grondhouding (smaak):

armoede, gebrek goede wil, beschei-
denheid

zuiverheid, onafhan-
kelijkheid

luxe

pretentieloos (ge-
woonheid, alge-
meenheid, natuur-
lijkheid)

pretentieus (correct-
heid, alternativiteit)

distinctie (schaarste, uitzonderlijkheid, per-
soonlijkheid, zeldzaamheid, uniciteit, origi-
naliteit)

naïef-hedonistisch ascetisch ascetisch-aristocratischverfijnd-hedonistisch

conventioneel eclectisch innovatief traditioneel, duurzaam

kunstopvatting (esthetica):

toegankelijkheid exclusiviteit

naïef-realisme anti-realisme (bijv.
esthetisme) en anti-
anti-realisme (bijv.
avantgarde en enga-
gement)

anti-realisme (bijv.
impressionisme)

continuïteit kunst-
sociale werkelijkheid

symbolische bestrij-
ding van de sociale
werkelijkheid

ontkenning van de
sociale werkelijkheid

heteronoom ’autonoom’ heteronoom

ethisch, ernstig ethisch, ernstig esthetiserend, speels

pluralistisch universeel

het ’barbaars’-aan-
gename

het edele het schone het aangename van
niveau

anti-kantiaans kantiaans

identificatie, partici-
patie

contemplatie

genre:
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fotografie, film, lief-
desgeschiedenis

film, televisie, week-
blad, jazz

literatuur, i.h.b. po-
ezie, filosofische
essays

beeldende kunst,
toneel

plaats:

warenhuis, stadion,
bioscoop

thuis museum, bibliotheek galerie, theater

legitimerende instantie:

markt gevestigde en alterna-
tieve instituties, markt

kenners en collega’s gevestigde instituties,
markt

Bij dit samenvattende schema van de belangrijkste termen bij Bourdieu met
betrekking tot de dichotomie wil ik de volgende opmerkingen plaatsen.

Ten eerste: het betreft hier - uiteraard - een schematisering van zijn ideeën en
typeringen: veel nuances moesten dus verloren gaan. Zo is geen rekening gehou-
den met de opkomst van de ’nieuwe burgerij’, waarin een aantal van de hier
genoemde (moderne) grenzen tussen de kleine burgerij, de intellectuelen en de
grote burgerij minder scherp lijkt te zijn geworden. Het schema geldt dus hoog-
stens voor een bepaald tijdstip of een bepaalde periode, die inmiddels wel eens in
het verleden zou kunnen liggen. Evenmin opgenomen zijn de door mij voorge-
stelde verbeteringen.

Ten tweede: pas na enige aarzeling heb ik besloten ook de tweede groep, de
middenklasse(n) op te nemen in het schema. Mijn twijfel kwam voort uit het feit
dat Bourdieu inLa distinctionde ’esthetica’ van deze groep aanmerkelijk minder
systematisch behandelt dan de drie overige klassen en klassefracties: de kolom
onder de middenklasse(n) is dan ook opvallend vaak leeg. Zo was het niet
duidelijk of en in hoeverre het negatieprincipe en de onderscheidingsdrang ook de
habitus van de kleinere burgerij bepalen. Enerzijds zou men kunnen menen van
wel (bijvoorbeeld in de afkeer van de ’ordinaire’ smaak van de volksklasse), maar
dit wordt anderzijds weersproken door het krachtige verlangen ’erbij’ (bij de
hogere klasse) te horen.1 Is er misschien ook hier sprake van een ’fundamentele
ambivalentie’ of een ’paradoxale positie’? Daar Bourdieu zelf een dergelijke
algemene interpretatie niet uitdrukkelijk voorstelt, leek het beter het schema hier
maar oningevuld te laten. Dat de middenklasse(n)-kolom in haar geheel toch
behouden bleef, is o.a. te danken aan het feit dat zij tevens een goede illustratie
biedt van de nadelen van een dichotomische indeling en het werken met plussen

1. Geldt dit laatste trouwens niet voor elke sociale groep, dus ook voor de (verschillende frac-
ties van) de heersende klasse (zie ook het motto bij dit hoofdstuk)? Er zou bij sommige fracties
binnen de kleine burgerij wel sprake zijn van een "conformité à l’idéal de distinction" (Bourdieu,
La distinction, p. 419, noot 27).
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en minnen. Zo zou de middenklasse ten gevolge van de dialectiek van distinctie
en pretentie en Bourdieu’s kapitaaldefinitie geen enkele vorm van kapitaal
bezitten (-), maar tegelijkertijd moet zij in vergelijking met de lagere klasse en in
de onderlinge relatie tussen de verschillende klassefracties binnen de midden-
klasse, op z’n minst over ’een beetje’ kapitaal beschikken. Waarmee nogmaals zij
gewezen op de mijns inziens grotere mogelijkheden van een glijdende schaal van
nul tot veel.

Ten derde: hoewel een schematische weergave van Bourdieu’s analyse deze
bijna per definitie onrecht doet, blijkt het toch ook een manier te zijn om enkele
beperkingen van zijn opvatting bloot te leggen. Met het direct naast en onder
elkaar plaatsen van verschillende eigenschappen, komen bepaalde ongerijmdheden
en/of tegenspraken duidelijk aan het licht. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de (op
Ortega y Gasset gebaseerde) vaststelling dat de populaire ’esthetica’ een ernstig
en ethisch karakter heeft zich tot de (op Bachtin en Kant geïnspireerde) opmer-
king dat de populaire ’smaak’ hedonistisch van aard is? Mag de burgerlijke
variant van de legitieme smaak nu wel of niet kantiaans genoemd worden? Hoe
valt het onbewuste streven naar een zo groot mogelijke exclusiviteit te rijmen met
de aanspraken op een universele geldigheid? Hoe ’aristocratisch’ is de kantiaanse
esthetica eigenlijk? Kunnen begrippen afkomstig van Kant, Nietzsche, Adorno en
Bachtin inderdaad zomaar bij elkaar ’opgeteld’ worden? Vragen waarop ik
hieronder nader in zal gaan.

5. Bourdieu’s kritiek op Kant.

Eén van de ambities van Bourdieu’sDistinction is het om een sociologische,
’vulgaire’ kritiek te formuleren op de zuiverheidsesthetica van Kant: men zou
bijna zeggen dat het werk een poging is om ’Kant op z’n voeten te zetten’. Dit
blijkt al meteen uit de subtitel vanLa distinction, die direct verwijst naar Kants
Kritik der Urteilskraft: Critique sociale du jugement.

Op grond van mijn bespreking van deKritik der Urteilskraft in het tweede
hoofdstuk kan men zich afvragen waarom Bourdieu nu juist deze tekst tot het
object van zijn kritiek heeft gemaakt: Kants derdeKritik bevat, in tegenstelling tot
de teksten van sommigen van zijn tijdgenoten, bij mijn weten geen enkele
uitdrukkelijke uitspraak over de dichotomie, of een eenduidige veroordeling van
de lage kunst en/of literatuur: noch de modeliteratuur, noch de opkomst van het
’grote publiek’ wordt erin gethematiseerd. Hetgeen gezien kan worden in samen-
hang met het feit dat er in deKritik der Urteilskraft over het algemeen nauwelijks
aandacht is voor concrete literatuur en actueel
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maatschappelijke ontwikkelingen: Kants belangstelling voor het schone is vooral
antropologisch en abstract-theoretisch van aard.

Een dergelijke vaststelling is natuurlijk een kwestie van interpretatie en om de
of één van de betekenissen van een tekst te achterhalen, moeten we, zoals elke
literatuurwetenschapper weet, soms ver onder de oppervlakte kijken. Bourdieu’s
onderneming om de dichotomisch-sociologische trekken van de in dit opzicht
schijnbaar zo neutrale tekst van Kant boven water te halen, mag dus op voorhand
geenszins illegitiem genoemd worden en zijn tamelijk dwingende suggestie dat
Kant een belangrijk aanstichter van de dichotomie zou zijn, is prikkelend genoeg
om haar nader te onderzoeken.

Maar, zal een onschuldig Kantlezer tegenwerpen, getuigt diens geloof in de
Verlichte idee van de universaliteit niet eerder van een hoogstens wat naïef, maar
toch in elk geval niet-dichotomisch mens- en maatschappijbeeld? Hoe durft men
Kant dan eigenlijk in verband te brengen met de dialectiek van pretentie en
distinctie? Misbruikt Bourdieu Kant niet als hij diens naam benut om de hoge van
de lage cultuur te onderscheiden? Nee, zegt Bourdieu: uit de socioanalyse van het
’ondergrondse discours’ van deKritik der Urteilskraft valt namelijk op te maken
dat de schoonheidservaring wel degelijk aan een bepaalde groep is gebonden:
’barbaren’ worden er bijvoorbeeld van uitgesloten:

Der Geschmack ist jederzeit noch barbarisch, wo er die Beimischung der
Reize und Rührungen zum Wohlgefallen bedarf, ja wohl gar diese zum
Maßstabe seines Beifalls macht.1

Het is evenwel de vraag of Kant hiermee wel zozeer een sociologische catego-
rie, een concrete sociale klasse op het oog heeft gehad en zo ja, of dit dan, zoals
Bourdieu interpreteert, de volksklasse betreft.2 Men moet er zelfs serieus aan
twijfelen of er anno 1790 wel sprake kan zijn geweest van een volksklasse-in-
moderne-zin, die, zoals Bourdieu zelf al aangeeft, niet los gezien mag worden van
de verstedelijkte samenleving. Dacht Kant, toen hij het over de barbaarse smaak
had, wel of niet in het bijzonder aan on- of halfgeletterde Middeneuropese
boeren, aan de middenklasse, aan verre, primitieve volkeren en/of aan de vreem-
delingen in het oude Athene? Is de sociologische interpretatie van een antropo-
logische theorie, die nauwelijks differentieert tussen het individuele subject en de
mensheid in haar geheel, en die geen tusseninstanties zoals volk en klasse
waarneemt, misschien niet al bij voorbaat dubieus? Mogen de in sociologisch
opzicht bijzonder vage termen van Kant zonder meer toegepast worden op de
(eventuele!) hedendaag-

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 99 [38].

2. Bourdieu,La distinction, p. 44.
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se, sociaal-esthetische verhoudingen? Heeft de kwalificatie ’barbaars’ bij Kant
inderdaad zo’n pejoratieve betekenis als Bourdieu suggereert? Is De Ander bij
Kant per definitie De Mindere? Vragen, waarop volgens mij in deKritik der
Urteilskraft nauwelijks eenduidige antwoorden zijn te vinden, zodat Bourdieu’s
interpretatie niet geheel overtuigend genoemd mag worden.1

Maar Bourdieu’s kritiek beslaat meer dan een nogal eigenzinnige en specula-
tieve duiding van de sociale waarde van het begrip ’barbaar’ in een voor het
overige bijna vlekkeloze universaliteitstheorie; de Kantiaanse universaliteitsidee
zelf zou namelijk al niet deugen, al was het maar omdat zij haar eigen sociaal-
historische uitzonderlijkheid niet kan beseffen. Nu is Bourdieu niet de eerste die
kritiek heeft op het geloof in de algemeenheid: dit begrip ligt, zoals uit hoofdstuk
II duidelijk zal zijn geworden, vanuit het literair-esthetische perspectief al
minstens twee eeuwen onder vuur. Ook de sociale kritiek erop kan nauwelijks
nieuw genoemd worden: men denke bijvoorbeeld aan sommige leden van de
Frankfurter Schule die, net als Bourdieu, in de marxistische traditie geplaatst
kunnen worden.2

Het bijzondere van Bourdieu’s kritiek hier is wellicht dat hij de universaliteits-
idee mede verwerpt omdat deze zijns inziens niet in staat is de gevolgen van de
dialectiek van distinctie en pretentie waar te nemen en bovendien geen enkele
empirische basis heeft.3 Nu hoeft dit laatste bezwaar Kants theorie niet ogenblik-
kelijk te ondermijnen: hij had immers zelf al gesteld dat empirische bewijs en
ervaring voor zijn betoog van geen enkel belang waren.4 Een dergelijke ’magi-
sche’ voorzorgsmaatregel garandeert natuurlijk niet dat daarmee elke vorm van
kritiek al bij voorbaat is weerlegd (’bezworen’) en dat we ons niet meer zouden
mogen storen aan zijn bewust wereldvreemde opstelling en zijn kwistige gebruik
van het werkwoord ’sollen’, waarmee schijnbare constateringen veranderen in
pogingen om "le monopol de l’humanité" te realiseren.5 Het is dan ook alleszins
terecht dat men zich, met of naar aanleiding van Bourdieu, afvraagt wat er in
wetenschappelijk of filosofisch opzicht uiteindelijk mee gewonnen is als idee en
werkelijkheid a

1. Zie ook Mouriaux, die van mening is dat Bourdieu te snel is met zijn oordeel over Kant:
"La Critique du jugementne se terrasse pas en vingt et une pages" (’Pierre Bourdieu,La
distinction’, p. 477).

2. Zie bijvoorbeeld Marcuse, die stelt dat de algemeenheidsidee aanvankelijk een kritische,
progressieve betekenis had, maar later, toen de burgerij eenmaal aan de macht was gekomen,
affirmatief werd (Marcuse, ’Über den affirmativen Charakter der Kultur’, p. 66). Ook bij Adorno
is dit motief prominent aanwezig.

3. Dit dus geheel in tegenstelling tot Adorno, die de algemeenheid verwerpt omdat zij de
(slechte) empirie vertegenwoordigt!

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 220 [164].

5. Bourdieu,La distinction, p. 573.
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priori zo radicaal van elkaar gescheiden worden.1 Het feit dat Kant deze schei-
ding wel accepteert of zelfs vanzelfsprekend acht en dat hij geen enkele interesse
heeft voor het empirische ’bewijs’ van bijvoorbeeld het schoonheidsoordeel, zou
men dus in het beste geval kunnen opvatten als ondersteuning van de stellingen
omtrent het sociaal-politieke isolement van de Duitse intellectuelen rond 1800;
men zou eruit op kunnen maken dat ook Kant geen mogelijkheden zag voor een
reële consensus rond bijvoorbeeld het schone - een historisch aspect dat Bourdieu
helaas niet in zijn commentaar betrekt.

Bourdieu maakt evenwel niet alleen bezwaar tegen Kants idealisme: het is
vooral het sociaal-mystificerende karakter van de concepten uit deKritik der
Urteilskraft waartegen hij ageert. ’Zweckmäßigkeit ohne Zweck’ is voor hem
geen onschuldig of fraaigevonden oxymoron, maar een sofisme waarmee niet
alleen het economische karakter van elk symbolisch handelen wordt verdoezeld,
maar ook de bestaande sociale verschillen en tegenstellingen worden gelegiti-
meerd. En het concept van het ’interesselose Wohlgefallen’ acht hij empirisch-
sociologisch gezien onbestaanbaar; de idee van de noodzakelijkheid van het
schoonheidsoordeel moet gezien worden als een vorm van etnocentrisme.

In Bourdieu’s analyse van de sociale implicaties van Kants esthetica is een
sleutelrol weggelegd voor de verhouding respectievelijk tegenstelling tussen het
formeel-schone en het zinnelijk-aangename (op het verhevene gaat Bourdieu -
helaas - niet in).2 Zoals in het voorafgaande al uitvoerig werd aangegeven, blijkt
volgens Bourdieu de zuivere, ’kantiaanse’ smaak in de praktijk voornamelijk te
zijn voorbehouden aan de heersende klasse, of meer in het bijzonder, aan de
intellectuele en/of artistieke fractie daarvan. Daartegenover zou de populaire,
’anti-kantiaanse’ smaak staan, waarin het oordeel zich niet op het zuiver schone,
maar op de heteronome waarden van het goede en het aangename zou baseren en
volgens welke de schoonheid van de afbeelding vooral afhankelijk is van de
schoonheid van het afgebeelde. Een uitzondering hierop vormt de waardering
voor de (inhoudsloze) kleur; toevallig net een in Kants ogen minderwaardig
aspect van de vorm! Volgens Bourdieu nu valt het esthetische onderscheid tussen
het schone en het aangename3 symbolisch samen met het sociale verschil tussen
met name de intellectuelen en het ’volk’. Smaak (voor het schone) veronderstelde
immers een zekere overvloed en men zal derhalve geen smaak aantreffen bij wie,
zoals volgens Bourdieu

1. Een vraag die men overigens ook aan een steile empirist kan stellen.

2. T.J. Diffey, ’Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste’ (boekbespreking van
de Engelse vertaling vanLa distinction), in: British Journal of Aesthetics28 (1988), nr. 3, p. 291.

3. Men herinnere zich dat Kant het ethische oordeel strikt genomen niet tot het terrein van de
oordeelskracht rekende.
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de volksklasse, alle beschikbare tijd en energie moet aanwenden om in de eerste
levensbehoeften te kunnen voorzien - een observatie die Kant, zij het in sociaal
minder beladen termen, ook al deed:

Hunger ist der beste Koch, und Leuten von gesundem Appetit smeckt
alles, was nur eßbar ist; mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keine
Wahl nach Geschmack. Nur wenn das Bedürfnis befriedigt ist, kann man
unterscheiden, wer unter vielen Geschmack habe, oder nicht.1

Ook Bourdieu’s (mijns inziens overhaaste) conclusie dat de populaire ’estheti-
ca’ zich, geheel volgens Kants definitie van het aangename, zou onthouden van
elke universele pretentie, wordt aangevoerd als een bewijs voor de stelling dat
Kants Kritik der Urteilskraft een centrale tekst voor de dichotomie is: "ils
récusent l’idée qu’une photographie puisse plaire ’universellement’".2

Hoewel er bij Kant dus inderdaad enkele passages zijn die Bourdieu’s sociolo-
gische interpretatie ondersteunen, zijn hierbij mijns inziens enkele kritische
kanttekeningen op hun plaats. Want is de kloof tussen het schone en het aangena-
me bij Kant inderdaad van dichotomische diepte? Heeft het aangename bij hem
werkelijk zo’n negatieve klank? Nee, zeggen Crego en Groot.3 Zij betogen dat
Bourdieu’s lezing teruggaat op de huns inziens nogal twijfelachtige Kantinterpre-
tatie van Schopenhauer, wiens (evaluatieve) tegenstelling tussen het schone en het
prikkelende of het bekoorlijke (das Reizende) volgens Bourdieu in essentie
identiek zou zijn aan Kants onderscheid tussen het schone en het aangename,4

waaronder, tamelijk onverwacht, ook het smakeloze en het walgelijke (das
Ekelhafte) zouden vallen. Bourdieu zou dus het slachtoffer zijn van een misver-
stand, of erger nog, deze simplificatie moedwillig in stand houden "om zijn
sociale parallellen veilig te stellen".5 In de richting van deze conclusie wijst
bijvoorbeeld ook het feit dat Bourdieu zich beperkt tot de sociale perceptie van
het schone in de kunst, en hij de natuur (waaraan Kant nota bene zijn sprekendste
voorbeelden ontleent) zo goed als buiten beschouwing laat. Misschien omdat de
beoordeling van het natuurschone wel eens minder klassespecifiek zou kunnen
zijn dan die van

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, pp. 78-79 [16].

2. Bourdieu,La distinction, p. 43.

3. Crego en Groot, ’Pierre Bourdieu en de filosofische esthetica’, pp. 21-35.

4. "L’esthétique de Schopenhauer apparaît, sur l’essentiel, comme un commentaire un peu
appuyé de l’esthétique kantienne" (Bourdieu,La distinction, p. 568, noot 5).

5. Crego en Groot, ’Pierre Bourdieu en de filosofische esthetica’, p. 30.
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het schone in de kunst? Waarom wordt er niet ingegaan op het door Bourdieu zelf
gemeten gegeven dat, naast de verschillen, bij vrijwel alle sociaal-culturele
groepen ’landschap’ en ’zonsondergang’ esthetisch het hoogste scoren?1

Eveneens discutabel is het feit dat Bourdieu de voorkeur voor het goede
typisch acht voor de ’smaak’ van de lagere klasse(n), waarmee hij over het hoofd
ziet dat bij Kant het goede (nog) geenszins minderwaardig is aan het zuiver
schone. Het is zelfs de vraag of de ’zuiverheid’ van het schone bij Kant wel
overal een normatieve betekenis heeft. Was zijnKritik der Urteilskraft niet in de
eerste plaats bedoeld als een antropologische verhandeling over de verhouding
tussen natuur en vrijheid, waarin de verschillende menselijke gemoedsvermogens
zo zuiver mogelijk werden beschreven?2 In zo’n verband hoeft de notie van de
zuivere smaak nog geen waardeoordeel in te houden.

Toch kan vastgesteld worden dat Kants houding tegenover het aangename niet
volstrekt eenduidig is. Enerzijds kan zijn positie neutraal genoemd worden: het
schone, het aangename, het verhevene en het goede staan meestal broederlijk
naast elkaar. Weliswaar is het aangename minder hoogstaand dan het schone of
het verhevene, maar uit de in hoofdstuk II geciteerde tafelscène ontstaat toch niet
de indruk dat de aangename kunsten ("welche bloß zum Genusse abgezweckt
werden")3 verwerpelijk zijn: ze dragen alleen niet bij tot de culturele vorming. En
een uitspraak over het aangename als "ein jeder hat seinen eigenen Geschmack
(der Sinne)"4 lijkt niet alleen een eenvoudige constatering te betreffen, maar kan
ook gelezen worden als de toekenning van een recht, ook als blijkt dat het in de
praktijk vooral de mensen zonder smaak zijn, die zich erop beroepen. Ook
herinnere men zich Kants bedenkingen tegen de morele kwaliteiten van de
’Virtuosen des Geschmacks’.

Anderzijds worden het schone en het aangename soms in een polaire structuur
geplaatst, waarbij het begrip ’zuiverheid’ wel een normatieve connotatie krijgt en
het mechanisme volgens welke elke classificatie de basis legt voor een hiërarchie,
in werking treedt. En er mag zeker niet voorbijgegaan worden aan de (sporadi-
sche) zinsneden waarin Kant zijn neutrale en milde toon over het aangename laat
varen en, in overeenstemming met de

1. Bourdieu,La distinction, pp. 615; 620.

2. "So besteht doch die Kritik der reinen Vernunft [...] aus drei Teilen: der Kritik des reinen
Verstandes, der reinen Urteilskraft und der reinen Vernunft, welche Vermögen darum rein genannt
werden, weil sie a priori gesetzgebend sind" (Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 33 [XXIV]).

3. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 233 [178].

4. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 82 [19].
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christelijk-ascetische en/of anti-utilitaristische traditie, tegen het barbaarse en het
verderfelijke van het zinnelijke genot fulmineert:

in der Materie der Empfindung (dem Reize oder der Rührung), wo es bloß
auf Genuß angelegt ist, welcher nichts in der Idee zurückläßt, den Geist
stumpf, den Gegenstand nach und nach anekelnd, und das Gemüt, durch
das Bewußtsein seiner im Urteile der Vernunft zweckwidrigen Stimmung,
mit sich selbst unzufrieden und launisch macht.1

Deze ambivalentie ten aanzien van het aangename zou historisch verklaard
kunnen worden uit de situatie waarop deKritik der Urteilskraft reageert: volgens
Crego en Groot zou zij o.a. bedoeld zijn om de patstelling in het 18de eeuwse
debat over de smaak te doorbreken. Daarin stond de intellectualistische esthetica
van o.a. Leibniz en Baumgarten (die stelden dat het smaakoordeel rationeel tot
stand moest komen en dus objectief was) tegenover het sensualisme van o.a.
Hutcheson en Burke, voor wie het smaakoordeel voor alles een kwestie van
(subjectief) gevoel zou zijn en hoogstens langs empirische weg bepaald kon
worden.2 Kants tekst zou vanuit dit perspectief gelezen moeten worden als een
poging om beide opvattingen aan elkaar te verbinden in een theorie die zowel
tegemoet komt aan het rationalistische desideratum (in de concepten van de
universaliteit, de noodzakelijkheid van het smaakoordeel, de alsof-objectiviteit van
het schone en in de waarde die aan de esthetische idee, boven het zuiver schone,
wordt toegekend), als aan het sensualistische inzicht volgens welke het smaak-
oordeel in eerste en laatste instantie voortkomt uit een persoonlijk, niet te
betwisten gevoel (in het aspect van het begripsloze dan wel het onbepaald
begripsmatige van de esthetische idee, de doofheid van het smaakoordeel voor elk
’vernünfteln’ en de vrijblijvendheid van het aangenaamheidsoordeel). Vanuit dit
(historische) perspectief kan het zelfs ironisch genoemd worden dat Bourdieu, die
elders toch zo uitdrukkelijk partij kiest voor het rationalisme (men denke aan zijn
kritiek op de charismatische ideologie), juist zo’n moeite heeft met de rationalisti-
sche aspecten van Kants compromis, waarin de erfenis van het sensualisme al
enigszins op het tweede plan lijkt te zijn geraakt - een ironie die wellicht gecom-
penseerd wordt door Bourdieu’s eed van trouw aan de Kantiaanse cultuurkritiek,
die "gewiß das einzige rationale Fundament einer universellen Kultur" vormt.3

Geheel volgens de regelen der dialectiek nu blijkt Kants poging tot synthese
een nieuwe fundamentele tegenstelling te hebben gegenereerd,

1. Kant,Kritik der Urteilskraft, p. 265 [214].

2. Crego en Groot, ’Pierre Bourdieu en de filosofische esthetica’, p. 33.

3. Bourdieu in ’Vorwort zur deutschen Ausgabe’ vanLa distinction, p. 15.
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waarvan aanvankelijk nog niet alle (sociaal-theoretische) gevolgen te overzien
zullen zijn geweest. De verklaring voor Kants weinig stabiele waardering voor het
aangename zou wellicht gezocht moeten worden in het nog prille en sociaal-onbe-
wuste stadium waarin de tegenstelling tussen het schone en het aangename zich
bevond.1

Toch mag men enkele bedenkingen houden bij de verstrekkendheid van Bour-
dieu’s Kantkritiek. Dat wat Bourdieu de ’Kantiaanse esthetica’ noemt, blijkt
namelijk lang niet altijd het werk van Kant zelf te betreffen: juister zou zijn
geweest hier te spreken van de traditie, waarin Kant weliswaar een vooraan-
staande plaats inneemt, maar die sedertdien ook een eigen, niet altijd even
Kantiaanse ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bourdieu had zijn kritiek op de
afkeer van het zinnelijk-aangename daarom misschien beter kunnen richten op
sommige latere theoretici, bij wie de sociale dimensie van de esthetische begrip-
pen aanzienlijk extremer en explicieter zijn. Zo is het toch bepaald verrassend dat
de erflater Kant het zo zwaar te verduren krijgt en een tamelijk middelmatig en in
democratisch opzicht aanmerkelijk minder onverdachte erfgenaam van hem,
Ortega y Gasset, wordt geprezen om zijn scherpe inzicht.2

Desalniettemin mag duidelijk zijn geworden dat Kant de conceptuele basis
heeft gelegd voor de esthetische rechtvaardiging van de dichotomie en het mag
Bourdieu tenslotte zeker als verdienste worden aangerekend dat hij op een aantal
mogelijke sociale implicaties hiervan heeft geattendeerd. Of deze allemaal even
reëel zijn, en of het onderscheid tussen het aangename en het schone nu inder-
daad (op statistisch significante wijze) samenvalt met de grote sociale barrières,
staat echter nog steeds te bezien.

6. Enkele evaluatieve opmerkingen en conclusies.

Hoewel in de voorafgaande bespreking van Bourdieu’s visie op de dichotomie
het evaluatieve commentaar al niet werd geschuwd, wil ik in deze afsluitende
paragraaf nog een voorlopig laatste kritische terugblik werpen op een aantal van
zijn uitgangspunten en uitspraken.

Zo kan men zich afvragen of Bourdieu’s analyse niet al te specifiek is voor de
situatie in Frankrijk, dat wil zeggen: of het concept van de dialectiek van distinc-
tie en pretentie ook wel even sterk ’werkt’ in een andere, niet-Franse

1. Zie ook O. Münzberg,Rezeptivität und Spontaneität. Die Frage nach dem ästhetischen
Subjekt oder soziologische und politische Implikationen des Verhältnisses Kunstwerk-Rezipient in
den ästhetischen Theorien Kants, Schillers, Hegels, Benjamins, Brechts, Heideggers, Sartres und
Adornos. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft, 1974, p. 29.

2. Bourdieu,La distinction, p. V.
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culturele context, bijvoorbeeld omdat daarin de aristocratische of centralistische
traditie minder sterk is.1 Iets dergelijks suggereerde ik o.a. toen ik in een voor-
gaande paragraaf opmerkte dat de toon van het cultuurdebat in Nederland, voor
zover het al werd gevoerd, wel eens meer en langer dan in Frankrijk bepaald zou
kunnen zijn door meer op de overdracht van kennis en moraal gerichte school-
meesters en dominees, dan door primair esthetisch georiënteerde ’mondaine’
krachten. Ook is het voorstelbaar dat Bourdieu’s ’wet’ niet of slechts in beperkte
mate opgaat in een situatie waarin het begrip ’cultuur’ een minder algemeen-
verplichtende, relativistischer betekenis heeft: men denke hier bijvoorbeeld aan de
’multiculturele samenleving’ of aan een samenleving waarin (hoge) kunst en
literatuur om politieke of economische redenen eerder gewantrouwd dan geres-
pecteerd worden.

In het voorwoord bij de Duitse vertaling vanLa distinctionverweert Bourdieu
zich echter met enkele vrij sterke argumenten tegen het verwijt dat zijn conclusies
alleen voor Frankrijk (of Parijs) zouden gelden. Want hoewel zijn empirische
materiaal zich inderdaad beperkt tot Frankrijk, mag er zijns inziens toch vanuit
worden gegaan dat zijn studie een veel algemenere betekenis heeft, al was het
maar omdat "der Pariser Lebensstil [...] weiterhin und über den engen Kreis der
Snobs und des kulturellen Jet-set hinaus seine Faszination ausübt, ihm derart eine
gewisse Universalität sichernd".2 Zo voorziet men in het buitenland luxe-zaken
nog altijd graag van Franse namen of probeert men deze zaken daarmee een
schijn van luxe te geven.

Desalniettemin denk ik dat het feit dat Bourdieu zijn aandacht vrijwel uitslui-
tend op het distinctieve aspect van de levensstijl in het algemeen en de kunst in
het bijzonder richt, wel degelijk gerelateerd kan worden aan de Franse situatie,
waarin - volgens Bourdieu’s eigen zeggen - de ’mondaine’ krachten de ’pedante’
opvatting reeds lang geleden de baas zijn geworden. Helaas dreigt zo onzichtbaar
te worden dat er zelfs tijdens de culturele oppermacht van het mondain-estheti-
sche discours een bescheiden, maar reële tegen- of onderstroom is blijven bestaan,
waarin de rationalistische tradities bewaard zijn gebleven. Het feit dat een
estheticus als Roland Barthes het nog steeds of weer nodig vindt zich impliciet
tegen de rationalistische kunstopvatting af te zetten,3 mag opgevat worden als een
ondersteuning van de stelling dat deze visie zich nooit volledig uit het culturele
veld heeft laten verdringen

1. Zie o.a. Berger, ’Taste and Domination’, p. 1451 en: Shusterman, ’Form and Funk’, pp.
209-211. Daarbij moet men er natuurlijk op verdacht zijn dat deze vraag niet naar believen wordt
gesteld: "als er iets in staat wat ze [in het buitenland] niet leuk vinden kunnen ze immers altijd
nog zeggen dat dat ’typical French’ is!" (M. de Groot en J. Heilbron, ’Art inveniendi. Interview
met Pierre Bourdieu’, in:Psychologie en maatschappij34 (1986), p. 54).

2. P. Bourdieu,Die feinen Unterschiede, p. 11.

3. Bourdieu,La distinction, p. 82.
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(naar bijvoorbeeld dat van de wetenschap); of, anders gezegd: dat de grens tussen
de verschillende ’autonome’ velden nooit waterdicht blijkt te zijn.1

Ik zou daarom nogmaals willen pleiten voor een analyse waarin zowel reke-
ning gehouden wordt met het distinctieve, excluderende aspect van de cultuur, als
met haar op integratie en spreiding gerichte moment. Dat binnen een bepaalde
context één van die twee tendensen minder zichtbaar, minder typisch of minder
dominant is dan de ander, moet niet blind maken voor verschijnselen die zich
vanuit een eenzijdige visie voordoen als ondergeschikt, onecht, irrelevant, para-
doxaal of anachronistisch. Deze opmerking geldt zowel degenen die menen dat
Bourdieu’s kritiek niet voor bijvoorbeeld de Nederlandse situatie zou opgaan, als
degenen die, bijvoorbeeld in het kielzog van Bourdieu, niets dan het (onbewust)
snobistische aspect van de cultuur kunnen ontwaren.

Typisch Frans lijkt de distinctiedrang binnen met name de kunst mij dus niet:
men zou het hoogstens typisch voor een bepaald moment in de Franse geschiede-
nis kunnen noemen dat de distinctie als enige culturele beweegreden wordt
waargenomen.2 Net zo min zijn mijns inziens alleen de schoolmeester en de
dominee bepalend voor de Nederlandse cultuurdefinitie: men denke niet alleen
aan de luidruchtigheid waarmee de Tachtigers en Ter Braak hiervan afscheid
probeerden te nemen, maar ook aan de furore dieLa distinction in het afgelopen
decennium hier te lande heeft gemaakt.3 Op zich sluit ik me van harte aan bij
Bourdieu’s gedachte aangaande de universaliteit van de culturele structuren en
patronen; maar dat wil niet zeggen dat er geen variaties mogelijk zijn en dat de
dominantie van bepaalde kenmerken niet per situatie kunnen verschillen. Wie
ervan uitgaat dat de (moderne) cultuur verschillende gezichten kent en/of in
essentie een paradoxale zaak is,4 lijkt me dichter bij de waarheid dan wie zich tot
één aspect hiervan beperkt en dat tot haar wezen verklaart.

Een tweede vraag die men bij de conclusies vanLa distinction kan stellen,
luidt of hun geldigheid niet te veel historische beperkingen kent. Met andere

1. Vergelijk mijn eerdere opmerkingen over de neiging van de (hoge) kunst over haar eigen
grenzen heen te springen.

2. Een vergelijkbare relativerende nuance brengt Bourdieu buitenLa distinction overigens
soms wèl aan: "[the] degree of autonomy varies considerably from one period and one national
tradition to another" (Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, p. 322). Men dient zich in dit
verband tevens te realiseren dat het distinctiemotief in bijvoorbeeld de beeldende kunst sterker kan
zijn dan in bijvoorbeeld de literatuur, waarvan de producenten zich om redenen van broodwinning
nu eenmaal minder makkelijk kunnen beperken tot een publiek van alleen maar kenners.

3. Waarvan De SwaansKwaliteit is klasseo.a. getuigt.

4. Zie niet alleen Adorno, maar ook: M. Calinescu,Faces of Modernity. Avant-Garde,
Decadence, Kitsch. Bloomington: Indiana U.P., 1977.
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woorden: of de studie, ook voor wat Frankrijk betreft, nog wel een adequate
beschrijving geeft van de huidige culturele verhoudingen. Zo kan men vermoeden
dat er sinds de jaren ’60 (de tijd waarin Bourdieu zijn gegevens verzamelde)
bijvoorbeeld onder invloed van de opgekomen ’nieuwe burgerij’, de fluctuaties in
het niveau van de welvaart, de effecten van de democratiseringsbewegingen en/of
de triomf van de televisie toch een zekere culturele ’nivellering’ heeft plaats-
gevonden, waarmee de moderne distinctie’wetten’ mogelijk aan actualiteit hebben
ingeboet. Deze suggestie werd enkele jaren geleden nog door Bourdieu bestreden,
waarbij hij verwees naar de grote gedifferentieerdheid van de culturele markt
(men denke aan het ongekende en nog steeds groeiende aanbod aan televisiekana-
len en tijdschriften).1 Voor een beoordeling daarvan hangt natuurlijk veel af van
de genuanceerdheid waarmee men over deze ’gedifferentieerdheid’ wenst te
denken. Men kan (met Adorno) namelijk ook stellen dat de verschillen tussen
veel van deze produkten ’in wezen’ te verwaarlozen zijn: elke nieuwe zender, elk
nieuw weekblad zou welbeschouwd alleen maar ’meer van hetzelfde’ bieden.
Maar ook als we aannemen dat er op de culturele markt toch belangrijke, kwalita-
tieve verschillen gemaakt kunnen en moeten worden, dan is het denkbaar dat een
spectaculaire kwantitatieve groei op een goede (of kwade) dag tot een kwalitatie-
ve omslag in het culturele klimaat leidt, waardoor de eerder geldende ’wetten’
veel van hun werkzaamheid beginnen te verliezen. Zo kan het culturele aanbod -
al dan niet hiertoe gedreven door distinctiedrang - op een gegeven moment zo
enorm en zo overvloedig worden, dat er (ook onder kenners) nauwelijks meer
iemand een communiceerbare esthetische keuze gemaakt kan worden2 tussen al
die produkten met stuk voor stuk hun eigen kwaliteiten en charmes.3 Wordt er
niet op een bepaald moment een punt bereikt waarop een kritische schaal zoveel

1. Bourdieu,Die feinen Unterschiede, p. 12.

2. Een briljante beschrijving van de hedendaagse literaire overvloed en de rol die het toeval
speelt in de selectie hieruit vinden we in het eerste hoofdstuk van Italo Calvino’sAls op een
winternacht een reiziger(1979). Amsterdam: Bakker, 19832.

3. Dit standpunt werd overigens fel bestreden door Ter Braak in zijn polemiek tegen de
zogenaamde ’objectieve kritiek’ van Ritter, die de stelling verdedigde dat de literaire kritiek
rekening diende te houden "met bedoeling en karakter van het besproken boek", het diende te
waarderen "in het kader, waarbinnen het is geschreven" en het nooit op grond van een slechts
persoonlijke voorkeur of richting zou mogen veroordelen (Ritter geciteerd door Menno ter Braak,
’De objectieve critiek’, in: idem,Verzameld werkIV. Amsterdam: Van Oorschot, 1951, p. 297).
Dit uitgangspunt zou er volgens Ter Braak toe leiden dat een willekeurige roman van Courths-
Mahler (wie anders!) het predikaat meesterwerk zou kunnen verwerven: "Immers: te zeggen, dat
het voor de bijkeuken geschreven is, zou strijdig zijn met de reserves over ’bedoeling en karakter’
en met de ’waardeering binnen het kader’", repliceert Ter Braak. Merk op dat de sociaal tamelijk
eenduidige ’bijkeuken’ hier de slechte smaak symboliseert: vanuit een minder kritisch standpunt
zou men moeten menen dat als een roman voor de bijkeuken is geschreven en daar ook nog
aanslaat, hij qua ’bedoeling’ geslaagd mag heten. Zijn succes wijst in zo’n geval namelijk zeker op
bepaalde kwaliteiten, al hoeven dit natuurlijk niet per se literaire kwaliteiten te zijn.
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dimensies moet gaan bevatten, dat het voor wie nog enigszins een algemeen
perspectief wil behouden, leefbaarder wordt voortaan alleen nog maar het
criterium ’afwisseling’ te hanteren? Is dit niet een voor de hand liggend vervolg
op het moderne criterium van de innovatie? En is er niet al een ’zap-cultuur’
ontstaan, waarin je kunt èn mag genieten van zowel Nono als van Prince, waarin
je de ene avond een klassieke tragedie bezoekt en de volgende dag naar het
voetballen gaat, waarin je je zowel kunt verbazen over de beelden van Fellini als
over het klungelige acteerwerk in een Nederlands televisiemelodrama, waarin je je
door een roman van Van der Heijden of Barnes laat aanzetten tot reflectie op de
menselijke taal, psyche en verbeeldingskracht, terwijl je je ook graag ’op z’n tijd’
laat meeslepen en obsederen door de vraag wie het heeft gedaan en of ze het nog
zullen doen in een ’slechts’ vlot geschreven avonturengeschiedenis?

Deze schets van een (postmodern-eclectische) cultuur waarin alles kan en mag
(’anything goes’) lijkt een nieuwe, nog ’volmaaktere’ vorm van Adorno’s
schrikbeeld van de cultuurindustrie te zijn. Bourdieu nu blijkt deze afkeer, zij het
minder expliciet en nadrukkelijk, met hem te delen: ook bij hem treffen we
passages aan waaruit zijn medeleven blijkt met de slachtoffers van de culturele
ingenieurs; ook hij tekent bezwaar aan tegen het ’oprukkende consumentisme’, al
laat hij in La distinctionde vraag of daar eenesthetischevorm van verzet tegen
denkbaar is, zorgvuldig onbeantwoord (daarmee een ontkenning suggererend).

Het feit dat BourdieuLa distinction weinig blijkt te voelen voor een ’zap-
cultuur’, zegt evenwel niets over de mogelijke realiteit ervan. In dit opzicht kon
zijn analyse wel eens net zo ’achterhaald’, net zo min in overeenstemming zijn
met ’actualiteit’ als die van Adorno, wie, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek,
decisionisme en (verouderde) starheid werd verweten - een verschijnsel dat
althans bij Adorno gerelateerd kon worden aan het feit dat hij de verhouding
tussen het ware en het werkelijke als uiterst problematisch (zelfs tegengesteld)
zag. Dit evaluatieve aspect is bij Bourdieu op het eerste gezicht slechts van zijde-
lings belang, hetgeen hij natuurlijk ook aan de empirische kant van zijn onderne-
ming verplicht is. Zo probeert zijn studie niet in eerste plaats de dichotomie te
rechtvaardigen: Bourdieu beschrijft haar, hij poogt haar te verklaren, maar men
zal hem niet licht kunnen betrappen op een (impliciete mening) als dat ’wij,
intellectuelen en connaisseurs, dankzij onze kennis van en/of ons gevoel voor
kunst en cultuur vanzelfsprekend en terecht wezens van een menselijk hogere
orde zijn’.1 Integendeel: als Bour-

1. Van Heerikhuizen, ’Genieten van kunst als religie van intellectuelen’.
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dieu (en niet alleen hij) zich ergens aan stoort, dan is het wel aan dit soort
arrogantie en seculiere ’hoogmoed’.

Vanuit deze ergernis is het uiteraard niet verwonderlijk dat zijn kritische
analyse in het bijzonder geïnteresseerd is in de stand van zaken in het culturele en
literaire veld aan het einde van de 19de eeuw, toen de autonomie-esthetica en de
charismatische ideologie hun hoogste punt hadden bereikt. De herauten van het
autonoom intellectuele of artistieke bewustzijn (waaronder met name Flaubert; ’de
vader van de moderne dichotomie’)1 vormen dan ook een geliefd object van zijn
onderzoek.2 Bourdieu’s paradigmatische ’ijkpunt’ lag dus, ook ten tijde van het
ontstaan vanLa distinction, reeds in een tamelijk ver verleden, zodat men zou
kunnen veronderstellen dat hij een esthetische verhouding beschrijft en bekriti-
seert, die zich op dat moment feitelijk al in haar nadagen bevond. Daarmee wil ik
niet zeggen dat zijn kritiek eigenlijk overbodig was: zij leverde namelijk ook een
belangrijke bijdrage aan de verandering van het bewustzijn rond de dichotomie en
de plaats en waarde van de cultuur in de westerse samenleving.

Op grond van de culturele ontwikkeling sinds het ontstaan van de door
Bourdieu bekritiseerde teksten èn zijn eigen analyse en zijn (impliciete) toekomst-
beeld, zou men dus ook ten aanzien van Bourdieu kunnen beweren dat zijn
conclusies uitLa distinction tot op zekere, ja misschien zelfs grote hoogte inmid-
dels ’historisch’ zijn geworden en dat zijn model nog maar in beperkte mate van
toepassing is op de sociaal-culturele verhoudingen van vandaag en morgen.
Gelukkig treft deze kritiek niet al zijn werk: met name uit zijn studies naar de
concrete verhoudingen in het literaire veld blijkt meestal wel dat hij ervan
overtuigd is dat de houding ten aanzien van kunst en literatuur (en daarmee de
habitus in het algemeen) eenhistorisch produkt is en dus wellicht veranderlijker
is dan we op grond vanLa distinctionzouden denken.3

Maar niet alleen op het terrein van de geanalyseerde gegevens, ook op het
niveau van de hierbij gebruikte begrippen doetLa distinctionenigszins gedateerd
aan. Hier moet men vooral denken aan de rol die (de combinatie

1. A. Huyssen, ’Mass Culture as Woman: Modernism’s Other’, in: idem,After the Great
Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Houndsmill etc.: Macmillan, 1986, 1988, pp.
45 e.v.

2. Zie bijvoorbeeld: Bourdieu, ’The Field of Cultural Production’, p. 328; de proloog vanLes
règles de l’art, ’Flaubert analyste de Flaubert. Une lecture del’Éducation sentimentale’ (pp. 17-
71) en het vroege ’L’invention de la vie d’artiste’, in:Actes de la Recherche en Sciences Sociales
2 (1975), pp. 67-94.

3. Bijvoorbeeld: Bourdieu, ’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’, p. 202 en het daarvan
afgeleide hoofdstuk ’La genèse historique de l’esthétique pure’, in:Les règles de l’art, pp. 393-
430.
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van) begrippen als ’dominantie, ’sociale klasse’ en ’kapitaal’ in zijn mede op
Marx geïnspireerde betoog spelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat deze manier
van denken, die in de jaren ’60 en ’70 ’in de mode’ was aan de Westerse
universiteiten, daar heden ten dage ontegenzeggelijk ’uit’ is. Nu kan en mag het
feit dat iets al dan niet in de mode is geen criterium zijn voor wetenschappelijke
en/of theoretische vruchtbaarheid: het feit dat het marxisme in politiek opzicht in
diskrediet is geraakt, hoeft op zich nog niet te betekenen dat alle ooit door zijn
theoretici gebruikte of ontworpen begrippen voorgoed uit de gratie verdienen te
zijn. Desalniettemin krijgt men de indruk dat een aantal van de begrippen die
Bourdieu inLa distinctiongebruikt voor zijn sociologische analyse van en kritiek
op de dichotomie niet bestand zijn gebleken tegen de recentere ontwikkelingen in
de cultuurwetenschap. Het is dan ook met de grootst mogelijke terughoudendheid
geweest dat ik deze begrippen gereproduceerd heb. Daarnaast kan geconstateerd
worden dat ook Bourdieu niet stil is blijven staan en alle kritiek naast zich neer
heeft gelegd: zijn onlangs verschenenLes règles de l’arttoont al veel meer oog
voor detail.

Eén en ander moet wellicht ook in samenhang worden gezien met het feit dat
de literatuurwetenschappelijke receptie van Bourdieu in Nederland weinig tot geen
aandacht schenkt aan de ’politiekere’ aspecten van zijn werk. Zo wijzen Verdaas-
donk en Van Rees Bourdieu’s habitusbegrip af: hun voornaamste belangstelling
gaat uit naar het hier slechts in de marge behandelde institutiebegrip, dat, naar
blijkt, heel goed los van sociale tegenstellingen kan worden toegepast.1

Een volgende opmerking overLa distinctionbetreft het feit dat Bourdieu mijns
inziens niet altijd voldoende begripsmatige afstand neemt van de door hem
beschreven en bekritiseerde verschijnselen.2 Dit geldt in het bijzonder voor het
begrippenpaar ’kwaliteit’ en ’kwantiteit’; termen waarvan Bourdieu terecht
opmerkt dat zij het centrum vormen van de (oppositioneel georganiseerde)
burgerlijke culturele matrix. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze
oppositie (met haar ’aanhangende’ termen als ’numerus clausus’, ’devaluatie’,
’zeldzaamheid’ en ’exclusiviteit’) bij Bourdieu zo’n grote rol speelt. Toch denk ik
dat het kritische gehalte van zijn dichotomietheorie groter zou zijn geweest, als
hij naar aanleiding hiervan niet alleen zijn nogal rechtlijnige conclusies over de
dialectiek van distinctie en pretentie had getrokken, maar ook de tegenstelling zelf
aan een nadere beschouwing zou hebben onderwor-

1. Zie bijvoorbeeld: A.C. Zijderveld,Institutionalisering. Een studie over het methodologisch
dilemma der sociale wetenschappen(dissertatie). Hilversum etc.: Brand, 1966.

2. Vergelijk: Van Rees, ’Advances in the Empirical Sociology of Literature and the Arts’, pp.
302-303.
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pen: zij is (zelfs binnen de burgerlijke cultuur) mijns inziens namelijk geenszins
zo onproblematisch als Bourdieu doet voorkomen.

Zo wil ik er om te beginnen graag op wijzen dat de tegenstelling tussen
kwaliteit en kwantiteit niet natuurlijk, objectief of logisch van aard is. Zelfs in de
culturele context (waar de logica niet altijd het laatste woord zal hebben) is het
niet altijd even evident of er wel een relatie tussen beide begrippen bestaat en zo
ja, van welke aard deze dan is. In het voorafgaande werd vooral ingegaan op
gevallen waarin kwaliteit en kwantiteit als tegengestelde waarden werden gezien
(’als steeds meer mensen een bepaald kunstwerk mooi gaan vinden (het kwantita-
tieve aspect), dan loopt de culturele waarde ervan terug’ (het kwalitatieve aspect)
en: ’toegankelijkheid is per definitie onverenigbaar met (de schijn van) legitimi-
teit’); een argumentatie die Bourdieu voerde tot zijn distinctietheorie. Maar men
stuit ook wel eens op redeneringen die het tegendeel hiervan beweren; waarin het
massale succes van een (cultureel) produkt wordt uitgelegd als teken van de
kwaliteit ervan en de kwaliteit van het produkt en de kwantiteit van zijn publiek
zelfs met elkaar geïdentificeerd worden (men denke aan het rechtvaardigende
beroep op verkoop- en kijkcijfers, op dat wat Adorno het sterkste argument van
de cultuurindustrie noemde). Dit verschil in de definitie van het begrip ’kwaliteit’
lijkt mooi samen te vallen met de dichotomie: in het hoog-literaire discours lijkt
men te neigen tot de opvatting dat kwaliteit en kwantiteit elkaar uitsluiten, terwijl
de partij van de triviale kunst en literatuur kwaliteit en kwantiteit eerder aan
elkaar gelijk zal stellen. We zouden hier dus te maken hebben met twee visies,
waartussen elke vorm van communicatie over kwaliteit letterlijk definitief
onmogelijk is.

In feite gaat het hier natuurlijk om extreme stellingen, waarvoor de praktijk
legio tegenvoorbeelden levert. Hoezeer het (grote) publiek in het legitieme
discours ook wordt veracht, een auteur zonder publiek is artistiek evenmin
geloofwaardig en een kunstenaar met enige (artistieke) ambitie, zal toch graag
buiten de ruimte tussen de schuifdeuren willen optreden. Ook Kants idee van de
’Mitteilbarkeit’ van het smaakoordeel kan gezien worden als een fundamentele
behoefte aan expansie en/of een zo groot mogelijke communicatie. En zou het
werkelijk altijd zo zijn dat een lezer zijn grote waardering voor een bepaalde
roman ernstig gaat herzien op het moment dat deze roman onverwacht veel
succes heeft? Ligt het in dat geval niet meer voor de hand dat men daar ook een
zekere vreugde aan beleeft, dan wel omdat daarmee de kans stijgt dat dezelfde
schrijver een volgende, misschien nog wel betere roman zal publiceren, dan wel
omdat het meestal nogal sombere beeld van de voorkeur van het grote publiek
even wat zonniger wordt: het blijkt toch nog mee te vallen met dictatuur van de
slechte smaak! En volgt niet uit Bourdieu’s ’The Production of Belief’ dat ook de
hoogliteraire tekst een kwantitatieve dimensie blijkt te kunnen ontwikkelen op ’t
moment dat hij ’klassiek’ wordt? Eveneens is het moeilijk voor te stellen dat men
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consequent immuun weet te blijven voor de betovering die er van het verschijnsel
’succes’ uitgaat. Waaruit afgeleid kan worden, dat het kwantitatieve argument
eerder een kwestie van gradatie dan van absolute tegenstelling is.

Het gaat hier, zoals ik al in hoofdstuk II opmerkte, niet zozeer om de oppositie
tussen kwaliteit en kwantiteit, maar veeleer om het (graduele) verschil tussen een
groter, algemener publiek en een kleiner, selecter publiek waartussen (zo deze
groepen al nauwkeurig van elkaar zijn te onderscheiden) zelfs een bepaalde band
bestaat. Zo zou het zelfs kunnen zijn dat de kleine groep haar status voor een deel
ontleent aan de hoop dat haar smaak ooit eens ’vulgair’ zal worden: hoe moet
men anders achteraf bewijzen dat men z’n tijd (ver) vooruit was? En kan men,
om volop te kunnen genieten van z’n exclusiviteit uiteindelijk wel zonder de
afkeer en/of de jaloezie van het grote publiek? Is het daarvoor niet op z’n minst
noodzakelijk dat dit grote publiek een zeker (zij het zo gering mogelijk) benul
heeft van de waarde het kapitaal in kwestie?1 Hoe emotioneel en radicaal de
verwijten in het legitieme kamp uit naam van de kwaliteit aan het adres van de
kwantiteit ook mogen zijn: wie kwaliteit definieert als het tegendeel van kwanti-
teit, kon (volgens goed dialectische èn structuralistische traditie) wel eens
afhankelijker zijn van die zo verafschuwde kwantiteit dan hem lief is.

Maar ook bij de opvatting die ervan uitgaat dat kwaliteit en kwantiteit goed-
deels samenvallen, moeten enkele praktische kanttekeningen worden geplaatst. Zo
valt toch niet aan te nemen dat in de ’triviale esthetica’ uitsluitend de macht van
het grote getal geldt. Ook de minst kritische volgeling van de succes-ideologie zal
zijn verzadigingspunt kennen, ook het grootste popidool gaat vervelen als hij niet
bijtijds enige variatie in zijn repertoire aanbrengt, ook een ’absolute hit’ is op een
dag versleten en moet het afleggen tegen iets nieuws. Niet voor niets speelt de
mode (beter gezegd: de wisseling van de mode) zo’n aanzienlijke rol in de ’mas-
sa’cultuur; weliswaar misschien niet de hoofdrol, maar toch zeker een belangrijke
bijrol, in elk geval vanuit het perspectief van de consument gezien. Ook binnen
de populaire esthetica zal het argument, dat ’iedereen’ een bepaald cultuurprodukt
mooi vindt en koopt, niet voldoende zijn: de roman, de c.d., het televisieprogram-
ma, de tentoonstelling zal toch ook een persoonlijke betekenis en waarde moeten

1. Zie hierbij ook Bourdieu’s eigen verwijzing naar Nietzsche’swohlbegriffener Elitismus:
"diese kleine Anzahl von wahrhaft Gebildeten [sei] nicht einmal möglich, wenn nicht eine große
Masse [...] sich mit der Bildung einließe. Man dürfe deshalb von jener lächerlichen Improportio-
nalität zwischen der Zahl der wahrhaft Gebildeten und dem ungeheuer großen Bildungsapparat
nichts öffentlich verraten; hier stecke das eigentliche Bildungsgeheimnis: daß nämlich zahllose
Menschen scheinbar für sich, im Grunde nur, um einige wenige Menschen möglich zu machen,
nach Bildung ringen, für die Bildung arbeiten" (F. Nietzsche, ’Über die Zukunft unserer Bildung-
sanstalten’ (1872), in: idem,Werke in drei Bänden3. München: Hanser, 1960, p. 189).
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hebben; de film die met veel tam-tam wordt aangekondigd als hèt succes van het
jaar, kan toch tegenvallen en ’niet zo’ aanspreken. ’Succes’ trekt misschien wel
aandacht en kopers, maar leidt niet automatisch tot enthousiasme en instemming.
Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook in een culturele praktijk waarin geen
theoretisch onderscheid wordt gemaakt tussen kwaliteit en kwantiteit, deze noties
nooit volledig in elkaar opgaan. Hetgeen bij nader inzien ook eigenlijk niet mag
verbazen: uiteindelijk stamt de idee, dat in de triviale cultuur kwaliteit en
kwantiteit (iets anders gezegd: gebruikswaarde en ruilwaarde) met elkaar samen-
vallen niet in de laatste plaats uit de koker van haar uiterst partijdige critici.

Is er dan binnen een genuanceerde visie op de dichotomie dan helemaal geen
verband tussen de grootheden kwaliteit en kwantiteit? Nu, zover zou ik ook niet
willen gaan. Uiteindelijk beriep ik mij in het voorgaande (in mijn beschrijving
van het ontstaan van de ’zap-cultuur’) ook op de idee, dat kwantitatieve verande-
ringen tot een kwalitatieve omslag kunnen leiden. Eveneens denke men hier aan
de in hoofdstuk II geciteerde en bekritiseerde opmerking van Schulte-Sasse over
de "quantitativ ablesbare Trivialisierung". De stelling dat er een direct, al dan niet
omgekeerd evenredig verband bestaat tussen kwaliteit en kwantiteit, moet mijns
inziens gezien worden als een wel erg minimale samenvatting van de reactie op
een historische situatie waarin sommigen de indruk hadden dat er zich ’opeens’
een opvallend grote kwantitatieveveranderinghad voorgedaan. Dat in het geval
van cultuur met name veel intellectuelen zo negatief op de kwantitatieve verande-
ringen hebben gereageerd, zou niet alleen kunnen liggen aan de (Bourdieuiaanse)
idee dat zij bang zijn hun sociale privileges te verliezen, maar ook aan het feit dat
zij uit hoofde van hun functie als cultuurbewaarders ’van nature’ misschien wel
neigen tot behoudzucht.1

Een volgend complicerend aspect van de relatie tussen kwaliteit en kwantiteit
is dat er veelal impliciet sprake is van twee grootheden, waarvan men zich af kan
vragen of deze wel zo vergelijkbaar zijn. Ik doel hier op het feit dat als men het
in dit verband over kwaliteit heeft, men meestal hetkunstwerkop het oog heeft;
terwijl men, als men over kwantiteit spreekt, over het algemeen refereert aan een
hoedanigheid van het (potentiële)publiek. De omvang van het publiek wordt
daarmee (positief dan wel negatief) gerelateerd aan de waarde van het kunst-
werk:2 een constructie waaraan mijns in-

1. Deze suggestie heb ik te danken aan Barend van Heusden.

2. Zo geldt ’succes’ (waarmee de omvang en de sociale samenstelling van het publiek worden
bedoeld) aanvankelijk voor Bourdieu als eenobjectiefcriterium van de dichotomie en stelt hij dat
"la raréte du produit et la raréte du consommateur diminuent parallèlement" (Bourdieu, ’La
métamorphose des goûts’, p. 170). Later realiseert hij zich dat deze norm niet in alle gevallen
opgaat, al blijft "the degree of public succes [...] no doubt the main differentiating factor" (Bour-
dieu, ’The Field of Cultural Production’, p. 320).
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ziens, juist vanuit de idee dat het kunstwerk autonoom is, grote theoretische
problemen kleven. Zo blijft het voor mij ten zeerste de vraag of men zich, zoals
Bourdieu suggereert, bij de beoordeling van een object altijd (uitsluitend) baseert
op een (bewuste of onbewuste) voorstelling van de omvang en de sociale kwali-
teit van het bijbehorende ’publiek’. Bourdieu omzeilt deze problemen door zich
verre te houden van concrete uitspraken over de eigenschappen van kunstwerken,
hetgeen overigens binnen een strikt empirisch-sociologisch visie zeker te recht-
vaardigen is (al levert dit een nauwe, soms wat benauwende kunstdefinitie op).
Maar wie vanuit een algemener, of specifieker esthetisch of cultuurfilosofisch per-
spectief zijn werk leest, blijft (ondanks het voorkomen van speculatievere
passages inLa distinction) met veel vragen zitten.

Tot slot wil ik de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit nog vanuit een
meer cultuurhistorische invalshoek benaderen. Daartoe zou ik een onderscheid
willen maken tussen eenrelatieveen eenabsolutedefinitie van kwaliteit.

Men kan een object beschrijven aan de hand van zijn eigenschappen en het
waarderen omdat een aantal van die eigenschappen een bepaalde functie kunnen
vervullen. Zo kan voedsel ’goed’ zijn omdat het voedzaam en lekker is; zo kan
een kunstwerk ’goed’ zijn omdat men er een esthetische ervaring aan kan
ontlenen of omdat het een lucide inzicht geeft in de (menselijke) werkelijkheid.
Dergelijke (inderdaad subjectieve) kwalificaties kunnen in principe los gezien
worden van de eigenschappen die men aan andere objecten toekent: de uitspraak
dat brood voedzaam en lekker is, hoeft niet per se gerelateerd te worden aan het
feit dat gras minder voedzaam en (vermoedelijk) minder lekker is, noch aan het
feit dat chocolade voedzamer en volgens velen smakelijker is. Ook van een kunst-
werk kan men genieten zonder dit meteen te moeten vergelijken met (alle) andere
kunstwerken (of met chocola).1 Vanuit zo’n absolutekwaliteitsdefinitie heeft elk
object bepaalde, objectieve (bijvoorbeeld formele) eigenschappen, die al dan niet
een bepaalde, positief of negatief gewaardeerde functie of gebruikswaarde hebben.
In dit perspectief bestaat er geen aanleiding om verschillende, meer of minder
gelijksoortige objecten met elkaar te vergelijken:2 het individuele object

1. Of met een paar laarzen, zoals de klassiek populistische uitspraak wil (o.a. vermeld door
Finkielkraut,La défaite de la pensée, p. 135).

2. Zie ook Kants onderscheid tussen zuivere en afhankelijke schoonheid. Natuurlijk blijft het
de vraag of dit ooit zo werkt; of je toch geen (onbewuste) vergelijkingen maakt met wat je al kent
en ervaren hebt of met je (kritische) voorstellingen over het ideaal; of (zoals ook bij Adorno al
bleek) het smaakoordeel wel ’zuiver reflecterend’ en ’niet-bepalend’kan zijn; of kritiek (een
onderscheid maken tussen goed en slecht, tussen mooi en lelijk etc.) en naïviteit (de dingen ’in
hun - autonome - waarde laten’; ze nemen zoals ze zijn) elkaar wel verdragen.
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voldoet of het voldoet niet aan een al dan niet ter plekke gestelde (subjectieve)
norm. Deze idee vinden we bijvoorbeeld terug in de these van de principiële
onvergelijkbaarheid van kunst: elk kunstwerk heeft zijn eigen kwaliteiten (waarop
het beoordeeld kan worden) en hoe meer kunstwerken er zijn, des te rijker wordt
het leven. De vraag naar de verhouding met de kwantiteit (zoals de oplage) speelt
hier geen noemenswaardige rol.

Daarnaast kan eenrelatieve kwaliteitsdefinitie onderscheiden worden, waarin
niet het goede, maar hetbetereen hetbestetot norm wordt genomen. Hoezeer
een bepaald object ook voldoet, het kan altijd beter; hoe goed bepaalde leerlingen
ook leren, er kan er maar één de beste zijn (waarmee het kwantitatieve aspect zijn
intrede doet); hoe snel een bepaald produktieproces al is, het kan altijd sneller en
efficiënter; en elk record vraagt erom gebroken te worden. Het zal duidelijk zijn
dat dit de kwaliteitsdefinitie van de vooruitgang is; eveneens zal duidelijk zijn dat
dit de definitie is rond welke Bourdieu zijn betoog heeft opgezet: het gaat er
inzake kunst en cultuur om de anderen teovertreffen, om beter of (wellicht in
verband met de veronderstelde onvergelijkbaarheid van het kunstwerk en de
esthetische ervaring) in elk geval anders te zijn. Ook het concept van het culturele
kapitaal (en zijn economische ’koers’) wordt in hoge mate bepaald door deze
relatieve kwaliteitsdefinitie. InLa distinction heeft Bourdieu een mijns inziens
uiterst adequate beschrijving gegeven van hoe deze ’ruilwaarde’ ook het moderne
culturele leven beheerst. Helaas is hij daarbij te weinig op de beperkingen ervan
ingegaan, die dankzij o.a. deDialektik der Aufklärungtoch wel bekend zijn (al
doet een pleidooi voor een absolute kwaliteitsdefinitie enigszins archaïsch aan in
een tijd waarin alles in het teken van de vooruitgang en de kwantiteit lijkt te zijn
gaan staan). Ook hier geldt weer dat Bourdieu, hoe overtuigend zijn analyse
vanuit dit perspectief ook moge zijn, slechts één (zij het complex) aspect belicht
van de dichotomie en het probleem dat ’cultuur’ heet. Of deze eenzijdigheid
overwonnen kan worden, zal in het volgende en laatste hoofdstuk aan de orde
worden gesteld.
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V

Adorno, Bourdieu en de dichotomie: een vergelijking

Waarschuwing: "Gegen die Vermittlnden - Wer zwi-
schen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will,
ist gezeichnet als mittelmäßig: er hat das Auge nicht
dafür, das Einmalige zu sehen; die Ähnlichseherei
und Gleichmacherei ist das Merkmal schwacher
Augen" (F. Nietzsche,Die fröhliche Wissenschaft).1

1. Inleiding.

In dit afsluitende hoofdstuk zal ik de twee hiervoor behandelde analyses van
en visies op de dichotomie met elkaar in verband brengen. In hoeverre komen de
gedachten van Adorno en Bourdieu met elkaar overeen en op welke punten zijn
zij volstrekt onverenigbaar? Hoe zou dit verklaard kunnen worden? En is het
ondanks de verschillen mogelijk om tot een zekere synthese te komen?

Eerst zal op grond van de resultaten van de vorige twee hoofdstukken nauw-
keurig bekeken worden of zij inderdaad hetzelfde object proberen te beschrijven,
te verklaren en te beoordelen. Voldoet Adorno’s cultuurindustrie wel aan Bour-
dieu’s beschrijving van de populaire esthetica en de cultuur van het midden? Valt
Adorno’s authentieke kunst inderdaad samen met Bourdieu’s legitieme kunst?
Zijn de kenmerken die Adorno aan zijn lage respectievelijk hoge kunst en
literatuur toekent dezelfde als die Bourdieu hanteert? En in hoeverre komen hun
ideeën over de functie van de dichotomie overeen? Hoe laten eventuele ver-
schillen zich verklaren?

Ook zal nagegaan worden hoe de beide theoretici over elkaar (zouden)
oordelen. Hoe zou Adorno de (afwijkende) visie van Bourdieu hebben verklaard
en welke positie neemt Adorno’s theorie binnen Bourdieu’s model in?

1. In: F. Nietzsche,Werke in drei Bänden2. München: Hanser, 1960, pp. 152-153 (nr. 228).
Met dank aan Th.W. Adorno,Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben.
Frankfurt: Suhrkamp, 1951, 1986, p. 91. Een vergelijkbare uitspraak deed ook Bourdieu in
december 1989 op de IGEL-conferentie, waar hij er naar aanleiding van Schmidts constructivisme
op wees dat men niet moet proberen de ene theorie in de andere te ’vertalen’, daar dit de
vernietiging van beide tot gevolg zou hebben.
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Welk perspectief heeft de grootste verklaringskracht en welke is het bevredi-
gendste?

Daarna zal de vraag gesteld worden of het, ondanks de vele fundamentele
verschillen in inzicht, toch nog mogelijk is de theorieën op produktieve wijze aan
elkaar te verbinden. In dit onderdeel zal ik vanuit een historisch perspectief
proberen aan te tonen dat beide analyses op een groot aantal punten goed in
elkaar zijn te schuiven.

Tot slot zal ik, al dan niet op grond van de inzichten van Adorno en Bourdieu,
een (mijn) blik richten op de actualiteit en de toekomst van de dichotomietheorie.
Is (vind ik) een radicaal-theoretisch onderscheid tussen hoge en lage kunst en
literatuur nog houdbaar? Zijn er overtuigende argumenten waarmee een algemeen
geldende, evaluerende classificatie van literatuur gerechtvaardigd kan worden? En
welke consequenties heeft een en ander voor de concrete omgang met literatuur,
kunst en cultuur?

2. De dichotomie bij Adorno en Bourdieu: hoog, laag en functie.

In de inleiding van dit proefschrift heb ik ervoor gekozen de dichotomie te
beschrijven aan de hand van de zo neutraal mogelijk geïntendeerde tegenstelling
tussen ’hoog’ en ’laag’, waarmee ik probeerde te abstraheren van de verschillen
in connotatie en waardering in veel termen die gangbaar zijn om het onderscheid
tussen goede en slechte kunst aan te duiden. ’Hoog’ en ’laag’ zijn evenwel niet
de termen waarin Adorno en Bourdieu zich bij voorkeur uitdrukken en ook hun
eigen terminologieën wijken in menig opzicht van elkaar af. Bourdieu’s illegitie-
me cultuur wijst op een ander aspect (namelijk op het gebrek aan algemeen-
maatschappelijke erkenning voor bepaalde werken of een bepaalde smaak) dan
waarop Adorno’s begrip van de cultuurindustrie in eerste instantie duidt (namelijk
op de manier waarop de produktie van bepaalde culturele uitingen is georgani-
seerd). Ook is er een aanzienlijk verschil in betekenis tussen de begrippen die zij
voor hun hoge cultuur gebruiken: Bourdieu legt met een term als ’intellectuele
kunst’ het accent op de sociale positie van haar producenten en/of recipiënten,
terwijl Adorno’s ’authentieke kunst’ vooral verwijst naar de mogelijke waarde en
waarheid van de werken zelf. De vraag is echter niet alleen welke verschillende
betekenisaspecten zij benadrukken, maar ook of zij het, al dan niet in grote lijnen,
eigenlijk wel over hetzelfde hebben. Staat Adorno, als hij aan de cultuurindustrie
denkt, ongeveer hetzelfde soort teksten en produkten voor ogen als Bourdieu,
wanneer deze over illegitieme kunst spreekt? Hoe particulier zijn hun respectie-
velijke definities? Valt Adorno’s authentieke kunst misschien niet (globaal) samen
met Bourdieu’s populaire esthetica, om eens een extreme mogelijkheid te oppe-
ren? Nu, dat laatste lijkt op het eerste gezicht niet het geval te zijn. Toch is het
zinvol om, voor ik overga tot algemenere uitspraken over ’de’
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dichotomie bij Adorno en Bourdieu, eens nauwkeurig na te gaan met behulp van
welke classificaties zij hun indelingen maken en of en in hoeverre zij zich op
(ongeveer) dezelfde kenmerken en criteria beroepen.

Als we nu een vergelijking maken tussen de manier waarop Adorno de
cultuurindustrie en Bourdieu de populaire esthetica beschrijft, dan stuiten we op
een aantal belangrijke overeenkomsten: in beide karakteriseringen spelen termen
als ’heteronomie’, ’functionaliteit’, ’praktisch nut’, ’continuïteit kunst-werkelijk-
heid’, ’realisme’, ’conformisme’, ’het barbaarse’, ’identificatie’ en ’markt’ een
vooraanstaande rol. Bij de uitbreiding van Bourdieu’s illegitieme kunst met de
kleinburgerlijke ’culture moyenne’ blijken er eveneens opvallende overeenkom-
sten te bestaan met Adorno’s cultuurindustrie, bijvoorbeeld ten aanzien van de
kenmerken ’conformisme’, ’eclecticisme’ en ’fatsoen’.

Ook in de beschrijving van de authentieke kunst en de legitieme cultuur treffen
we verschillende raakvlakken aan: zowel Adorno als Bourdieu benoemen hun
hoge kunst met behulp van noties als negatie, afstand, het belang van de vorm,
het niet-functionele, het individuele en het originele, anti-realisme, universele
pretenties, vrijheid, onbegrijpelijkheid en ontoegankelijkheid. Het aantal overeen-
komsten wordt nog groter als we Bourdieu’s legitieme kunst inperken tot haar
intellectuele variant, waaraan hij eigenschappen toeschrijft die ook voor Adorno’s
authentieke kunst van belang zijn (zoals: zuiverheid en autonomie, innovatie,
ascese, contemplatie en kritiek/symbolische bestrijding van de werkelijkheid). We
kunnen dus concluderen dat Adorno’s dichotomie in grote lijnen en tot op grote
hoogte samenvalt met die van Bourdieu, met name als we diens legitieme cultuur
beperken tot de ’zuivere smaak’.

Dat er zo’n grote mate van overeenstemming bestaat, is natuurlijk niet
toevallig. Dit kan o.a. worden verklaard uit het feit dat beide theoretici zeer
uitdrukkelijk (zij het kritisch en elk op eigen wijze) uitgaan van de esthetica van
Kant en de neo-kantiaanse traditie, waarvan de invloed op de moderne westerse
kunsttheorie kennelijk nog steeds onovertroffen is.1 Ook kan hier gewezen
worden op het feit dat zowel Adorno als Bourdieu zich vanuit een gezamenlijk
sociologisch perspectief aansluiten bij enkele marxistische kritiekpunten op het
idealisme, met name in hun gebruik van categorieën als ’burgerlijke algemeen-
heid’, ’klasse’, ’dialectiek’, ’consumptie’ en ’fetisj’ (op sommige waarvan ik
verderop nog in zal gaan). Als andere ’gemeenschappelijke voorouders’ kunnen
hier nog Nietzsche, Durkheim, Weber, Lazarsfeld, Veblen, Sartre en Proust
worden genoemd. En tot slot mag vermoed worden

1. Zie over de relatie tussen Adorno en Kant: L. Zuidervaart, ’The Artefactuality of Autono-
mous Art: Kant and Adorno’, in: P.J. McCormick (red.),The Reasons of Art. Artworks and
Transformations of Philosophy [...]. Ottawa: U.P., 1985, pp. 256-262.
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dat Bourdieu een directe invloed heeft ondergaan van sommige ideeën van
Adorno. Hij verwijst zelfs een enkele maal (kritisch) naar Adorno - zij het helaas
niet expliciet naar de in mijn derde hoofdstuk centraal gestelde teksten als de
Dialektik der Aufklärung, de Ästhetische Theorieen deMinima Moralia, hetgeen
men hem natuurlijk als een tekortkoming kan aanrekenen.

De geconstateerde consensus over de eigenschappen van het object mag even-
wel niet verdoezelen dat er ook reeds op analytisch niveau belangrijke verschillen
bestaan. Zo lijkt, zoals hierboven al impliciet werd aangegeven, Bourdieu’s
burgerlijke smaak in een aantal opzichten samen te vallen met Adorno’s cultuur-
industrie, bijvoorbeeld ten aanzien van de kenmerken traditionaliteit en duur-
zaamheid, heteronomie, affirmatie, optimisme, (schijn)hedonisme en niet te
vergeten de gerichtheid op de markt en het belang van het (commerciële) succes.
Bourdieu’s legitieme cultuur valt dus maar zeer ten dele samen met Adorno’s
authentieke kunst - een complicatie die ik hieronder, bij de behandeling van de
vraag welke plaats Adorno binnen Bourdieu’s model inneemt, nader zal bespre-
ken.

Ook mag niet over het hoofd worden gezien dat er enkele niet onbelangrijke
verschillen in inzicht bestaan over de aard van de populaire kunst en de cultuur-
industrie. In het bijzonder kan hier het verschil in inschatting van het hedo-
nistische, zinnelijke aspect van de lage cultuur worden genoemd. In hoofdstuk III
ben ik al vrij uitgebreid ingegaan op Adorno’s bezwaren tegen de cultuurkritische
opvatting dat ook de moderne dichotomie tussen hoge en lage kunst gedomineerd
zou worden door de tegenstelling tussen het zinnelijke en het geestelijke. Eén van
Adorno’s verwijten aan het adres van de cultuurindustrie was nu juist dat deze
preuts, zelfs castrerend zou zijn: anders dan de vroegere, wèl kritische lage
cultuur zou zij weliswaar voortdurend zinspelen op genot, maar er uiteindelijk
toch vooral een vijandige houding tegenover innemen. Bourdieu houdt zich in zijn
beschrijving van het verschil tussen de kantiaanse en de populaire esthetica
evenwel aan de cultuurkritische tegenstelling, die in Adorno’s ogen echter
verouderd en achterhaald is. Hetgeen tot de conclusie zou kunnen leiden dat
Bourdieu’s populaire cultuur een ander, wellicht ’ouder’ object betreft dan
Adorno’s cultuurindustrie. De verschillen zijn echter minder groot als men de
cultuurindustrie naast Bourdieu’s ’culture moyenne’ legt, die o.a. gekenmerkt
wordt door de afkeer van lust en de neiging tot veredeling. Als we daarbij nog in
aanmerking nemen dat er ook volgens Bourdieu tegenwoordig nauwelijks meer
sprake is van een (authentiek) populaire kunst (men herinnere zich de in het
vorige hoofdstuk geïntroduceerde term ’nulcultuur’), dan vervaagt dit verschil
tussen Adorno en Bourdieu en blijkt Adorno’s cultuurindustrie, ook in kritisch
opzicht (men denke aan hun mening over het verschijnsel ’televisie’) tot op grote
hoogte samen te vallen met Bourdieu’s ’culture moyenne’. Zodat hun visies op de
aard van de lage cultuur uiteindelijk toch nog vrij dicht bij elkaar blijken te
liggen.

234



De dichotomie bij Adorno en Bourdieu: hoog, laag en functie

De conclusie aangaande de bepaling van het object kan dus luiden dat Ador-
no’s dichotomie tussen de authentieke kunst en de cultuurindustrie in grote lijnen
samenvalt met Bourdieu’s onderscheid tussen de legitieme cultuur (in het
bijzonder haar ’zuivere’ variant) en de ’culture moyenne’, de cultuur van de
middenklasse en/of de nieuwe burgerij. Beiden beschrijven de kloof dus in een
groot aantal opzichten met behulp van ongeveer dezelfde criteria. Dit alles vormt
mijns inziens een voldoende basis om beider dichotomieën met elkaar te kunnen
vergelijken, zonder ze nu overigens vanaf heden aan elkaar gelijk te stellen.

Tot deze laatste, essentiële nuancering word ik o.a. gedwongen door het feit
dat, ook als zij soms identieke termen gebruiken, er enkele fundamentele ver-
schillen bestaan tussen Adorno en Bourdieu. Hier kan in het bijzonder gewezen
worden op het verschil in status van het kenmerk ’autonoom’. Hoewel beiden
vanuit hun sociologische uitgangspunt kritisch staan tegenover de waarheid en het
bestaan hiervan, verbinden zij hier geheel verschillende conclusies aan. Bourdieu
distantieert zich inLa distinction zo goed als volledig van het autonomiebegrip,
waardoor de aandacht uitsluitend op de ideologische betekenis ervan wordt
gericht. Adorno probeert het probleem van de autonomie daarentegen op te lossen
door het accent te leggen op de tweeslachtigheid ervan. Het voordeel hiervan is
dat Adorno zich niet, zoals Bourdieu, hoeft te verschansen in het ’barbaarse’
standpunt, dat, afgezien van zijn polemische en provocatieve waarde, in theore-
tisch opzicht maar weinig oplevert. Dus zelfs waar Adorno en Bourdieu in
terminologisch opzicht een grote mate van consensus te zien geven, blijkt er toch
nog een aanzienlijk verschil in het gebruik van en de waardering voor de criteria
te kunnen bestaan.

Een ander belangrijk verschil tussen beide theoretici is dat zij het verschijnsel
kunst en cultuur vanaf tegengestelde kanten van het communicatieproces benade-
ren, te weten vanuit deproduktie respectievelijk deconsumptiedan wel toeëige-
ning.1 Bourdieu gaat in zijn beschrijving uit van de sociaal verschillende (culture-
le) behoeften, die door hun habituele oorsprong zowel authentiek als maatschap-
pelijk beperkt kunnen worden genoemd. Veelzeggend in dit verband is ook dat hij
geen principieel onderscheid maakt tussen de produktie en de consumptie van
cultuur, tussen welke velden hij een relatie van homologie veronderstelt. De
kwaliteiten ’conformisme’, ’heteronomie’, ’negatie’ etc. slaan bij hem vooral op
de verwachtingen en wensen van de consumenten. Adorno verbindt deze kwali-
teiten echter voor alles aan

1. Zie: N. Garnham en R. Williams, ’Pierre Bourdieu and the Sociology of Culture: An
Introduction’, in: Media, Culture and Society2 (1980), p. 214; en ook D. Gartman, ’Culture as
Class Symbolization or Mass Reification? A Critique of Bourdieu’sDistinction’, in: American
Journal of Sociology97 (1991), nr. 2, pp. 436-437.
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de produkten en de produktie, die in zijn ogen voor de behoefte uitgaan. Doordat
Adorno wel een onderscheid maakt tussen de behoefte en het produkt, is het
binnen zijn model, anders dan bij Bourdieu, mogelijk een (cultureel) produkt te
beoordelen zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor het (abstracte) respect
dat men aan het publiek ervan verplicht is. Daarmee is zijn model tenminste
gedeeltelijk immuun voor de kritiek van Bourdieu. Zijn scheiding of hiërarchise-
ring van deze twee aspecten van het artistieke communicatieproces heeft echter
wel tot gevolg dat Adorno weinig oog heeft voor de snobistische, distinctieve
dimensie van de (hoge) cultuur: bij Adorno is dit niet veel meer dan een betreu-
renswaardig maar onvermijdelijk bijverschijnsel, dat niet de kern van zijn betoog
raakt.

Ik kom hiermee op het feit dat er tussen Adorno en Bourdieu belangrijke
verschillen zijn in het accent dat zij op de verschillende aspecten van de dichoto-
mie leggen. Bij Adorno staan centraal: de organisatie van de culturele produktie,
de kwaliteit van het concrete produkt en het daarmee samenhangende effect op
het bewustzijn van het publiek. Waar hij de behoeften en de instelling van
specifieke publieksgroepen bespreekt, doet hij dit uitsluitend om ons van de
valsheid ervan te overtuigen en verlaat hij het niveau van de beschrijving
definitief (iets wat in zijn behandeling van de produktie, het produkt en zijn effect
nog niet volledig het geval was). Zijn aanpak wijkt hierin sterk af van die van
Bourdieu, voor wie de verschillen in instelling en de sociale verdeling van de
cultuurgoederen nu juist de empirische basis van zijn betoog vormen.

Wat ook opvalt is dat Adorno’s sociologische belangstelling zich voornamelijk
richt op de interpretatie van het kunstwerk en de ontdekking van hetwaarheids-
gehalteervan en, in tegenstelling tot Bourdieu, niet of nauwelijks op de concrete
sociologische samenstelling van het publiek.1 Hiervoor kan natuurlijk in eerste
plaats Adorno’s afkeer van elke vorm van empirisch onderzoek inzake cultuur
verantwoordelijk gesteld worden, dat zijns inziens maar weinig inzicht geeft in
het klassekarakter ervan. Maar minstens zo belangrijk in dit verband is Adorno’s
(utopische) geloof in een ware algemeenheid: intellect, kritiek en het verlangen
naar vrijheid zijn voor hem geen exclusieve deugden van een nogal beperkte
sociale groep van specialisten (de intellectuelen), maar - net als de moraal - een
algemeen-menselijke capaciteit, drang en plicht.2 Hij koppelt de cultuurindustrie
daarom ook niet aan een bepaalde sociale groep (zelfs niet aan zoiets vaags als de
’massa’): cultuurindustrie is

1. Zie o.a. P. Bürger, ’Probleme der Literatursoziologie’, in: R. Balibar et al. (red.),Sociology
of Literature. Proceedings of the Tilburg Conference Held on 19 September 1980. Tilburg: U.P.,
1981, pp. 17-30.

2. Dit moge blijken uit zijn stelling: "Intelligenz ist eine moralische Kategorie" (Minima
Moralia, p. 262), waarin de invloed van Kants antropologie zich laat gelden.
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voor hem niet zozeer een sociologisch, maar vooral een historisch verschijnsel,
waaraan geen enkele tijdgenoot zich helemaal kan onttrekken en dat daarom
sociaal indifferent genoemd kan worden - een standpunt waartegen Bourdieu zich
uitdrukkelijk verzette.

De belangstelling voor het concrete produkt en zijn mogelijk (de)subjecti-
verende werking ontbreekt bij Bourdieu nagenoeg geheel: bij hem wordt de vraag
naar de betekenis en de waarde van het individuele kunstwerk geheel overscha-
duwd door zijn institutionele benadering en zijn kritiek op de charismatische
ideologie. Het is dan ook geen toeval dat hij juist op dit punt Adorno probeert te
weerleggen en diens stelling aangaande de structurele samenhang tussen de
monotone en repetitieve produkten van de cultuurindustrie en de monotonie en de
vervreemding van de arbeid naïef noemt.1

Tegenover deze (gemotiveerde) ’tekortkoming’ van de kant van Bourdieu staat
dat Adorno op zijn beurt geen of een geheel ander oog heeft voor de economische
aspecten van het belangeloze en voor de mogelijk ruimere betekenis van de
begrippen ’kapitaal’ en ’ruil’. Hoe gecompliceerd en dialectisch voor Adorno de
relatie tussen het economische en het kritisch-belangeloze ook mag zijn, toch
betreft dit voor hem een onoverbrugbare, noodzakelijke tegenstelling die de basis
van zijn op menswaardigheid gerichte dichotomie vormt. Hij situeert ’kapitaal’ en
alles wat daar (bijvoorbeeld metaforisch) naar riekt daarom eenduidig aan de kant
van de verwerpelijke cultuurindustrie en onttrekt zich daarmee vanuit Bourdieu
geredeneerd te weinig aan het reductionistische economiebegrip van het kapitalis-
me. Vooralsnog kan dit verschil ten opzichte van de reikwijdte en de betekenis
van het kapitaalbegrip gezien worden als een gebrek van de kant van Adorno.

Een en ander leidt ertoe dat beide theorieën niet eenvoudigweg met elkaar te
combineren zijn: het is niet zo dat Adorno een aantal aspecten voor Bourdieu
heeft laten liggen en dat zij een mooie aanvulling op elkaar vormen. Beiden zijn
er namelijk van overtuigd dat het door hen gekozen vertrekpunt het enig juiste
is - vertrekpunten die niet alleen leiden tot feiten die binnen de andere theorie
niet of onvoldoende kunnen worden waargenomen, maar ook tot conclusies die
elkaar ronduit tegenspreken. Dit wordt o.a. duidelijk in enkele artikelen die Peter
Bürger heeft gewijd aan de tegenstelling tussen Bourdieu en Adorno, die volgens
hem vooral wordt bepaald door het gebrek aan aandacht voor hetwaarheidsge-
halte van het individuele kunstwerk respectievelijk voor de socialefunctievan het
verschijnsel kunst.2 Zo

1. P. Bourdieu,La distinction. Critique sociale du jugement. Parijs: Minuit, 1979, p. 450.

2. P. Bürger, ’Probleme der Literatursoziologie’ en idem, ’Adorno, Bourdieu und die Lite-
ratursoziologie’, in:Jahrbuch für Internationale Germanistik17 (1985), pp. 47-56. Dit laatste
artikel is grotendeels identiek aan het eerste. Zie ook: P. Bürger, ’The Problem of Aesthetic
Value’, in: P. Collier en H. Geyer-Ryan (red.),Literary Theory Today. Cambridge: Polity, 1990,
pp. 23-34.
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acht hij het Bourdieu’s verdienste dat deze zo ver ingaat op de maatschappelijke
functie van kunst, waardoor diens werk gezien moet worden als een poging tot
een kritische, maar ook eenzijdige destructie van de burgerlijke esthetica, waar-
binnen de ’ouderwetse’ vraag naar de ’waarheid’ van de concrete culturele
objecten (dat wil zeggen: naar dedirecte relatie tussen een literair werk en de
sociale werkelijkheid) niet gesteld kan worden.

Bürger verklaart dit verschil tussen Adorno en Bourdieu vanuit het feit dat
Adorno als het erop aankomtbinnenhet kader van de idealistische esthetica blijft
redeneren, terwijl Bourdieu zich hierbuiten opstelt - een verschil dat volgens
Bürger opgevat moet worden als een teken van een "tiefgreifende Kulturkrise",
die samenhangt met het historische feit dat de autonomistische kunstleer haar
monopoliepositie heeft verloren: "Wie anders läßt sich verstehen, daß zwei bedeu-
tende kritische Intellektuelle sich in so radikal unterschiedlicher Weise auf Kultur
bzw. genauer auf Kunst beziehen".1 Het verschil tussen het binnen- en het
buitenperspectief kan bovendien nog gerelateerd worden aan de verschillende,
historisch uit elkaar gegroeide discoursen van waaruit Adorno en Bourdieu kunst
en cultuur benaderen: Adorno zou het praktisch-hermeneutische endeelnemende
bewustzijn vertegenwoordigen, terwijl Bourdieu voor de wetenschappelijke, in dit
geval relativerend-afstandscheppende enwaarnemendepositie kiest: twee perspec-
tieven die zich nu eenmaal niet zomaar laten combineren, maar waaruit wegens
hun respectievelijke eenzijdigheden, evenmin een definitieve keuze gemaakt hoeft
te worden. De beperktheid van Bourdieu’s buitenpositie in verband met de dicho-
tomie zou dan zijn dat voor hem elk substantieel onderscheid tussen kunstwerken
willekeurig wordt en dat ook het buitenperspectief "die Institution, deren Funktion
sie offenlegt, nicht verändern [kann]".2 De tekortkoming van Adorno zou echter
zijn dat hij blind was voor de (sociaal-historische) betrekkelijkheid van de
dichotomie.

Uit Bürgers betoog blijkt tevens ook dat het verschil tussen Adorno en
Bourdieu niet zonder meer herleid kan worden tot de bekende tegenstelling tussen
het kritisch-evaluerende en het beschrijvende standpunt. Dat Adorno zich niet ten
doel stelt een zo objectief mogelijke, ’waardevrije’ beschrijving van de dichoto-
mie te geven, is overduidelijk. Maar Bourdieu kan evenmin in deze hoek ge-
plaatst worden: Bürgers opmerking dat ook hij een belangrijke

1. P. Bürger, ’Probleme der Literatursoziologie’, p. 23 en idem, ’Adorno, Bourdieu und die
Literatursoziologie’, p. 53. Bourdieu wijst deze interpretatie dat hij het externe perspectief zou
vertegenwoordigen, overigens van de hand (P. Bourdieu en L.J.D. Wacquant, ’The Purpose of
Reflexive Sociology (The Chicago Workshop)’, in: idem,An Invitation to Reflexive Sociology.
Cambridge: Polity, 1992, p. 151, noot 107).

2. P. Bürger, ’Adorno, Bourdieu und die Literatursoziologie’, p. 54.
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kritische intellectueel is, mag - gezien bijvoorbeeld zijn bezwaren tegen ’het’
positivisme - ter zake genoemd worden. Het probleem is echter dat zij hun
kritische instanties elders situeren. Voor Adorno zijn dit de kunst en de filosofie,
terwijl dit bij Bourdieu vooral de (sociale) wetenschap betreft. Toch moet dit
verschil mijns inziens niet overdreven worden, o.a. omdat zij beiden bijzonder
sterk gehecht zijn aan de autonomie van deze instanties, waaraan zij een vrijwel
identieke, Verlichtende en bevrijdende functie toekennen en die zij beiden ernstig
bedreigd zien door de commercie, de idee van politieke dienstbaarheid en de
maatschappelijke behoefte aan legitimatie- of manipulatie-instrumenten,1 hetgeen
in beide gevallen leidt tot een zekere fetisjering van het kritische produkt.2

Bovendien ontmoeten zij elkaar immers in de sociologie, die ook bij Bourdieu
(ondanks al zijn kritiek op ’de’ filosofie) een onmiskenbaar algemeen-filosofische
dimensie heeft. Dit komt o.a. aan het licht als we Bourdieu’s kritiek op het
persoonlijkheidsbegrip van de charismatische ideologie vergelijken met Adorno’s
opmerkingen over de ’Kunstreligion’ en de moderne cultus van het (pseudo)in-
dividu, waaruit blijkt dat zij de (Nietzscheaanse) overtuiging delen dat het
autonome subject maatschappelijk niet (meer) bestaat.3 De door Bürger gecon-
strueerde tegenstelling tussen waarheidsgehalte en functie lijdt dus - zoals hij
overigens zelf al toegeeft - aan een zeker schematisme. Zo ziet hij over het hoofd
dat het óók Adorno voortdurend gaat om de functie van kunst onder het primaat
van de ruilwaarde: Bürger laat zich mijns inziens te veel verblinden door Ador-
no’s afkeer van de functionalistische benadering, die in feite alleen de utilitaristi-
sche, niet-utopische, affirmatieve kant ervan betreft.4

Ook mag men eraan twijfelen of Bourdieu inderdaad in geen enkele vorm van
artistieke waarheid gelooft: uiteindelijk verwijst hij geregeld in positieve zin naar
het werk van o.a. Proust en Flaubert. In een interview uit 1989 probeert Bourdieu
zelfs zijn ’barbaarse’ image te weerleggen of te verzachten:

1. Zie o.a. P. Bourdieu,Leçon sur la leçon. Parijs: Minuit, 1982, pp. 26; 32 en: idem,Les
règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Parijs: Seuil, 1992, pp. 461 e.v. Bour-
dieu’s aanvankelijke scepsis in ’Une sociologie qui dérange’ (in: idem,Questions de sociologie.
Parijs: Miunuit, pp. 27-28) ten aanzien van deze parallellie blijkt in zijn pleidooi voor een
’corporatisme de l’universel’ inLes règles de l’artgeheel te zijn verdwenen.

2. Voor wat Adorno betreft, zal dit duidelijk zijn; ten aanzien van Bourdieu kan dit geïllus-
treerd worden met de volgende uitspraak: "Het enige dat we kunnen doen [...], is trachten een zo
rigoureus mogelijk produkt af te leveren, zodat dat in ieder geval bestaat" (J. Heilbron en B.
Maso, ’Interview met Pierre Bourdieu[x]’, in:Sociologisch tijdschrift10 (1983), p. 332).

3. Vergelijk: G. Pfeffer, ’Das fehlende Positive. Sozialdeterministische Aspekte bei Bourdieu
und ihr möglicher "Aufklärungswert"’, in:Neue Sammlung25 (1985), nr. 3, p. 284 (noot 8).

4. Zie ook: E. Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras: Pierre Bourdieu’s Sociology of
Culture’, in: Diacritics 18 (1988), nr. 2, p. 51.
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"het amuseert me geweldig, als ze beweren dat ik niets van muziek begrijp. Toen
ik achttien was, wilde ik componist worden, of dirigent. Dat was mijn droom. Ik
heb toen een paar jaar muziektheorie gestudeerd, harmonieleer, contrapunt, de
hele boel.1 Muziek is heel belangrijk voor me, ik luister elke dag wel een uur of
twee naar muziek. Maar het interessante is dat mijn demystificerende visie op
kunst uitstekend wordt begrepen door avant-garde kunstenaars. Die vechten zelf
tegen het esthetisch farizeïsme, dat narcisme waarbij men niet houdt van kunst
maar alleen van zichzelf-als-kunstminnaar. Een componist als Pierre Boulez snapt
precies wat ik doe. Ik ben niet idioot. Ik hebLa distinctionvolgestopt met kleine
signaaltjes waaraan de echt gecultiveerde lezer direct kan zien dat ik er heel wat
van afweet. Maar imbecielen als Finkielkraut ontgaat dat volkomen".2 Over
distinctiedrang gesproken...

In hetzelfde interview en ook elders geeft Bourdieu toe dat hij zelf, als mens
en intellectueel, wel degelijk in esthetische waardeverschillen en in een universele
cultuur gelooft, maar dat hij dit om polemische redenen tot dusver nog maar niet
in de openbaarheid heeft gebracht:

Hij heeft deze gedachte zelfs uitgewerkt in een naschrift bij de herdruk
van La distinction, maar hij is voorlopig niet van plan die tekst te publice-
ren. "Ik heb met dat boek eigenlijk een kritiek geschreven op het esthe-
tisch geloof, op die religie van de kunst waaraan alle intellectuelen mee-
doen. Als ik nu aan het eind van mijn boek zou zeggen: er is nog een uit-
weg, hoor, het mooie is ècht mooier dan het lelijke, grote kunst isau fond
beter dan kleine kunst, dan onthouden de lezers alleen dat en vergeten ze
alles wat ik daarvóór heb geschreven. Dan zijn ze gerustgesteld. Intellectu-
elen willen zo verschrikkelijk graag horen dat kunst goed is. En dan heb
ik dus dat hele boek voor niets geschreven. Er zijn dingen die ik niet wil
zeggen omdat ik vrees verkeerd begrepen te zullen worden.3 [...] Ik denk
dat het ascetisme, de pure smaak, superieur is in menselijkheid aan de
niet-gecultiveerde smaak. Ik denk dat bijvoorbeeld avant-garde schilders
superieur zijn aan de makers van populaire plaatjes. En inderdaad om deze
reden: om toegang tot die kunst te krijgen moet je je inspannen, je moet je
kunstgeschiedenis kennen, je moet zien waar het een ontkenning van of
een commentaar op is. [...] Maar als dit inderdaad een universeel

1. Hieruit blijkt een opmerkelijke biografische parallellie tussen Adorno en Bourdieu...

2. B. van Heerikhuizen, ’Genieten van kunst als religie van intellectuelen’, in:de Volkskrant
25 november 1989. Merk op dat Bourdieu het hier niet over ’gevoel’ heeft, maar over ’verstand’
(’begrijp’, ’gestudeerd’, ’afweet’). Te vergelijken met Adorno, voor wie het rationele element in
de omgang met kunst eveneens onontbeerlijk is.

3. Mijns inziens niet zo’n sterk argument...
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kenmerk is van grote kunst, blijft nog altijd gelden dat de toegankelijkheid
van dat soort genot ongelijk over de mensen is verdeeld. En dat is datgene
wat ik als socioloog onderzoek. Sterker nog, ik trek er een politieke
conclusie uit: de voorwaarden waaronder mensen toegang hebben tot het
universele dienen te worden geüniversaliseerd. Als je dat laatste er niet
telkens bij zegt, verval je toch weer in die zelfrechtvaardigende ideologie
die zegt: wij, intellectuelen, hebben meer recht op kunstgenot dan andere
mensen, want wij behoren tot de uitverkorenen die weten dat het be-
langrijk is je in te spannen, eigenlijk zijn wij betere mensen. Je moet er
steeds op hameren dat bepaalde sociale omstandigheden ertoe leiden dat
ascetisme voor bepaalde mensen is weggelegd en dat het niets te maken
heeft met de superieure kwaliteiten waarop intellectuelen zich ten onrechte
laten voorstaan."1

Waarmee achteraf heel wat potentiële onenigheid met Adorno is weggevaagd
en de verschillen tussen beiden toch vooral een kwestie van accent lijken te zijn.

Niet alleen Bürger maar ook David Gartman komt tot de conclusie dat beide
theorieën tenminste partieel valide zijn: zij vormen niet zozeer elkaars alternatief,
maar veeleer elkaars complement. In het artikel ’Culture as Class Symbolisation
or Mass Reification? A Critique of Bourdieu’sDistinction’ uit 1991 vergelijkt hij
vanuit een sociologisch-politiek perspectief Bourdieu’s cultuurtheorie met die van
de Frankfurter Schule (waarbij overigens enkele specifieke nuances van Adorno,
bijvoorbeeld ten aanzien van de samenzweringstheorie, helaas verloren gaan).
Gartman prijst Bourdieu’sDistinction omdat daarin de eerste serieuze poging
sinds de Frankfurters wordt gedaan om inzicht te krijgen in het affirmatieve
karakter van de cultuur.2 In een aantal opzichten kan Bourdieu superieur geacht
worden aan de leden van de Frankfurter Schule, die volgens Gartman te zeer in
een abstract-filosofische en essentialistische denkwijze waren blijven steken. Daar
staat echter tegenover dat Bourdieu te weinig aandacht heeft voor het historische
proces van de verdinglijking van de cultuur, met name ten aanzien van de manier
waarop zij de reële verschillen tussen de klassen verdoezelt: "Instead of transcen-
ding Frankfurt insights,Distinction merely abandons them".3 Daarvoor in de

1. Van Heerikhuizen, ’Genieten van kunst als religie van intellectuelen’. Wie het theoretische
gewicht van uitspraken in een dagblad wantrouwt, raadplege hier tevens Bourdieu en Wacquant,
’The Purpose of Reflexive Sociology’, pp. 87-88.

2. Vergelijk: B.M. Berger, ’Taste and Domination’, in:American Journal of Sociology91
(1986), nr. 6, p. 1452.

3. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reification?’, p. 422.
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plaats stelt Bourdieu een ahistorisch cultuurconcept, waarin de cultuur geen
utopische dimensie heeft, maar uitsluitend de verschillen tussen de klassen
symboliseert.1 Er bestaat dus een grote tegenspraak tussen Bourdieu en de
Frankfurters: voor Bourdieu is de cultuur ideologisch omdat zij sociale verschillen
reproduceert, terwijl zij voor Adorno en de zijnen ideologisch is omdat ze door
haar neiging tot homogenisering deze verschillen juist onzichtbaar maakt.

Deze visie van Bourdieu moge voor de analyse van de prekapitalistische
cultuur adequaat zijn; voor een totaal inzicht in de complexiteit van de cultuur
onder het (huidige) laatkapitalisme is zij naar Gartmans mening echter te beperkt
en te generaliserend. Zo ervaren de meeste Amerikanen de culturele verschillen
niet als verschillen in (persoonlijke) aanleg, maar meer als het gevolg van een
verschil in inzet en ambitie: de charismatische ideologie laat zich nu eenmaal
moeilijk combineren met de Amerikaanse droom. Deze beperktheid spreekt ook
uit Bourdieu’s eigen empirische gegevens, met name waar hij de cultuur-in-brede-
zin (voedsel, kleding, woninginrichting) onderzoekt. Bij een nadere beschouwing
van deze data blijkt dat de culturele verschillen hier namelijk helemaal niet zo
groot zijn als Bourdieu in zijn theoretische generalisaties stelt. Zo rechtvaardigen
de cijfers Bourdieu’s conclusie dat de populaire maaltijd informeel en de burger-
lijke formeel zou zijn, geenszins (het beeld van Simmel lijkt hier dus op de loop
te zijn gegaan met Bourdieu). Iets dergelijks geldt ook ten aanzien van de
woninginrichting. Gartman concludeert hieruit dat er ten aanzien van dit soort,
wat hij noemt ’materiële’, cultuur wel degelijk een neiging tot uniformiteit en niet
tot distinctie bestaat, hetgeen hij tevens bevestigd ziet in zijn eigen onderzoek
naar de ontwikkeling van de esthetica van de auto. De eerste auto’s waren duur,
handgemaakt, exclusief voor de hoge burgerij en daardoor uitstekend geschikt om
als distinctief klassesymbool te dienen. Maar toen Ford de auto ook voor de
lagere klassen bereikbaar maakte, kon de auto een algemeen symbool van vrijheid
worden. Aanvankelijk was er nog een duidelijk verschil tussen de vloeiende lijnen
van de exclusieve auto en de hoekige vormen van het massaprodukt, maar dit
verschil verdween in de ontwerpen van de jaren ’20. Met als gevolg dat er
tegenwoordig geen verschillen meer bestaan in klasse en/of smaak, maar alleen
nog maar in prijsklasse (waaraan overigens, zegt mijn intuïtie, nog heel wat status
verbonden kan worden). Ook is er op

1. In ’The Purpose of Reflexive Sociology’ (p. 79) reageert Bourdieu met het nodige gevoel
voor retoriek op het verwijt dat zijn modellen statisch en gesloten zouden zijn en geen ruimte
zouden laten voor verzet en verandering: "I willingly concede that my writings may contain argu-
ments and expressions that render plausible the systematic misreadings that they have suffered. (I
must also say in all candor that in many cases I find these criticisms strikingly superficial, and
cannot help thinking that those who make them have paid more attention to the titles of my books
than to the actual analyses they develop)".
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dit gebied geen enkele sprake van enige homologie tussen het produktie- en het
consumptieveld: zowel de dure als de goedkope modellen worden door dezelfde
mensen ontworpen. Gartman maakt hieruit op dat de Frankfurter idee dat de
cultuur onder het laatkapitalisme steeds eenvormiger wordt en ertoe neigt de
sociale verschillen te verhullen, geldiger is dan Bourdieu’s cultuuropvatting -
tenminste voor zover dit zichtbare, luxe gebruiksgoederen betreft.

Maar, stelt hij, ten aanzien van de ’nonmateriële’ cultuur (de hoge kunst, de
cultuur-in-beperkte-zin) heeft Bourdieu gelijk. Als het gaat om ballet, opera,
literatuur, klassieke muziek e.d. functioneert de cultuur namelijk wèl als distinc-
tief symbool van klasse, waarbij de lagere klassen zich, blijkens verschillende
empirische onderzoeken, uitermate ongemakkelijk en minderwaardig voelen en
dat zo inderdaad het klasse-onderscheid bevestigt en legitimeert. Interessant aan
zijn (overigens nogal dubieuze)1 onderscheid tussen de materiële en de
nonmateriële cultuur is dat hij daarmee Bourdieu’s ’barbaarse’ eenheid van de
cultuur-in-de-beperkte-zin en de cultuur-in-brede-zin, tussen kunstwerken en
consumptiegoederen weer verbreekt: de klassehabitus werkt naar zijn inschatting
in de (Amerikaanse) praktijk hoogstens binnen de grenzen van de nonmateriële
cultuur.

Hoe zinvol het dus ook moge zijn om de materiële cultuur van de (luxe)
consumptiegoederen (ten aanzien waarvan het Frankfurter concept valide is) te
onderscheiden van de nonmateriële cultuur (waar Bourdieu’s distinctiewetten
volop werken), toch lost dit het probleem van de dichotomiebinnende cultuur-in-
beperkte-zin niet op. Zo houdt Gartman er geen rekening mee dat, zoals Adorno
in zijn analyse van de cultuurindustrie duidelijk heeft gemaakt, ook tenminste een
deel van de nonmateriële cultuur sociaal indifferent is. Hoe weinig belangstelling
de lagere klassen ook mogen hebben voor ’kunst’ in het algemeen, toch betekent
dat geenszins dat zij geen enkele plaats in hun leven inruimen voor de minder
legitieme (bijvoorbeeld cultuurindustriële) varianten ervan. Wie zegt geen
interesse te hebben voor ballet, beseft veelal niet dat het succes van menig revue-
en popidool te danken is aan choreografieën (Fred Astaire, Madonna, Michael
Jackson); wie beweert niet van ’opera’ te houden, realiseert zich misschien niet
dat zijn eigen muziekcollectie wel rock-, jazz- en popopera’s omvat (Tommy,
Porgy and Bess, Jesus Christ Superstar, The West Side Storyetc.). Hetzelfde kan
gelden voor de algemeen gestelde desinteresse voor klassieke muziek, waarbij
men zich niet voldoende bewust is van het feit dat populaire evergreens (’clas-
sics’) ook een

1. Het is mij hierbij bijvoorbeeld een raadsel waarom Gartman dit onderscheid benoemt met
behulp van de termen ’materieel’ en ’nonmaterieel’: alsof niet ook de hoogste kunstvormen een
onmiskenbaar materieel aspect hebben (daar konden zelfs Croce en Collingwood niet omheen).
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zekere klassieke status kunnen bezitten en dat menig popsong-schrijver graag
teruggrijpt op thema’s uit het klassieke erfgoed. En ook een algemeen geformu-
leerde afkeer van ’literatuur’ hoeft niet te betekenen dat men niet dol kan zijn op
het lezen van fictie.

Een ander zwak punt in Gartmans conclusie is mijns inziens dat hij, ondanks
zijn pleidooi voor een concreet-historische benadering van het verschijnsel
cultuur, geen algemenere, ’tendentiële’ status toekent aan zijn observaties over
hoe de auto in de loop van de geschiedenis buiten het bereik van Bourdieu’s
model raakte en in dat van de Frankfurter Schule kwam. Dat hij zijn eigen
voorbeeld niet interpreteert als een aanwijzing voor het historische gelijk van
Adorno c.s., heeft wellicht te maken met zijn kritiek op het (abstracte) essentia-
lisme van de Frankfurters, dat de indruk wekt dat de fetisjering van de cultuur en
de samenleving in haar geheel ons onafwendbare en universele noodlot is, waarbij
men hoogstens nog van mening kan verschillen over het tempo van deze ontwik-
keling en de vraag wanneer zij haar hoogtepunt zal bereiken en de laatste restan-
ten van het voorburgerlijke cultuurbegrip definitief verdwenen zullen zijn. Veel
inzicht in wat er dan daarna voor iets moois zou kunnen gebeuren, krijgen we
evenmin (het revolutionaire perspectief van de klassenstrijd ontbreekt). Dit maakt
Adorno’s visie voor de optimisten onder ons inderdaad nogal onaantrekkelijk.
Toch heeft deze noodlottigheid ook haar verleidelijke kanten: zij blijkt namelijk,
zoals ik verderop nader zal uitwerken, veel van juist de controverse tussen
Adorno en Bourdieu te kunnen verklaren en zelfs gedeeltelijk te kunnen weg-
nemen.

Een volgend thema dat bij zowel Adorno als Bourdieu een centrale rol speelt,
is de tweeslachtige geaardheid van de (moderne) cultuur, zoals al meteen blijkt uit
het feit dat zij zich met de dichotomie bezighouden. Bij Adorno kwam dit voorts
aan de orde in zijn stellingen over de paradoxale aard van de cultuur en over het
dubbele karakter van het (authentieke) kunstwerk, dat zowel kritisch als affirma-
tief, zowel autonoom als sociaal van aard zou zijn. Bij Bourdieu bleek dit met
name uit de beschrijving van de sociale positie van de bezitters van het culturele
kapitaal, die enerzijds tot de heersende klasse moesten worden gerekend, maar die
anderzijds een overheerste fractie daarin vormden, op grond waarvan zij bij tijd
en wijle zelfs een zekere solidariteit met de overheerste, lagere klassen konden
voelen. Naar aanleiding daarvan meende ik te mogen stellen dat de hedendaagse,
burgerlijke cultuur getypeerd kon worden door de twee, veelal conflicterende
neigingen tot exclusie en integratie. Men zou zelfs enigszins pathetisch kunnen
zeggen dat dit de tragiek van de kunst sedert in elk geval de Verlichting vormt,
die enerzijds haar bestaansrecht en haar bijzondere status ontleent aan haar
algemene pretenties, maar die anderzijds deze pretenties in de praktijk niet waar
kan maken vanwege haar (bewust) marginale positie èn
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haar taak niet alleen het publiek, maar ook en vooral zichzelf steeds verder te
ontwikkelen. Deze paradox beheerst, zoals uit mijn tweede hoofdstuk bleek, de
literair-esthetische discussie al sinds het ontstaan van de dichotomie; of liever
gezegd: de dichotomie kan gezien worden als het resultaat ervan.1

Hoewel zowel Adorno als Bourdieu zich (zij het in verschillende mate) bewust
zijn van deze ambivalentie van de cultuur, beperkt hun kritiek zich in grote lijnen
tot slechts één van de twee aspecten. Uit het vorige hoofdstuk moge duidelijk zijn
geworden dat Bourdieu in het bijzonder moeite heeft met het uitsluitende moment
van de legitieme cultuur: de kracht van de dialectische wet van distinctie en
pretentie is volgens hem zo groot, dat alle andere, zoveel edeler klinkende
motieven hiernaast tot ’onoprecht’, ’ideologisch’ en in elk geval ’secondair’
verbleken. Zo ’werkt’ de legitieme cultuur in een gestratificeerde samenleving nu
eenmaal, zo heeft zij altijd gewerkt en zo zal zij vermoedelijk altijd blijven
werken - een analyse die helaas maar weinig rekening houdt met de fluctuaties
die zich in de geschiedenis van de dichotomie hebben voorgedaan. Evenmin
wordt duidelijk of er veranderingen of verbeteringen in de culturele verhoudingen
te verwachten zijn als we ons bewust worden van haar habitueel gedetermineerde
wetmatigheden.2 Omdat het utopische moment bij hem zo goed als ontbreekt,
overtreft hij Adorno in pessimisme, die in dit opzicht toch een behoorlijke
reputatie geniet. Dit wordt overigens gecompenseerd door het feit dat er bij Bour-
dieu, misschien wel juist door het geloof in de onveranderlijkheid van deze
culturele wet, geen ’typisch intellectuele’ angst voor een culturele catastrofe
bestaat, die hij nogal cynisch omschrijft als een ’apocalyptische angst voor
nivellering’.3 La distinction kan daardoor tegelijkertijd een veel optimistischer
indruk maken dan het werk van Adorno.

Vormt dus voor Bourdieu de tendens totexclusiede grootste bron van ergernis,
bij Adorno betreft de overweldigende meerderheid van zijn bezwaren tegen de
moderne cultuur nu juist haar neiging tot meedogenlozeintegratie (aanpassing,
identificatie), waarvan de cultuurindustrie een belangrijk symbool is. Waar
Bourdieu uit vrees verkeerd begrepen te worden inLa dis-

1. Men herinnere zich in dit verband bijvoorbeeld de theoretische oplossing die Kant hiervoor
koos: in zijn these over de universaliteit van het smaakoordeel ging hij er al vanuit dat dit ’nur
eine Idee’ was, waarvoor geen enkele empirisch bewijs geleverd kon of hoefde te worden. Ook
zijn onderscheid tussen het schone en het aangename (dat geen algemene pretenties zou hebben)
kon in dit licht gezien worden.

2. Wilson, ’Picasso and Pâté de Foie Gras’, pp. 55-56; Garnham en Williams spreken in dit
verband van een "functionalist/determinist residue in Bourdieu’s concept of reproduction"
(Garnham en Williams, ’Pierre Bourdieu and the Sociology of Culture’, p. 222). Zie ook: Pfeffer,
’Das fehlende Positive’, pp. 281 e.v.

3. Bourdieu,La distinction, p. 546.
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tinction ’niets goeds’ wil horen van de legitieme cultuur, weigert Adorno uit angst
voor de verleiding en de verslapping van de kritiek ’iets waars’ aan de cultuurin-
dustrie te ontdekken. Op het niveau van de dichotomie vormen beide theorieën zo
elkaars volmaakte spiegelbeeld, hetgeen een van de grote en onoplosbare contro-
versen tussen Adorno en Bourdieu is. Als we evenwel uitgaan van de idee van de
tweeslachtigheid van de moderne cultuur, dan kan deze tegenspraak gezien
worden als de twee kanten van dezelfde medaille.

Het feit dat Adorno en Bourdieu beiden voor een extreme en eenzijdige positie
in dezen kiezen, kan voor een deel historisch-biografisch verklaard worden. Zo
kan men Adorno’s verzet tegen elke vorm van integratie relateren aan zijn grote
betrokkenheid bij de politieke verhoudingen uit ’zijn’ tijd - een periode waarin
het barbaarse aspect van het integratieve moment van de moderne ’beschaving’
inderdaad in zijn bruutste vorm optrad. Bourdieu’s kritiek op het uitsluitende
moment van de burgerlijke cultuur vertoont daarentegen alle sporen van het
politieke klimaat van de jaren ’60 en ’70, van het postkolonialisme en van de
(universitaire) democratiseringsbewegingen, die zich verzetten tegen elke vorm
van macht, autoriteit en bevoorrechting.

Dat Adorno en Bourdieu elk een andere kant van hetzelfde proces beschrijven,
moge mede blijken uit het feit dat zij het qua (abstracte) doelstelling opvallend
met elkaar eens zijn: beiden zetten zich in voor de opheffing van sociaal onrecht.
Maar hun ideeën over de oorzaak daarvan en daarmee over de te volgen strategie
staan in menig opzicht lijnrecht tegenover elkaar. Bourdieu zoekt het in de
ondermijning van het geloof in dehoge cultuur(hij wil met name de intellectue-
len een lesje in - christelijke - bescheidenheid leren), terwijl Adorno vooral de
lage cultuur, de cultuurindustrie wil bestrijden.

Het is niet eenvoudig uit te maken wie van beiden nu gelijk heeft en/of welke
strategie het vruchtbaarste is. Het perspectief van Bourdieu heeft wellicht het
(pragmatische) voordeel van de eenvoud en de overzichtelijkheid: hij spreekt een
tamelijk beperkte en gemakkelijk te bereiken groep aan, die door haar ambivalen-
te maatschappelijke positie, haar universele pretenties en haar lange traditie in
identiteits- en gewetensproblemen, wel eens vrij gevoelig zou kunnen zijn voor
zijn kritiek (al zegt hij - net als Adorno - niemand een schuldgevoel of slecht
geweten te willen bezorgen en vindt hij dat "l’on n’a que trop joué, en particulier
avec les intellectuels, le jeu sacerdotal de la culpabilisation").1 Ook het feit dat
Bourdieu wil aanzetten tot zelfkritiek, heeft iets sympathieks: zijn moralisme
betreft primair het hoogmoedige denken en gedrag van de eigen groep en niet dat
van De Anderen, die daardoor (eindelijk) met rust gelaten kunnen worden.
Bourdieu’s strategie kan dus bepaald niet opdringerig genoemd worden.

1. P. Bourdieu, ’L’art de résister aux paroles’, in: idem,Questions de sociologie, p. 13.
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Weliswaar meent ook Adorno - in een van zijn indrukwekkendste passages -
dat bescheidenheid de intellectueel siert,1 maar hij ziet daarin geen aanleiding
zich te beperken tot de inderdaad noodzakelijke intellectuele zelfkritiek en af te
zien van elk commentaar op de rest van de wereld, waartoe men als mens immers
óók behoort. Dit heeft niet alleen te maken met zijn weigering een zondebok aan
te wijzen, maar ook met het feit dat hij in principe de gehele mensheid aanspreekt
op haar kritische vermogens en dus niemand ontziet. De grootte van zijn doel-
groep maakt echter wel dat zijn oplossing niet alleen veel moeilijker te realiseren
is dan die van Bourdieu, maar ook dat zij veel ’bemoeizuchtiger’ is, ook ten
aanzien van degenen die traditioneel nu eenmaal gezien worden als de minst
schuldige slachtoffers van het sociale onrecht, te weten de lagere klassen. Als
bovendien nog eens blijkt dat, waar Adorno’s bezwaren tegen de cultuurindustrie
wel zijn doorgedrongen tot het ’grote’ publiek, dit vermoedelijk meer een kwestie
van emotionele en ideologische conditionering dan van begrip en inzicht is,2 dan
wordt duidelijk waarom Adorno’s strategie een zoveel moralistischer, pedantere,
intolerantere èn hopelozer indruk maakt dan die van Bourdieu.

Nu zou men kunnen denken dat dit een zaak van korte en lange termijn is en
dat we bij wijze van compromis ook voor een ’tweesporenbeleid’ zouden kunnen
kiezen. Maar daarvoor spreken hun ideeën elkaar toch teveel tegen. Niet alleen
vertoont Adorno’s werk vanuit Bourdieu gezien te veel trekken van de te bestrij-
den culturele arrogantie, ook valt, met Adorno, moeilijk in te zien hoe de ideale
situatie, waarin alle mensen hun kritische en/of culturele vermogens leren
ontwikkelen en gebruiken, ermee gediend is door eerst of gelijktijdig dat deel van
de mensheid dat zich daarin gespecialiseerd heeft en waarvoor een overmatig
zelfbewustzijn wel eens een (treurige) voorwaarde kon vormen, te beperken in
hun recht op kritiek. Want dat doet men in feite als men meent dat voor de
intellectuelen op dit moment alleen nog maar radicale zelfkritiek te rechtvaardigen
is. Hoe invoelbaar de ergernis over de

1. "Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, daß er sich für besser hält als die andern
und seine Kritik der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates Interesse. [...] Die
Unterwerfung des Lebens unter den Produktionsprozeß zwingt erniedrigend einem jeglichen etwas
von der Isolierung und Einsamkeit auf, die wir für die Sache unserer überlegenen Wahl zu halten
versucht sind. [...] Indem [die Intellektuellen] überhaupt noch Denken gegenüber der nackten
Reproduktion des Daseins sich gestatten, verhalten sie sich als Privilegierte; indem sie es beim
Denken belassen, deklarieren sie die Nichtigkeit ihres Privilegs. [...] Das einzige, was sich verant-
worten läßt, ist, den ideologischen Mißbrauch der eigenen Existenz sich zu versagen und im
übrigen privat so bescheiden, unscheinbar und unprätentiös sich zu benehmen, wie es längst nicht
mehr die gute Erziehung, wohl aber die Scham darüber gebietet, daß einem in der Hölle noch die
Luft zum Atmen bleibt" (Adorno,Minima Moralia, pp. 22-24).

2. Zie I. Ang, Het geval Dallas. Populaire kultuur, ideologie en plezier. Amsterdam: SUA,
1982, p. 25.
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intellectuele zelfgenoegzaamheid en de behoefte om het intellectuele ego tot
’normalere’, ’menselijker’ proporties te willen terugdringen ook mogen zijn; toch
is het maar ten zeerste de vraag of dat automatisch leidt tot een groei in de kriti-
sche vermogens van de rest van de mensheid. Het lijkt me althans niet aanneme-
lijk dat de wet van de communicerende vaten ook op het gebied van de cultuur
actief is.

Dat wil evenwel niet zeggen dat ik van mening ben dat elke vorm van kritiek
op de intellectuele positie daarmee uit den boze is. Integendeel: serieuze
(zelf)reflectie, met name rond kwesties als ’cultureel gezag’, het eigen aandeel in
en de eigen verantwoordelijkheid voor de ongelijke verdeling van bijvoorbeeld de
cultuur, lijkt me, zoals Bourdieu duidelijk heeft gemaakt, geen overdreven luxe.
Evenmin vind ik dat alleen maar ’gediplomeerde intellectuelen’ een bijdrage
mogen leveren aan dit soort discussies: ook in het platste clichébeeld over de
culturele stand kan een moment van waarheid steken. Bovendien blijkt maar al te
vaak dat het denken in clichés geenszins het exclusieve voorrecht van niet-
intellectuelen is... Maar ik denk dat deze discussie wel in een bredere visie op het
probleem van de cultuur moet plaatsvinden, waarbinnen niet alleen gewetensvolle
aandacht is voor de sociale, affirmatieve functie van het verschijnsel kunst en de
consumptieve context waarin dit zijn plaats heeft, maar ook voor de vraag naar de
historische, de esthetische en de filosofisch-ethische achtergronden van zowel het
verschijnsel kunst in abstracto, als van concrete, betekenisdragende kunstwerken
(hoog dan wel laag). En in dit opzicht blijkt Adorno’s theorie weliswaar niet
compleet, maar toch aanmerkelijk rijker en bevredigender te zijn dan die van
Bourdieu uit La distinction; een ’achterstand’ die hij in zijn recentere werk
gelukkig al aan het inhalen is.

Tot slot van deze paragraaf wil ik nog enige aandacht besteden aan de vraag
welke maatschappelijke functie (of taak) Adorno en Bourdieu aan hun hoge kunst
toekennen en hoe dit samenhangt met hun visie op de functie van de dichotomie.
Hoewel Adorno de affirmatieve kant van zijn hoge kunst niet ontkent, is voor
hem haar ’functie’ vooral kritisch: zij ontleent haar bestaansrecht primair aan de
ruimte die zij schept voor twijfel en reflectie. Bourdieu heeft daarentegen (bijna)
alleen oog voor de manier waarop de hoge kunst en cultuur de bestaande sociale
verhoudingen juist legitimeert en bestendigt: voor hem is de legitieme kunst
primair niet-kritisch, affirmatief. Dit verschil in inzicht slaat ook terug op hun
visie op de functie van de dichotomie. Voor Adorno is deze, analoog aan de
’functie’ van de authentieke kunst, voor alles kritisch: zijn onderscheid tussen
hoog en laag vormt de grens tussen het (deels) authentieke en het absoluut inau-
thentieke en gezien de ’belangen’ die op het spel staan, is hij hierin inderdaad
zeer rigide. Bourdieu evenwel heeft, overeenkomstig de functie die hij de
legitieme kunst en cultuur toeschrijft, zo goed als alleen aandacht voor de
affirmatieve
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functie van de dichotomie, die in zijn ogen voornamelijk of zelfs uitsluitend dient
om de bestaande sociale ongelijkheid te stabiliseren en zo mogelijk te verscher-
pen. Waar en met behulp van welke ’inhoudelijke’ criteria de grens tussen hoog
en laag getrokken wordt, is daarbij slechts van zijdelings belang (al zijn er wel
enkele constanten te constateren). Ook weigert hij inhoudelijk in te gaan op de
argumenten waarmee de voorstanders van de dichotomie (zoals Adorno) haar
verdedigen (zo schenkt hij nauwelijks aandacht aan de mogelijk affirmatieve
functie van deil legitieme cultuur). Vanuit zijn perspectief vormt de dichotomie
als het ware een doel in zich, waardoor hij iedere argumentatie ten gunste van
welke dichotomie dan ook kan opvatten als ideologische rationalisaties, zelfs als
haar verdedigers zich op zoiets moois als de ’menswaardigheid’ beroepen. Deze
weigering maakt zijn positie in mijn ogen niet bijzonder sterk: wie willens en
wetens het verschijnsel kunst maar vanuit één functie wenst te beschouwen, kan
op den duur niets dan een beperkte visie te berde brengen. Maar dat geldt tot op
zekere hoogte ook voor Adorno, die alle argumenten ten gunste van bijvoorbeeld
de esthetische, de ontspannende en de (direct) morele functie die kunst en litera-
tuur toch ook kan vervullen, afwijst dan wel ondergeschikt maakt aan de kritische
taak van de cultuur. Beide theorieën lijden aldus aan particularisme, waarbij men
zich overigens mag afvragen of dat nu een ziekte is die met spoed genezing
behoeft. Zo is een persoonlijke visie, een particulier perspectief juist vanuit de
idee van het autonome subject heel goed te verdedigen. Zowel Adorno als Bour-
dieu hebben zich toegelegd op een bepaalde functie die de kunst in onze samenle-
ving kan hebben en juist vanuit deze beperktheid zijn zijsamenin staat inzicht te
geven in de complexiteit van het verschijnsel en de kritische blik ertegenover te
scherpen. Samen maken zij duidelijk dat kunst ’er iets toe doet’, dat kunst, met
alle ’respect’ voor haar autonomie, van ’belang’ is in verschillende opzichten, ook
al staan die ’belangen’ op soms wel zeer gespannen voet met elkaar.

3. Adorno en Bourdieu over elkaar.

In deze paragraaf wil ik construeren hoe Adorno en Bourdieuover elkaar
oordelen dan wel zouden hebben geoordeeld. Hoe kan vanuit de theorie van de
een het verschil van inzicht met de ander worden verklaard? En welke theorie
heeft per saldo de grootste verklaringskracht? Heeft de een misschien toch meer
gelijk dan de ander?
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Bourdieu over Adorno.

Allereerst zal ik bekijken hoe Adorno’s positie en analyse verklaard kunnen
worden vanuit de inzichten van Bourdieu. Hoe past Adorno in Bourdieu’s
schema?

In dit geval kan natuurlijk in de eerste plaats gekeken worden naar de directe
verwijzingen naar Adorno bij Bourdieu - een historisch ’gelukje’. Eerder merkte
ik al op dat Bourdieu niet vaak expliciet refereert aan Adorno en uit de bespre-
king daarvan in het vorige hoofdstuk bleek al dat Adorno’s werk niet op de
onvoorwaardelijke steun van Bourdieu mocht rekenen. Zo verwijt Bourdieu
Adorno dat hij naïef en niet op de hoogte van de feiten zou zijn, dat hij bang zou
zijn voor het geweld van de populaire cultuur en (op de allerlaatste pagina vanLa
distinction) dat hij vulgair is waar hij verfijnd zou moeten zijn en arrogant waar
hij vulgair had moeten durven wezen.1

Maar ook zonder deze expliciete opmerkingen over Adorno valt het in eerste
instantie niet moeilijk om hem in het model van Bourdieu te plaatsen. Het zal
overduidelijk zijn: Adorno’s theorie vormt, zoals Bourdieu zelf ook aangeeft, op
het eerste gezicht een schitterend en nauwelijks te overtreffen voorbeeld van de
zuivere, intellectuele smaak. Dit bleek al toen ik Bourdieu’s intellectuele smaak
vergeleek met Adorno’s authentieke kunst: in beide speelde een opvallend aantal
dezelfde waarden en criteria een rol. Men denke hier nogmaals aan de centrale rol
bij Adorno van het anti-economische, anti-commerciële motief, aan zijn bezwaren
tegen identificatie, conformisme, herhaling, communicatie en stereotypie, aan het
belang dat hij aan de vorm hecht, aan het begrip van de negativiteit, aan zijn
pessimisme en zijn pleidooi voor de ascese, aan zijn afkeer van elke vorm van
manipulatie, bedwelming en barbarij, aan zijn originaliteitseis en zijn poging de
autonomie van de kunst en de geest te redden en aan de algemeen-menselijke en
ethische strekking van zijn visie: aspecten die voor een groot deel inderdaad

1. Bourdieu,La distinction, resp. pp. 450; 569 en 598. Later stelt hij: "Mein Schreiben etwa
ist weitgehend von der Ablehnung des großen totalisierenden Denkens motiviert, das gemeinhin
mit Philosophie gleichgesetzt wird. Auch mein Verhältnis zur Frankfurter Schule ist durch diese
Ambivalenz gekennzeichnet: Ungeachtet der nicht zu leugnenden Affinitäten zu ihr, hat mich doch
der aristokratische Gestus dieser Globalkritik, die alle Merkmale derGroßen Theoriebewahrte
(wohl aus der Sorge heraus, sich im Umgang mit der empirischen Forschung nicht die Finger
schmutzig zu machen), schon immer nervös gemacht" (P. Bourdieu et al., ’Der Kampf um die
symbolische Ordnung. Pierre Bourdieu im Gespräch mit Axel Honneth, Hermann Kocyba und
Bernd Schwibs’, in:Ästhetik und Kommunikation16 (1986), nr. 61/62, p. 153; zie ook: P.
Bourdieu,Choses dites. Parijs: Minuit, 1987, p. 30).
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tamelijk eenduidig zijn samen te vatten als ’kantiaans’ en (althans in Bourdieu’s
terminologie) ’anti-populair’ en/of ’anti-kleinburgerlijk’.1

Daarnaast biedt Adorno een bijna perfecte illustratie van het conflict binnen de
legitieme cultuur, tussen de intellectuele en de grootburgerlijke smaak, die hij
bekritiseert om haar succescultus, om haar traditionalisme en haar behoefte aan
monumentale duurzaamheid en ’niveau’, om haar behaagzucht en haar optimisme
en (wellicht vooral) om haar ’banausische’ karakter. Zijn bezwaren hiertegen
verschillen qua inhoud en intensiteit zo weinig van zijn kritiek op wat Bourdieu
de illegitieme cultuur noemde, dat hij nauwelijks onderscheid maakt tussen de
burgerlijke legitieme smaak en de populaire en kleinburgerlijke, illegitieme smaak
en deze twee of drie sociologische variaties kan samenvatten in het begrip
’cultuurindustrie’, dat bij nader inzien niet alleen bleek te slaan op een geïndus-
trialiseerde wijze van (massa)produktie, maar ook en vooral op haar heteronome
karakter. Het is daarom dubieus of het anti-populaire motief bij Adorno inderdaad
zo sterk is als Bourdieu ten aanzien van de esthetica in het algemeen stelde en of
zijn hoofdbezwaren niet eerder of vooral de brede, burgerlijke cultuur betreffen.
Hetgeen in verband gebracht kan worden met mijn eerdere opmerking dat het
begrip ’cultuurindustrie’ voor Adorno vooral een sociaal-historische en nauwelijks
(of zelfs helemaal niet) een sociologische categorie is. Daarmee wordt duidelijk
dat Bourdieu’s legitieme smaak maar zeer ten dele samenvalt met Adorno’s
authentieke kunst, die Adorno op zijn beurt op geen enkele manier met de
heersende klasse en/of de heersende ’tijdgeest’ wenst te associëren (integendeel).
Het blijft dus omstreden of de intellectuelen inderdaad wel zo eenduidig tot deze
klasse gerekend mogen worden als Bourdieu doet, al hoeft deze twijfel natuurlijk
niet te betekenen, dat zij sociaal inderdaad zo onafhankelijk zijn als zij zelf soms
denken of zouden wensen - een nuance die ook Adorno maakte. Dit conflict
heeft, zoals ik hierna duidelijk zal maken, bovendien veel te maken met hun
verschil in inzicht rond het begrip ’kapitaal’.

De eerste indruk en conclusie dat Adorno Bourdieu’s intellectuele, zuivere
kunst representeert, moet echter bij een nadere beschouwing ten minste voor een
deel worden teruggenomen. Zo kan Adorno bepaald geen aanhanger van de
(irrationele) charismatische ideologie genoemd worden: daarvoor zijn zijn sociale
en historische bewustzijn, zijn gevoel voor zelfkritiek, zijn (kantiaanse) geloof in
de universaliteit en zijn rationaliteitsbegrip toch te ver ontwikkeld. Naar aanlei-
ding daarvan kan men zich afvragen of de charismatische ideologie (met de
daarbij horende speelsheid en de idee van de onmiddellijke esthetische ervaring)
wel zo specifiek is voor de intellectuele smaak en niet

1. Hetgeen niet wegneemt dat we bij Adorno ook enkele trekjes kunnen vinden die in
Bourdieu’s wel zeer globale schema kleinburgerlijk genoemd zouden kunnen worden, zoals zijn
weinig speelse, inderdaad zeer ernstige relatie met de cultuur, zijn rigorisme en zijn ascetisme.
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toch meer thuishoort bij de grootburgerlijke, aristocratisch-mondaine smaak. Of,
een andere mogelijkheid, dat zij eerder typisch is voor een andere variant van de
intellectuele smaak, van bijvoorbeeld de juist door Adorno bekritiseerde ’con-
servatieve cultuurcritici’. Weliswaar speelt bij Adorno de idee van het autonome
subject een vooraanstaande rol, maar dat kan, gezien zijn analyse van de huidige
’objektive Ungeist’ toch nauwelijks gebruikt worden om de status quo te recht-
vaardigen: het heeft (naast een zwak nostalgische inslag) in eerste plaats een
kritische betekenis.

Ook kan men Adorno niet lichtvaardig beschuldigen van een sterk ontwikkelde
drang tot (sociale) distinctie, hetgeen volgens Bourdieu toch een hoofdkenmerk
van ook de intellectuele smaak was. Adorno toont zich zelfs wars van de door
Bourdieu zo fel bestreden intellectuele hoogmoed, zoals blijkt uit zijn reeds
geciteerde opmerking dat we de cultuurindustrie ’frei von Bildungshochmut’
serieus moeten nemen.1 Nu kan men daar tegenin brengen dat dat ’slechts’
theorie is en dat zijn praktijk een geheel ander beeld te zien geeft. Ook kan men
er, met Bourdieu, op wijzen dat men zich vaak volstrekt onbewust is van een
dergelijke, habitueel gevormde instelling. Op de eerste tegenwerping ben ik al in
hoofdstuk III ingegaan; ten aanzien van het tweede argument kan opgemerkt
worden dat Adorno zich regelmatig scherp bewust was van zijn geprivilegieerde
positie (al realiseerde hij zich gelijktijdig dat dit maar een vrij onnozel voorrecht
was en dat zijn kritiek misschien inderdaad weinig meer dan symbolisch kon
zijn).

Waar Bourdieu’s model evenmin rekening mee houdt, is de kritiek die Adorno
op de (neo-)kantiaanse esthetica heeft geformuleerd en die toch verregaande
gevolgen heeft voor zijn visie op de dichotomie. Zo bleek hierboven dat Adorno
zich niet gehouden voelde aan de traditionele, christelijk-platonische tegenstelling
tussen het geestelijke en het zinnelijke. Ook werd reeds geconstateerd dat hij het
onderscheid die Kant (en Bourdieu!) tussen het schone en het aangename maak-
ten, in zijn esthetica van de onlust voor vervallen verklaarde en dat hij grote
bedenkingen had bij de actuele waarde van de kantiaanse contemplatie en ascese.

Uiteindelijk blijkt Adorno dus toch niet zo mooi te passen in het schema van
Bourdieu. Dit zou misschien kunnen liggen aan de verschillen tussen de sociaal-
historische en lokale context waarin zij hun theorieën ontwikkelden. Zo wees ik al
op de mogelijkheid dat vanuit de (Franse) situatie die Bourdieu primair beschrijft,
het rationele, geleerde en democratische moment van de (moderne) cultuur (dat
Adorno óók vertegenwoordigt) onzichtbaar dreigt te worden. Tevens noemde ik
het feit dat Adorno zijn visie rechtstreeks relateert aan een periode in de moderne
geschiedenis, waarop vanuit de

1. Th.W. Adorno, ’Résumé über Kulturindustrie’, in: idem,Ohne Leitbild. Parva Aesthetica.
Frankfurt: Suhrkamp, 1967, p. 64.
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traditionele, (neo-)kantiaanse esthetica nauwelijks meer een zinvol antwoord was
te geven.

Daarnaast kan men Adorno’s visie ook zien als één van de vele individuele en
elkaar soms op groteske wijze beconcurrerende varianten binnen de zuivere
smaak, waar Bourdieu natuurlijk onmogelijk allemaal in detail op in kon gaan. Ik
wil het Bourdieu dus niet verwijten dat hij zich onvoldoende Adorno’s belangrijke
en bepaald niet inconsistente visie op de dichotomie heeft verdiept; ik kan het
hoogstens betreuren. In elk geval blijkt uit deze confrontatie dat Bourdieu’s model
òf niet algemeen genoeg is (Adorno valt er niet goed in te passen), òf te alge-
meen en (historisch gezien) te statisch is (waardoor bijvoorbeeld de ambivalentie
van Adorno’s authentieke kunst uit het zicht kon verdwijnen). Maar misschien
zijn het juist deze dissonanten, die aanleiding geven tot een ruimere blik op het
probleem van de dichotomie in de kunst en de literatuur.

Adorno over Bourdieu.

De volgende vraag is nu, hoe vanuit het perspectief van Adorno Bourdieu’s
theorie verklaard en beoordeeld kan worden. Hiervoor zal ik, meer nog dan in het
voorgaande, een beroep moeten doen op mijn interpretatievermogen: uiteraard
ontbreekt bij Adorno elke expliciete verwijzing naar het werk van Bourdieu,
wiens belangrijkste publikaties over de cultuur immers pas na Adorno’s dood zijn
verschenen.

Een eerste verwijt dat Adorno Bourdieu gemaakt zou kunnen hebben, betreft
het feit dat Bourdieu weigert in te gaan op het kritische, niet-affirmatieve moment
van ’waarheid’ van de hoge kunst en alleen maar aandacht heeft voor haar fetisj-
karakter en haar ruilwaarde. Bourdieu’s werkwijze inLa distinction is (zoals hij
zelf al volmondig toegaf) in dit opzicht inderdaad ’barbaars’: zijn ironisering van
het autonomiebegrip en zijn onderzoek naar de (heteronome) functie van de hoge
kunst en cultuur, zijn (tijdelijke) opheffing van de grens tussen kunst en consump-
tie, zijn poging om de cultuur te meten en te kwantificeren en zijn behoefte de
mythische status van de hoge cultuur eens ernstig te relativeren en zelfs voorgoed
als irrationeel te ontmaskeren, zouden om hun vijandigheid ten aanzien van de
kunst vanuit Adorno’s positie streng van de hand gewezen moeten worden.
Bourdieu’s werk vormt in een aantal opzichten zelfs een fraai voorbeeld van hoe
men zich neer kan leggen bij de neiging van de door Adorno zo bekritiseerde
instrumentele, utilitaristische Rede om met haar relatieve kwaliteitsbegrip haar
tentakels ook tot de laatste vrijplaats, de kunst uit te strekken. Ook Bourdieu’s
uitbreiding van het begrip ’kapitaal’ tot de cultuur, zou hem een gruwel zijn
geweest: wie de kunst zonder enig voorbehoud definieert als een (zij het bijzon-
dere) vorm van ruilhandeling, levert haar en daarmee de
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vrijheid en het subject uit aan het primaat van de ruilwaarde en onderwerpt zich
aan een wel heel beperkte en uiterst dubieuze vorm van Verlichting. Veel van
Adorno’s bezwaren tegen het positivisme van o.a. Silbermann lijken dan ook van
toepassing te zijn op Bourdieu en ook het partiële ’gelijk’ dat hij aan het positi-
visme toekent, kon Bourdieu op het lijf zijn geschreven: "Vom Positivismus wird
an das dialektische Moment erinnert, daß kein Kunstwerk je rein ist".1 En inder-
daad kan tevens vastgesteld worden dat Bourdieu als ’het slechte geweten’ van de
esthetica en de intellectuelen functioneert en ook wìl functioneren - een streven
waarin hij tot op grote hoogte geslaagd blijkt te zijn.

In het notenapparaat van het vorige hoofdstuk wees ik enkele malen op een
aantal (ongewilde) overeenkomsten tussen Bourdieu’sDistinction en Veblens
Theory of the Leisure Class. Nu wil het geval dat Adorno op dit laatste boek een
commentaar heeft geschreven,2 zodat het zinvol lijkt eens na te gaan in hoeverre
Adorno’s kritiek ook van toepassing is op het werk van Bourdieu. Tot op
bepaalde hoogte kan Adorno Veblens sociologie zeker waarderen. Zo had Veblen
al vroeg een scherp en spontaan oog voor het barbaarse karakter van de (moder-
ne) cultuur en de valsheid van het geloof in de individualiteit. Ook Veblen blijkt
aanspraak te mogen maken op de eretitel van het slechte geweten: "Als deren
schlechtes Gewissen konfrontiert er die Gesellschaft mit ihrem eigenen Uti-
litätsprinzip";3 een ’compliment’ dat tevens goed bij Bourdieu lijkt te passen.
Tevens wijst Adorno op de verwantschap tussen Veblens ’conspicuous waste’ met
de marxistische ideeën over het fetisjkarakter van de waar, dat, zoals we zagen,
ook bij Bourdieu een grote rol speelt.

Maar voor het overige laat Adorno niet veel heel van Veblen. Zo verwijt hij
hem dat hij te weinig kritisch zou staan tegenover het (darwinistische) aanpas-
singsbegrip; een bedenking die we ook tegen (een deel van) Bourdieu’s habitus
kunnen hebben. Een ander bezwaar tegen Veblen betreft het feit dat hij te weinig
afstand zou hebben genomen van de (positivistische) idee van de ononderbroken
ontmythologisering van de wereld en dat hij te zeer het traditionele schema van
de Verlichting zou volgen, waarin elke vorm van ’geloof’ als ’bedrog’ wordt ont-
maskerd en van zijn voetstuk gestoten moet worden. Adorno stelt hier tegenover:
"Die wahre Kritik der barbarischen Kultur aber könnte sich nicht damit begnügen,
barbarisch die Kultur zu denunzieren. Sie müßte die offene, kulturlose Barbarei
als Telos jener Kultur bestimmen und verwerfen, nicht aber krud der Barbarei den
Vorrang über

1. Th.W. Adorno,Ästhetische Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1973, p. 399.

2. Th.W. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’, in: idem,Gesammelte Schriften10-1.
Frankfurt: Suhrkamp, 1977, pp. 72-96.

3. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’, p. 82.
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die Kultur zusprechen, nur weil sie nicht mehr lügt".1 Ook kan Veblen een
gebrekkig historisch bewustzijn verweten worden. Zo zou hij ervan uitgaan dat
alle cultuur nooit meer dan reclame, machtsvertoon, buit en winst zou zijn
geweest, terwijl Adorno meent dat deze karikatuur ten hoogste voor ’onze tijd’
geldt, maar zeker niet van alle tijden (verleden en toekomst) hoeft te zijn - een
verschil van inzicht dat we hierboven bij de confrontatie tussen Adorno en Bour-
dieu ook al tegenkwamen. Tot slot heeft Adorno op zijn bekende cryptische wijze
grote moeite met het feit dat Veblen (net als Bourdieu) niet inziet dat ook de luxe
dubbelzinnig van aard is:

Noch der Warenfetischist, der der conspicuous consumption bis zur
Obsession verfallen ist, hat an dem Wahrheitsgehalt des Glücks seinen
Anteil. Während er das eigene lebendige Glück verleugnet und durch das
Prestige der Dinge [...] surrogiert, offenbart er wider Willen das Geheim-
nis, das in allem Aufwand und aller Ostentation beschlossen liegt: daß
kein individuelles Glück möglich sei, das nicht virtuell das der Gesamtge-
sellschaft in sich beschließt. Noch die Bosheit, die Hervorkehrung des
Status und der Drang zu imponieren, in welchem unterm Prinzip der
Konkurrenz das gesellschaftliche Moment am Glück unausweichlich sich
durchsetzt, enthält die Anerkennung der Gesellschaft, des Ganzen als des
wahren Subjekts von Glück. Die von Veblen als invidious bezeichneten
Züge des Luxus, der böse Wille, reproduzieren nicht nur die Ungerech-
tigkeit, sondern enthalten verzerrt den Appell an Gerechtigkeit.2

Maar lang niet alle aanmerkingen van Adorno op Veblen kunnen op Bourdieu
betrokken worden. Zo kan men Bourdieu moeilijk betichten van puritanisme en
’secundair marxisme’. Ook zijn ’rousseauianisme’ is, anders dan Gartman meent,3

op z’n minst dubieus. En hoewel we hierboven zagen dat een deel van Adorno’s
kritiek op de positivistische kunstwetenschap ook voor Bourdieu leek te gelden,
kan Bourdieu bezwaarlijk even gemakkelijk als Veblen in de positivistische en/of
empiristische hoek geplaatst worden. Men herinnere zich de weinig malse
bezwaren die ook Bourdieu, geïnspireerd op o.a. Adorno, tegen een tautologische
wetenschap had, al besefte hij maar al te goed dat hij dit predikaat onmogelijk
kon ontlopen:

Il n’est pas facile de trouver le ton juste, d’échapper à l’alternative de la
célébration et de la provocation, qui n’en est que l’inversion,

1. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’, p. 93.

2. Adorno, ’Veblens Angriff auf die Kultur’, pp. 87-88.

3. Gartman, ’Culture as Class Symbolization or Mass Reification?’, p. 440.
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lorsque les questions mêmes que l’on doit poser pour construire l’objet
sont d’avance définies, dans l’objet même, comme des barbarismes. Le
discours scientifique sur l’art et sur les usages sociaux de l’oeuvre d’art
est voué à paraître à la fois vulgaire et terroriste: vulgaire, parce qu’il
transgresse la limite sacrée qui distingue le règne pur de l’art et de la
culture du domaine inférieur du social et de la politique, distinction qui est
au principe même des effets de domination symbolique exercés par la
culture ou en son nom; terroriste, parce qu’il prétend réduire à des classes
’uniformes’ tout ce qui est ’éclaté’ et ’libéré’, ’multiple’ et ’différent’,
comme on dit aujourd’hui, et enfermer l’expérience par excellence du ’jeu’
et de la ’jouissance’ dans les propositions terre à terre d’un ’savoir’ ’posi-
tif’, donc ’positiviste’, ’totalisant’, donc ’totalitaire’.1

Nu zou het mij niet verbazen als Adorno Bourdieu’s poging om de tegenstel-
ling tussen theorie en empirie te overstijgen, enigszins naïef genoemd zou hebben:
daarvoor is de kloof bij Adorno tussen het ware en het werkelijke te diep. Maar
ten gunste van Bourdieu kan in dit verband opgemerkt worden dat Adorno hierin
wel heel erg streng is; zijn opmerking dat ook hij het belang en de noodzaak van
empirisch onderzoek inziet,2 blijft, zeker in het licht van de rest van zijn theorie,
tamelijk abstract. Ikzelf denk inderdaad dat het in het geheel geen kwaad kan als
ook de criticus overweg kan met de strenge methodologische eisen van de empi-
rische wetenschap (die ook de kwantitatieve methode omvat), zonder dat hij
daarvan meteen alle heil hoeft te gaan verwachten. Zo lijkt het mij bijvoorbeeld
uitermate zinnig om meer inzicht te krijgen in het feitelijke verband tussen de
cultuurindustrie en de verdomming, al was het alleen maar (als dit verband
tenminste aangetoond wordt) om hierop een werkzame strategie te kunnen
ontwikkelen.

Een andere reden om het conflict tussen Adorno en Bourdieu niet te reduceren
tot de tegenstelling tussen de kritische filosofie en de empirische wetenschap
betreft het feit dat ook Bourdieu bepaald niet tevreden is met de status quo. Veel
van zijn kritiek komt zelfs sterk met die van Adorno overeen: men denke aan zijn
(zijdelingse) bezwaren tegen het consumentisme en de nieuwe (klein)burgerlijke
cultuur, aan zijn waarschuwingen tegen het populisme en aan zijn ontmaskering
van het burgerlijke misbruik van de cultuur en de wetenschap ten behoeve van
status en prestige. En ook voor Bourdieu is het doel de (socioanalytische)
bewustwording, zelfs al kwam dat voorlopig nog niet veel verder dan een beroep
op het geweten van zijns

1. Bourdieu,La distinction, p. 597.

2. Th.W. Adorno, ’Thesen zur Kunstsoziologie’, in: idem,Ohne Leitbild, p. 95.
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gelijken - iets wat Adorno ongetwijfeld tot één van zijn naïviteiten zou rekenen.
Net zo min als Adorno volledig opgaat in Bourdieu’s model, blijkt Adorno dus

al op voorhand geheel te hebben ’afgerekend’ met Bourdieu. Weliswaar zou men
kunnen stellen dat Adorno korte metten probeert te maken met Bourdieu’s
functionalisme, maar hij zal toch moeilijk om diens marxistische motivatie
hiervan heen hebben gekund. Het is dus niet zo dat òf de een òf de ander gelijk
heeft; wel kan ook hier weer geconcludeerd worden dat Adorno’s bijdrage aan de
discussie rond de dichotomie dieper gaat, met meer aspecten ervan rekening
houdt, een dus grotere verklaringskracht heeft en daarom wellicht ’meer gelijk’
heeft dan die van Bourdieu’sDistinction. Maar, zoals ik in de volgende paragraaf
uiteen zal zetten, Bourdieu kan ook gezien worden als een historische aanvulling
op Adorno.

4. Bourdieu als vervolg op Adorno: een poging tot synthese.

Toch is een conclusie dat Bourdieu het in zijn analyse van de dichotomie qua
scherpzinnigheid en omvattendheid per saldo tegen Adorno moet afleggen, in
hoge mate onbevredigend. Want uiteindelijk is ook Adorno’s visie op de dichoto-
mie niet onomstreden gebleven; men herinnere zich dat het niet de kleinste
geesten waren die hem in sommige opzichten ’achterhaald’ noemden. Ook Bour-
dieu’s kritiek op het distinctieve aspect van de hoge cultuur maakt toch te veel
indruk om als betreurenswaardige bijzaak te worden afgedaan: uit de serieuze
aandacht die zijn werk geniet en verdient en uit het feit dat de kritiek op het
elitaire moment van de hoge cultuur een belangrijke constante is in de geschiede-
nis van de dichotomie, blijkt zijn werk een cultureel probleem van de eerste orde
te behandelen, waarvoor Adorno misschien een aantal, maar niet alle theoretische
oplossingen heeft kunnen geven. Een eindoordeel dat Bourdieu weliswaar een
aantal scherpe observaties heeft gedaan en ons op een aantal verbijsterende
verbanden heeft gewezen, maar dat we ons voor een volledige(r) visie op de
dichotomie nog steeds tot Adorno kunnen bepalen en de kritiek op hem naast ons
neer mogen leggen, zou niet alleen teleurstellend, maar ook en vooral inadequaat
zijn.

Om dit probleem tenminste voor een deel te kunnen oplossen, wil ik Adorno
en Bourdieu nu nietnaast elkaar, maarachter elkaar leggen. Ik zal dus nader
ingaan op het feit dat er een aantal decennia verstreken is tussen de tijd waarin
Adorno zijn theorie ontwierp en het moment waarop Bourdieu zijn analyse
presenteerde, zonder daarbij overigens al bij voorbaat te veronderstellen, dat de
recentste visie waarschijnlijk wel de beste zal zijn. De redenering ’post hoc, super
hoc’ geldt, naar men mag hopen, uitsluitend in de mode en/of in het onvoor-
waardelijke geloof in de vooruitgang - een argumentatie waartegen reeds genera-
ties van intellectuelen en filosofen, zeker in
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verband met de cultuur, tamelijk indringend en niet alleen uit conservatisme
hebben gewaarschuwd. Uitgangspunt van deze schets blijft de visie op de grote,
’essentiële’ lijnen van de moderne geschiedenis, zoals Adorno deze samen met
Horkheimer o.a. in deDialektik der Aufklärungheeft neergelegd. Deze kritische
analyse van de burgerlijke, fetisjerende cultuur blijkt vrij dicht bij die van
Bourdieu te staan.

Men herinnere zich hoe Adorno de geschiedenis van de burgerlijke samenle-
ving beschreef als een proces van voortschrijdende rationalisatie, functionalisering
en verdinglijking, waarin het ruilprincipe steeds meer de overhand kreeg en
(vroeg)burgerlijke categorieën als ’subject’, ’individu’, ’smaak’ en ’ervaring’
steeds dubieuzer en anachronistischer begonnen te worden. Ook de cultuur, die
hieruit de enig denkbare uitweg zou kunnen vormen, kon zich, blijkens de
cultuurindustrie en andere vormen van burgerlijke barbaarsheid, niet onttrekken
aan deze ’objektive Ungeist’. Hierdoor begon ook het autonome kunstwerk in
hoog tempo zijn transcendente betekenis te verliezen en dreigde het zijn bestaans-
recht alleen nog maar te kunnen gaan ontlenen aan zijn begeerlijkheid en/of zijn
directe nut als voorwerp waarvan men kan genieten, waarbij men zich kan
ontspannen, waarmee men (even) kan ontsnappen aan de hardheid van de
werkelijkheid, waarvan men iets kan leren, waarmee men z’n bestaan kan decore-
ren of waarmee men prestige kan verwerven; kortom: aan zijn fetisjkarakter.

Daarnaast bekritiseerde Adorno de cultuurindustrie om haar integretatieve
vraatzucht, die o.a. zou blijken uit het feit dat zij er al verregaand in zou zijn
geslaagd de pre-moderne dichotomie op te heffen en zo een valse culturele
algemeenheid tot stand te brengen. Het feit dat er in de cultuurindustrie tegelijker-
tijd ook nieuwe verschillen worden aangebracht (tussen A- en B-films, tussen
low-, middle- en highbrow) zag Adorno daarmee niet in tegenspraak: deze
onderscheidingen waren in zijn ogen slechts georganiseerd en in kwalitatief-
kritisch opzicht zo arbitrair, dat hij niet de moeite heeft genomen er gedetailleerd
op in te gaan. Zijn voornaamste zorg was immers de vraag of hierbuiten nog
authenticiteit denkbaar was - een vraag waar hij eigenlijk nooit volmondig ’ja’ op
heeft kunnen antwoorden. Zijn pleidooi voor het authentieke kunstwerk maakt
soms zelfs de indruk tegen beter weten in te zijn: authenticiteit is binnen de
huidige verhoudingen niet (meer) bestaanbaar en zelfs ook nauwelijks meer
voorstelbaar. Alleen een consequent kritische houding zou nog enige uitkomst
kunnen bieden, maar ook die ziet zich geplaatst tegenover een overmacht die niet
te beroerd is de kritiek (in aangepaste en dus beperkte vorm) te integreren en
daarmee te neutraliseren.

Men heeft niet veel verbeelding nodig om nu, ruim 20 jaar na Adorno’s dood,
vast te kunnen stellen dat hij over een groot profetisch talent beschikte; of beter
gezegd: dat een aantal tendensen die hij in de moderne geschiedenis waarnam,
zich inderdaad hebben doorgezet. Zo kan men (al dan niet met afgrijzen) consta-
teren dat de cultuurindustrie haar positie inmiddels verder
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heeft verstevigd. Adorno’s opmerking uit 19531 dat men (buiten de werktijd om;
de optimist!) nauwelijks een stap meer kan verzetten zonder over een vorm van
cultuurindustrie te struikelen, is sedertdien alleen nog maar waarder geworden en
het eind van deze ’Ästhetisierung des Alltags’2 is nog niet in zicht. Men denke
hier bijvoorbeeld aan het feit dat er tegenwoordig in het westen bijna in elk
huishouden wel één of meer radio’s en televisies zijn, die dag en nacht via steeds
meer kanalen uitzenden en waarvan de programma’s via audio- en videorecorders
op elk gewenst tijdstip kunnen worden afgespeeld; aan de (algemeen onafwend-
baar geachte) overgang van een publiek naar een commercieel omroepbestel; aan
de komst van allerlei draagbare muziekapparatuur, waarmee men nu ook buitens-
huis en op reis (ongewild) van de produkten van de cultuurindustrie kan genieten;
aan de ’muzak’ die in restaurants, winkels, liften, wachtkamers en telefoon-
centrales wordt gespeeld; aan de (dure) kleding waarop de merknaam van de
producent of zelfs van een willekeurig andere bekende fabrikant pontificaal is
afgebeeld (terwijl men in al z’n naïviteit toch zou kunnen menen dat men korting
of zelfs geld toe zou moeten krijgen om zich als wandelende reclamezuil in het
openbaar te vertonen); aan de overweldigende hoeveelheid tijdschriftentitels in
supermarkten en kiosken, waaruit iedere denkbare doelgroep (leeftijd, inkomen,
’klasse’, geslacht, opleiding, levensbeschouwing, hobby etc.) een ’lijfblad’ mag
kiezen; aan het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds meer van zijn vrije tijd
aan televisiekijken en steeds minder aan hobby’s besteedt,3 etc. etc. - verschijnse-
len die Adorno reeds in de jaren ’40 zag opkomen.4

Maar deze tendens blijkt volgens Adorno’s bredere begrip van de cultuurindus-
trie niet uitsluitend betrekking te hebben op die gebieden die traditioneel tot de
’massa-’ en/of ’populaire cultuur’ gerekend worden: ook binnen de hoge cultuur
zijn steeds duidelijker signalen die op een groeiende com-

1. Th.W. Adorno, ’Prolog zum Fernsehen’ (1953), in: idem,Eingriffe. Neun kritische Modelle.
Frankfurt: Suhrkamp, 1963, pp. 69-81.

2. Ch. Bürger, ’Das Verschwinden der Kunst. Die Postmoderne-Debatte in den USA’, in: Ch.
en P. Bürger (red.),Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde. Frankfurt: Suhrkamp, 1987,
p. 41.

3. Dit blijkt uit een recente publikatie van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit
(Cebuco) (bron:de Volkskrant14 augustus 1992).

4. Hierbij dient men er natuurlijk rekening mee te houden dat zijn analyse zich vooral
baseerde op de Noord-Amerikaanse situatie, die aanmerkelijk ’voorlijker’ was (en nog steeds is)
dan die op de overige continenten. Dit is waarschijnlijk de reden waarom velen (in zowel Europa
als in bijvoorbeeld de Arabische wereld) die om wat voor reden dan ook moeite hebben met deze
ontwikkelingen, waardoor regionale culturele verschillen dreigen te verdwijnen, ideologisch ten
strijde trekken tegen de toenemende ’(Noord-)Amerikanisering’ van de rest van de wereld,
waarvan MacDonald’s, Walt Disney, Coca Cola en Marlboro belangrijke symbolen zijn.
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mercialisering, functionalisering en instrumentalisering duiden, waaruit men zou
kunnen opmaken dat zij inderdaad al in de cultuurindustrie is geïntegreerd of er
in elk geval al verregaand door is geïnfecteerd. Men denke hier aan de introductie
van de ’boeken-top-tiens’, ook voor ’het betere boek’; aan de hausse van de
goedkope herdrukken in pocketvorm; aan de toenemende en nauwelijks meer
bescheiden te noemen rol van sponsoring bij culturele evenementen; aan het
groeiende belang dat ook literaire uitgevers aan marketing en publiciteit hechten;
aan het feit dat inmiddels zelfs de Hollandse koopmansgeest zich ervan bewust is
geworden dat ook ’cultuur’ geld in het laatje brengt omdat een levendig aanbod
van culturele ’evenementen’ toeristen en dagjesmensen aantrekt, die tussen de
momenten door dat zij in de musea e.d. ’aan cultuur doen’ ook willen eten,
overnachten en winkelen;1 en, niet in de laatste plaats, aan de opmars van het
postmodernisme, ook in de literatuur.

Veel van de programmatische uitgangspunten van menig postmodernist zou
Adorno hebben gestijfd in zijn geloof in de tendens tot valse integratie en de
verzwakking van de kritiek.2 Men herinnere zich de stellingen die Umberto Eco
in dit verband verdedigde. Zijn groeiende afkeer van de dichotomie tussen ’elite-’
en ’massacultuur’ en zijn ideaal van het kunstwerk dat ’allen’ weet te boeien; zijn
milde oordeel over en zelfs vergoelijking van de ontspanningsliteratuur; zijn
afzweren van de moderne obsessie voor het nieuwe en de charme die hij aan de
herhaling toekent; zijn rehabilitatie van het kunstgenot, het plot en het succes en
het teruglopende belang dat hij, ten gunste van de speelsheid, aan de transcen-
dent-kritische, mimetische, ’mee-lijdende’ betekenis van het kunstwerk hecht,
kunnen zonder veel moeite gerelateerd worden aan Adorno’s opmerkingen over
de ironisch-tolerante, affirmatieve houding tegenover de cultuurindustrie die ook
al onder intellectuelen gangbaar begon te worden.

Ook bij vele andere auteurs die zichzelf met het postmodernisme associëren,
treffen we een aantal van deze elementen aan. Ik noem bijvoorbeeld het program-
matische opstel van de Amerikaan Ihab Hassan uit 1972,3 die het modernisme
(van o.a. Ortega y Gasset) en zijn elitisme tot achterhaald verklaart. Daartegen-
over of daarvoor in de plaats stelt hij het postmodernisme, dat zich kenmerkt door
een anti-intellectuele, meer dionysische grondhouding, waarin participatie weer is
toegestaan, afscheid wordt genomen van

1. Wie meent dat deze opsomming alleen op Adorno is geïnspireerd, raadplege Bourdieu,Les
règles de l’art, p. 468.

2. Zie hierover ook: M. Calinescu,Faces of Modernity: Avant-Garde - Decadence - Kitsch.
Bloomington etc.: Indiana U.P., 1977, pp. 6 e.v.

3. I. Hassan, ’POSTmodernISM. A Paracritical Bibliography’, in:New Literary History 3
(1972), pp. 5-30.
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het formele experiment en weer een eenheid kan ontstaan tussen kunst en leven:
"[Postmodern] aesthetics makes use of no special attitude or set, and art is viewed
just as anything else in life".1 Onder de dreiging van de ecologische en militair-
politieke apocalyps is het volgens Hassan onzin ons nog langer druk te maken
over de (Ortegaanse) ontmenselijking en autonomie van de kunst: "Such elitist
orders, perhaps the last of the world’s Eleusinean mysteries, may no longer have
a place amongst us, threatened as we are, at the same instant, by extermination
and totalitarianism" - een visie die nauw verbonden is aan de Amerikaanse
undergroundcultuur van de jaren ’60.

Een vergelijkbare thematiek, maar met nog meer enthousiasme en fantasie
gebracht, vinden we bij Leslie Fiedler, wiens stelling ten aanzien van de dichoto-
mie al duidelijk wordt uit de titel van zijn beroemde opstel uit 1969: ’Cross the
Border - Close that Gap: Postmodernism’.2 In dit artikel stelt hij dat het tijdperk
van het modernisme voorbij is: "The kind of literature which had arrogated to
itself the name Modern (with the presumption that it represented the ultimate
advance in sensibility and form, that beyond it newness was not possible), and
whose moment of triumph lasted from a point just before the First World War
until one just after the Second World War, isdead, i.e., belongs to history not
actuality".3 In de huidige apocalyptische, anti-rationele, romantische, sentimentele,
kortom: postmoderne tijd is de modernistische (analytische, rationele en academi-
sche) literaire kritiek van Eliot, Croce, Leavis en Auerbach natuurlijk ook niet
meer adequaat. De (niet nader aangeduide) marxistische kritiek biedt volgens
Fiedler evenmin een alternatief: "The Marxists are last-ditch defenders of rationa-
lity and the primacy of political fact, intrinsically hostile to an age of myth and
passion, sentimentality and fantasy".4 Deze opmerking lijkt tot op zekere hoogte
inderdaad van toepassing te zijn op de Adorniaanse kritiek, al wijst niets erop dat
Fiedler zich daar specifiek in verdiept heeft. Maar het zal duidelijk zijn dat
Fiedlers thesen geen aanspraak kunnen maken op Adorno’s instemming. Zo pleit
Fiedler, zich beroepend op de noodzaak van de nieuwe tijd van de massamaat-
schappij, in veel toonaarden voor het einde van de (aristocratische) kloof tussen
de elite- en de massacultuur, tussen de hoge en lage cultuur, tussen hoge kunst en
pop, tussen een kunst voor de ’cultured’ (de bevoorrechte, universitair geschoolde
elite) en een subkunst voor de ’uncultured’ (de uitgesloten meerderheid die
tekortschiet in Gutenbergse vaardig-

1. Kirby White geciteerd door Hassan, ’POSTmodernISM’, p. 29. Merk de overeenkomst met
Bourdieu’s populaire smaak op.

2. L.A. Fiedler, ’Cross the Border - Close that Gap: Postmodernism’ (1969), in: M. Cunliffe
(red.),American Literature since 1900. Londen: Sphere, 1975, pp. 344-366.

3. Fiedler, ’Cross the Border - Close that Gap’, p. 344.

4. Fiedler, ’Cross the Border - Close that Gap’, p. 346.
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heden en die geen onderwijs in ’smaak’ heeft genoten) - een kloof die Fiedler
geheel herleidt tot het klassenonderscheid. Maar dit is niet de enige kloof die hij
gedicht ziet of wil zien worden. Ook de grens tussen literatuur en literaire kritiek,
tussen literatuur en amusement, tussen literatuur en kinderliteratuur, tussen het
wonderlijke en het waarschijnlijke, tussen het reële en het mythische en nog zo
het een en ander moet overschreden worden. Vanuit deze integretatieve visie stelt
hij een extatische erkenning voor van de frivole en mythische subgenres, die de
modernistische kritiek al die tijd zo hoogmoedig heeft genegeerd. Daarbij denkt
hij in het bijzonder aan westerns, science fiction en pornografie, waarin geweld,
infantiliteit en perversie een belangrijke en zijn inziens subversieve rol spelen.
Fiedlers canon bevat geen ’serieuze’ auteurs als Proust, Mann en Joyce en ook de
nouveau roman is hem "too arty and serious";1 hij houdt daarentegen van Vian,
Cooper, Karl May, Tolkien, Mailer, Roth, Lennie Bruce, Leonard Cohen, Frank
Zappa en John Lennon; zijn favoriete helden en schurken zijn Marilyn Monroe,
Louis Armstrong, Billy the Kid, Fu Manchu, Hitler en Stalin, John F. Kennedy en
Lee Oswald.

In What Was Literature?uit 1982 herhaalt hij zijn argumenten voor de pop-
cultuur en tegen de dichotomie en is zijn heldengalerij uitgebreid met mythische,
(sub)literaire figuren als Scarlett O’Hara, Uncle Tom,2 Dracula en Tarzan. Ook
de (al dan niet marxistisch gekleurde) kritiek op het commerciële karakter van de
massacultuur vermag Fiedler nog altijd niet overtuigen. Want wordt niet alle
literatuur (dus ook de hoge) via de markt verspreid? Zijn er niet veel beroemde,
grote literatoren (zoals Shakespeare, Balzac, Dickens, Faulkner en Bellow)
geweest die dit zonder valse schaamte hebben aanvaard? En dromen nietalle
schrijvers diep in hun hart van populariteit, roem en rijkdom? Bijna twee eeuwen
na Schlegel concludeert Fiedler hieruit dat het anti-commerciële argument louter
voortkomt uit frustraties over en jaloezie op het succes van de massaliteratuur.
Een belangrijk verschil met ’Cross the Border - Close that Gap’ is evenwel dat
hij afstand neemt van het begrip ’postmodernisme’ dat (getuige het werk van
Barth, Barthelme en Pynchon) volgens hem inmiddels slechts een variatie op het
modernisme is gebleken. De postmoderne literatuur blijkt namelijk nog even
"hightoned, learnedly allusive and obtrusive" te zijn en zij lijdt nog altijd aan
"redundant erudition and dogged experimentalism",3 omdat zij uit angst voor
banaliteit nog steeds streeft naar originaliteit en ironie, en daarmee de dichotomie
in stand houdt.

1. Fiedler, ’Cross the Border - Close that Gap’, p. 350.

2. Zie ook: L. Fiedler, ’Home As Heaven, Home As Hell:Uncle Tom’s Canon’, in: W.M.
Verhoeven (red.),Rewriting the Dream. Reflections on the Changing American Literary Canon.
Amsterdam etc.: Rodopi, 1992, pp. 22-42.

3. L. Fiedler,What Was Literature? Class Culture and Mass Society. New York: Simon and
Schuster, 1982, pp. 90 resp. 71.
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De ’schuld’ hiervan legt Fiedler eenduidig bij de arrogantie van de/veel intellec-
tuelen, die zo hun maatschappelijke onmisbaarheid denken te kunnen bewijzen,
maar die in feite nogal hypocriet is. Zo verdenkt hij er de ’highbrow’-lezers van
dat zij "sometimes sneak off to enjoy [popular novels] behind closed doors or
with the shades pulled down"1 - een opmerking die natuurlijk weinig theoretische
waarde heeft, maar die wel de fantasie en het schuldgevoel prikkelt. Een ander,
nieuw argument is de idee dat het (post)modernisme en de dichotomie in de
cultuur ’onamerikaans’ zou zijn. "[The American] dream imagines a slow,
inexorable evolution toward an egalitarian community in which everyone, rich
and poor (the native tradition can conceive of equalizing everything but wealth)
will speak the same classless dialect of their native tongue, hear the same music,
read the same books and periodicals, see the same movies and television pro-
grams, as well as drive the same cars, eat the same food and wear the same
clothes. Finally, for the first time in history, there will exist a cultural democra-
cy".2 Vanuit deze redenering, die zich ’vreugdevol onderwerpt’ aan de veronder-
stelde onstuitbaarheid van deze ontwikkeling, is het niet meer dan logisch dat de
culturele dichotomie als ’wezensvreemd’ en ’geïmporteerd’ wordt gezien. Vooral
de Europese en met name de Duitse invloed moeten het hierbij ontgelden. Een
voorbeeld: "Herbert Marcuse, despite his left-wing politics, was enough of a
German academic to distrust pop to the end of his days".3 Waarmee de discussie
over de dichotomie ook nog een (eng)nationalistisch aspect krijgt. Fiedler roept de
intellectuelen vervolgens op aansluiting te zoeken bij wat de ’massa’ werkelijk
interesseert, opdat zo weer enige samenhang gebracht kan worden in de (helaas)
zo gefragmenteerde samenleving.

Fiedlers ’oplossingen’ lijken zo naïef en zo sterk gebaseerd op wat Jameson
een ’modieus schuldgevoel’ noemde, dat men zich af kan vragen of men er wel
zoveel aandacht aan moet schenken.4 Dat ik hier toch zo uitgebreid op hem inga,
is omdat hij naar mijn idee een goede representant is van hoe er op dit moment
(speciaal in Amerika, maar niet alleen daar) door sommigen tegen het probleem
van de dichotomie wordt aangekeken en wordt gepleit voor een zelfbewuste
populaire cultuur.5 Een zo veelzijdig mogelijke

1. Fiedler,What Was Literature?, p. 77.

2. Fiedler,What Was Literature?, p. 66.

3. Fiedler,What Was Literature?, p. 105.

4. Fiedlers betoog heeft op verschillende plaatsen inderdaad het karakter van een biecht: hij
bekent de zonden die hij als elitair academicus in het verleden heeft begaan. Zie ook: Fiedler,
’Home As Heaven, Home As Hell’, pp. 22-24.

5. Zie ook: R.L. Taylor,Art, an Enemy of the People. Hassocks: Harvester, 1978, waarin o.a.
Adorno’s oordeel over de jazz onder vuur wordt genomen (pp. 117-121). Een ander mooi
voorbeeld biedt R. Shusterman, ’Form and Funk: The Aesthetic Challenge of Popular Art’, in:
British Journal of Aesthetics31 (1991), nr. 3, pp. 203-213.
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theorie van de dichotomie kan bovendien niet al meteen besluiten dat ’dit soort
visies’ de moeite van het bespreken niet waard zijn: zij vormen namelijk ook een
deel van het probleem. Een andere reden is natuurlijk dat Fiedler een bijzonder
’gave’ illustratie biedt van de affirmatieve neigingen van menig intellectueel. En
tot slot blijkt een aantal van zijn ideeën (zij het nogal selectief) ook te zijn over-
genomen door serieuzere en gematigder advocaten van het postmodernisme, zoals
Eco. Deze stelt: "Fiedler will provozieren, das ist evident: Er lobt den [...] ganzen
von den Kritikern stets verachteten Plunder [...]. Er tut Shakespeare auf die Seite
der guten Entertainer, zusammen mitVom Winde verweht... Wir wissen, daß er
ein viel zu subtiler Kritiker ist, um das alles wirklich zu glauben. Er will ganz
einfach die Schranke niederreißen, die zwischen Kunst und Vergnügen errichtet
worden ist";1 een streven waarvoor Eco Fiedler dan ook prijst. Dat Fiedler een
zekere provocatieve kracht en charme bezit, kan moeilijk ontkend worden. Dat
hoeft echter geenszins te betekenen dat hij niet zelf in de inhoud van zijn
provocatie zou geloven: hij ergert zich zelfs expliciet aan degenen, die hem niet
serieus willen nemen.2 Ook kan men vraagtekens zetten bij Eco’s uitspraak dat
Fiedler hier ’eigenlijk’ veel te subtiel voor is. Hoe ’we’ dat zouden kunnen weten,
wordt niet duidelijk, maar dat zal wel aan mijn gebrekkige gevoel voor ironie
liggen. Subtiel kan men hem, tenminste in de hier genoemde teksten, in elk geval
niet noemen.

Uit deze bespreking moge zijn gebleken dat het postmodernisme in veel
opzichten afstand heeft genomen van de (moderne) visie van Adorno op de
waarde van de hoge kunst en van de dichotomie.3 Eveneens mag worden gecon-
cludeerd dat het postmodernisme zich inderdaad in een aantal opzichten
’gedraagt’ volgens de (sombere) voorspellingen van Adorno en Horkheimer. Toch
wil ik hieruit, anders dan Jameson,4 nog steeds niet de conclusie trekken dat
Adorno’s pleidooi voor het kritisch-authentieke niet meer bij ’onze tijd’ zou
passen: zo monolitisch zit de (westerse) cultuur gelukkig (nog?) niet in elkaar. Zo
nemen verschillende critici nog steeds een zekere afstand van het relativisme en
het populisme die in het hier geschetste postmodernisme zo prominent aanwezig
zijn: nog lang niet iedereen heeft, om in morele termen te spreken, zijn ziel aan
de duivel verkocht. Men denke bij-

1. U. Eco,Nachschrift zum ’Namen der Rose’(1983). München: dtv, 1986, pp. 81-82.

2. Fiedler,What Was Literature?, p. 15.

3. Zie over de postmoderne behoefte de dichotomie op te heffen ook o.a. nog: A. Huyssen,
After the Great Divide. Modernism, Mass Culture and Postmodernism. Houndsmill etc.: Macmil-
lan, 1986, 19882; F. Jameson, ’Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism’, in:New
Left Review146 (1984), pp. 53-92.

4. Jameson, ’Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism’, pp. 87-88.
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voorbeeld aan de heftige bezwaren die binnen en buiten Amerika tegen een aantal
trekken van de recente cultuur zijn ingebracht;1 al kan men zich bij een aantal
daarvan afvragen of deze niet vallen onder het soort dat Adorno ’muf, sentimen-
teel en ideologisch’ noemde.2 Zo geeft het te denken dat veel van de argumenten
die tegenwoordig tegen ’de’ televisie en voor ’het’ lezen worden ingebracht,
eerder ook bruikbaar werden geacht om ’de’ roman, ’de’ krant en zelfs het lezen
in het algemeen in diskrediet te brengen.

De kwestie hier is evenwel of er binnen de huidige verhoudingen, waarin de
cultuurindustrie-in-brede-zin dagelijks haar oppermacht lijkt te bevestigen, nog
wel sprake is of kan zijn van een authentieke kunst zoals deze Adorno voor ogen
stond en die ook in ’zijn’ tijd volgens eigen zeggen al zeer uitzonderlijk was
geworden. Wordt er nog wel literatuur geschreven en/of gepubliceerd die met
name qua vorm zo consequent kritisch staat ten opzichte van de status quo, de
commercie en het primaat van de ruilwaarde als Adorno dat voor wenselijk en
noodzakelijk hield? Is niet ook het hoog-literaire werk zo langzamerhand zo ’door
en door waar’ geworden, dat het zich niet langer wezenlijk onderscheidt van de
romanreeksen die men in de supermarkt kan kopen? Heeft het ’Kulturräsonne-
ment’ inmiddels niet al over de gehele linie

1. Zie o.a. P.V. Zima,Literarische Ästhetik. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft.
Tübingen: Francke, 1991, p. 171; Ch. Bürger, ’Das Verschwinden der Kunst’ en: N. Postman,
Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Viking,
1985; A. Bloom,The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster, 1987; A.
Finkielkraut,La défaite de la pensée. Parijs: Gallimard, 1987; stuk voor stuk bestsellers. Een ander
voorbeeld hiervan is wellicht de Canadese filmFamily Viewing van Egoyan Atom uit 1986,
waarin gesteld wordt dat televisie en video de traditionele familiestructuren, waarin men zich
verantwoordelijk hoorde te voelen voor elkaars geluk, hebben vernietigd. Ook kan hier de recente
film Urga van Nikita Mikhalkov genoemd worden, waarin de zegeningen en de beperkingen van
de onafwendbare moderne tijd (televisie, voorbehoedmiddelen) het nog even af moeten leggen
tegen de traditionele levenswijze en het ongerepte landschap van de Mongoolse nomaden. Een
alledaagser voorbeeld betreft de ergernis die ’de walkman in de trein’ bij sommige mensen
oproept.

2. Ook anderen, waaronder zowel niet-postmodernisten als niet-Adornianen, hebben grote
moeite met de ’ouderwetse’ en veel te abstracte hoogdravendheid van het idealistische (en
daardoor contraproduktieve) pleidooi voor cultuurbehoud en -spreiding. Zie bijvoorbeeld de
polemiek in hetBoekmancahierrond het werk van Blokland (H. Blokland, ’Over cultuurspreiding,
distinctie en beschaving’, in:Boekmancahier5 (1990), pp. 227-244; H. Verdaasdonk, ’Een "ge-
heime" en een "ware" Bourdieu’, in:Boekmancahier6 (1990), pp. 410-411; T. Bevers, ’Plechtige
verklaring uit cultureel handvest’, in:Boekmancahier6 (1990), pp. 411-414; H. Blokland, ’Nog-
maals: over beschaving’, in:Boekmancahier7 (1991), pp. 85-92; H. Verdaasdonk, ’Naschrift H.
Verdaasdonk’, in:Boekmancahier7 (1991), pp. 92-93; C. Smithuijsen, ’Cultuur in premie-A-
woningen’, in:Boekmancahier8 (1991), pp. 184-188).

265



Adorno, Bourdieu en de dichotomie: een vergelijking

plaatsgemaakt voor een cultuurconsumerende publiekshouding?1 Wordt het gezien
het literaire aanbod niet steeds onwaarschijnlijker dat een lezer, die zich maar
weinig aantrekt van de literaire reclamecampagnes, met iemand in gesprek raakt
die onlangs hetzelfde boek heeft gelezen? Is het zo lang gekoesterde verschil
tussen hoge en lage literatuur ondertussen inderdaad niet nog louter een kwestie
van toeval, pretentie, koopkracht, traditie en bijgeloof? Is tegenwoordig niet ook
de kwaliteitsboekhandel al zo gerationaliseerd, dat het geen zin meer heeft nog op
grond van het criterium van de commercialiteit van een dichotomie te spreken? Is
bijvoorbeeld het feit dat de meeste serieuze boekhandels de verkoop van kas-
teelromans en pornoblaadjes overlaten aan stationskiosken, tabakhandelaren,
supermarkten en sexshops, werkelijk gebaseerd op ’inhoudelijke’ kritiek of is het
verschil tussen de bekende extremen van de literaire waardenschaal vooral een
kwestie van marketing en distributie, van sociale differentiatie en specialisatie, dat
als het zakelijk zo uitkomt ook ogenblikkelijk kan worden herzien? Begint
menige betere boekhandel uit commerciële overwegingen en/of noodzaak niet al
steeds meer op een supermarkt te lijken? Men krijgt wel eens die indruk als men
het assortiment van een boekwinkel bekijkt, waarin de (ook in kwalitatief opzicht)
meest uiteenlopende titels staan uitgestald, maar waar men, als men daar tenmin-
ste nog belangstelling voor heeft, lang, heel lang zal moeten zoeken voor men een

1. Een bevestiging (zij het niet specifiek op het literaire vlak) hiervan trof ik onlangs aan in
een berichtje over de nieuwe formule van het politieke live-televisieprogrammaHet Capitool,
waarin tot dusver voornamelijk werd gediscussieerd. Voortaan zal er veel meer ruimte zijn voor
interviews, waarmee men zich aanpast aan het feit dat ’de discussiecultuur niet is toegenomen’.
"Er komen steeds meer voorlichters die politici en mensen uit het bedrijfsleven afschermen,
trainen. Mensen worden daardoor terughoudend. Ze drukken zich uit in geprefabriceerde
statements. Dat bevordert de discussie niet", aldus de eindredacteur (bron:de Volkskrant28
augustus 1992).
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boek in handen heeft dat aan alle strenge eisen van Adorno lijkt te voldoen.1 Be-
staat er eigenlijk nog wel een authentieke litera-

1. Een mogelijk tegenvoorbeeld vormt het werk van Leo Perutz, waarvan onlangs enkele
romans bij de Arbeiderspers in vertaling zijn verschenen. In de publiciteit rond deze herontdekking
wordt ook het gezag van Adorno aangeroepen: "Wat een schrijver, die zowel het grote leespubliek
als ook de fine fleur der literatuurkritiek, van Walter Benjamin tot Kurt Tucholsky, in geestdrift
wist te brengen. Hij bracht het wonder tot stand, volstrekt uiteenlopende lezers tot één en hetzelfde
oordeel over zijn boeken te verleiden: niet alleen de schepper van James Bond, Ian Fleming, nee,
ook de gestrenge Theodor W. Adorno noemde ze kort en bondig ’geniale spannende romans’" (een
recensie uitDer Spiegeluit 1987 geciteerd in de folderLeo Perutzuit 1992 en in het nawoord van
Peter de Boer bij de romanDe meester van de jongste dag(Amsterdam: Arbeiderspers, 1992, p.
182; cursief van M.S.L.) - een helaas niet nader gedocumenteerd oordeel. Er is dus misschien nog
hoop. Of moeten we ons juist zorgen maken over het feit dat zelfs Adorno als ’reclame’ misbruikt
kan worden en is gaan figureren in een zo’n uitdrukkelijk integretatieve context? Of moet deze
laatste suggestie als te totaliserend van de hand gewezen worden? Betz meldt hier braaf popperi-
aans over: "totalized systems quickly turn into a tautological enterprise. Where everything is
explained in terms of a particular all-encompassing logic, explanatory power quickly disappears in
the black hole of the closed system" (H.-G. Betz, ’Postmodernism and the New Middle Class’, in:
Theory, Culture and Society9 (1992), nr. 2, p. 96).
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tuur en kunst? Moeten we daarvoor op zoek naar poëziebundeltjes die mensen
buiten de gebruikelijke kanalen om, in eigen beheer, laten verschijnen? En waar
kun je die dan nog kopen of zelfs maar lezen? Verdraagt de huidige, postmoderne
tijd überhaupt nog wel initiatieven zoals die van de ook in mijn ogen al zo
dubieuze George-Kreis? Vragen, waar je, als je Adorno’s historische lijnen
tenminste volgt, geen vrolijkstemmend antwoord op kunt geven.

Misschien moeten we wel gewoon concluderen dat er vandaag de dag geen
authentieke kunst meer bestaat, of dat zij (bijvoorbeeld in kraakpanden) zo
marginaal is geworden, dat ze geen noemenswaardige invloed heeft op het
huidige culturele klimaat en de tegenwoordige canonvorming. Wellicht leidt zij
nog ergens een ondergronds bestaan en zal ze op een goede dag weer opduiken,
maar op ’t moment zou Adorno’s verzameling ’authentieke kunst’ wel eens zo
goed als leeg kunnen zijn. Het was een mooi project, maar het is mislukt; het
couveusekind bleek onvoldoende overlevingskansen te hebben, het had te zwakke
longen voor de huidige vervuilingsgraad van de lucht, zeker toen ook de (postmo-
derne) verplegers en artsen collectief besloten het maar aan zijn lot over te laten.1

Daarmee zou Adorno’s nieuwe dichotomie min of meer automatisch voor ver-
vallen verklaard kunnen worden.

Als dit inderdaad het geval is, dan wil dat echter nog niet zeggen dat er binnen
de resterende cultuur geen enkele differentiatie kan of mag worden aangebracht.
Het lijkt me (zolang je tenminste in de almacht van de cultuurindustrie geen aan-
leiding ziet om de cultuur in haar geheel de rug toe te keren, zoals Adorno in een
zeer sombere passage opperde) gezien alleen al het overweldigende aantal roman-
titels waaruit men in boekwinkel en bibliotheek kan kiezen, zelfs niet meer dan
natuurlijk en noodzakelijk dat de aanstaande lezer op bepaalde kwaliteiten clas-
sificeert en selecteert: je kunt nu eenmaal niet alles kopen, lenen, lezen en ook
nog even mooi of belangwekkend vinden. De vraag waar het hier om gaat is dan
uiteindelijk, of deze classificaties en selecties nog wel opredelijke gronden
(kunnen) worden gemaakt. Waarom zouden we nog zoveel moeite doen de
dichotomie een rationele en theoretische basis te willen blijven verschaffen, als
deze, zelfs volgens iemand als Adorno, inmiddels volstrekt arbitrair en kunstmatig
is geworden? En waarom zou iemand die voor zichzelf een zekere kritische selec-
tie heeft gemaakt, deze nog algemeen geldende pretenties meegeven? Is dat niet
eigenlijk nogal kinderachtig?

1. Is het al ten grave gedragen? Ligt het nog in coma? Of heeft iemand (om een messiaans
beeld te gebruiken) het op de rug van een ezeltje naar Egypte meegenomen en zal het ooit weer
opduiken?
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Wellicht is het vanuit deze situatie, als men die tenminste nog de moeite van
het onderzoeken waard vindt, wel inderdaad beter om, zoals Bourdieu, inzicht
proberen te verwerven in hoe de cultuur(industrie) de maatschappelijke ver-
houdingen in stand houdt, hoe en waarom mensen een weg kiezen in deze
overvloed van culturele fetisjen en hen daarbij zoveel mogelijk bewust te maken
van hun wellicht minder edele motieven daarbij. Als (bijna?) alle culturele
voorwerpen en elke vorm van cultureel gedrag vandaag de dag niets of weinig
meer zijn dan fetisjen en/of vormen van kapitaal (en dat zijn de hoofdtermen
waarin Bourdieu ze beschrijft), als de cultuur in haar geheel een ’industrie’ is
geworden en het autonome subject inmiddels zo goed als helemaal is ’betoverd’
in een consumerend pseudo-individu, dan ligt het inderdaad niet meer dan voor de
hand dat het distinctiemotief en de narcistische, aristocratistische behoefte zich
superieur te voelen een prominente (zij het niet de enige) rol spelen in het ’valse
bewustzijn’ van de huidige culturele dynamiek. Het is dan ook alleszins terecht
dat Bourdieu het hardleerse hoogculturele discours van zijn luisterrijke pretenties
ontdoet en er ons wreed op wijst hoezeer we onze op uitsluiting gerichte sociale
instincten met (schijn)begrippen als ’smaak’ en ’persoonlijkheid’ door de cultuur-
industrie laten sturen - ook al resulteert dit concreet in een kritisch, maar ook
affirmatief en ongedifferentieerd pleidooi tegen de kunst. Want is het ondertussen
niet ook al te laat geworden voor het herziene kunstbegrip van Adorno? Zo
bezien kunnen we het Bourdieu moeilijk kwalijk nemen dat hij zich in zijn analy-
ses voornamelijk richt op het ideologische aspect van de cultuur: hij reageert
slechts op de toestand zoals deze is ge/verworden en weigert daar (net als Adorno
ten aanzien van de cultuurindustrie) nog ietswaars in te zien. Althans publieke-
lijk. Althans tot voor kort.

Men zou dus kunnen zeggen dat Bourdieu (net als Veblen) een model heeft
ontwikkeld, dat (onbewust) uitdrukking geeft aan de ’barbaarse’ essentie van een
in- of schijndifferent1 geworden culturele stand van zaken, waarin ’kwaliteit’
niets meer is dan een (negatief) aspect van de kwantiteit. Daarbij zal ik het hem
maar vergeven dat hij er zich inLa distinction naar mijn smaak onvoldoende
bewust is dat dit de uitkomst van een historisch proces is. Dat dat het geval is,
moge worden afgeleid uit het feit dat hij in zijn belangrijkste publikatie over de
dichotomie het distinctiemotief niet in het bijzonder koppelt aan (een bepaalde
fase van) de burgerlijke cultuur en geen openlijke belangstelling toont voor haar
kritische mogelijkheden. Ook de vreemde tegenspraak tussen de door hem bedre-
ven consumptie- of toeëigeningssociologie en zijn afkeer van het dreigende
consumentisme (die toch met elkaar

1. P. Bourdieu, ’Die Wechselbeziehungen von eingeschränkter Produktion und Großpro-
duktion’, in: Ch. Bürger et al. (red.),Zur Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur.
Frankfurt: Suhrkamp, 1982, p. 43.
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gemeen hebben dat de cultuur arbitrair wordt) wijst in deze richting. Deze aversie
geeft overigens tegelijkertijd aan dat hij theoretisch niet tot het postmodernisme
(dat beduidend minder moeite heeft met het consumentisme) gerekend kan
worden, ook al treft men bij hem een aantal ’postmoderne’ elementen aan (anti-
elitisme, kritiek op het autonomiebegrip, de afwijzing van de idee van de waar-
heid van het kunstwerk, de intellectuele schuld, de sociale basis van de dichoto-
mie, het economische karakter van ook de hoge kunst, de neiging tot provocatie).
De wellicht inconsistente, maar toch in elk geval kritische afstand die hij van de
cultuur van de nieuwe (klein)burgerij neemt en, niet in de laatste plaats, de hoop
die hij in de autonome wetenschappelijkewaarheiden de sociologischezelfkritiek
stelt, tekenen hem eerder als (vergeef me de uitdrukking)pre-postmodern
denker.1 Met zijn tamelijk ongerichte geloof in bewustwording en zijn kritiek op
het fetisjkarakter van de cultuur (dat hij helaas alleen op haar ’elitaire’ variant be-
trekt) staat hij inLa distinctionhistorisch tussen het veel ambivalentere, maar ook
veel oordelender modernisme van Adorno en het (kritiekloze?) postmodernisme
in. Zo is hij, anders dan menig postmodernist, er nog van overtuigd dat de
dichotomie een reële sociale basis heeft, hoe arbitrair deze inhoudelijk gezien ook
moge zijn. Als zodanig vormt zijn analyse en zijn theorie daarom een historische
aanvulling op (en bevestiging van!) die van Adorno. Zijn onderzoek naar de
sociologisch verschillende culturele grondhoudingen kan beschouwd worden als
een poging tot nadere beschrijving van en kritiek op de cultuurindustrie, die
inderdaad een zeer fijnmazige (sociale) structuur blijkt te zijn gaan kennen, maar
waar geen authentieke kunst meer tegenover staat.

1. Zie ook: R. Laermans, ’Het relatieve gelijk van Pierre Bourdieu: de legitimiteit van kunst
en cultuur binnen de postmoderniteit’, in:Boekmancahier8 (1991), pp. 153-163 en: L.J.D.
Wacquant (’Toward a Social Praxeology: The Structure and Logic of Bourdieu’s Sociology’, in:
Bourdieu en Wacquant,An Invitation to Reflexive Sociology, p. 49), die Lash’ anti-modernistische
Bourdieu-interpretatie afwijst (zie: S. Lash, ’Modernization and Postmodernization in the Work of
Pierre Bourdieu’, in: idem,Sociology of Postmodernism. Londen etc.: Routledge, 1990, o.a. p.
254).
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5. De toekomst van de dichotomie.

Freiheit wäre, nicht zwischen schwarz und weiß zu
wählen, sondern aus solcher vorgeschriebenen Wahl
herauszutreten (Adorno,Minima Moralia).1

Maar wat dan nu? Het is natuurlijk heel aardig dat ik in de vorige paragraaf
Adorno en Bourdieu zo kunstig op één lijn heb weten te krijgen, maar dat heeft
tevens tot gevolg dat de literatuurliefhebber (die ik uiteindelijk óók ben) enigszins
verweesd en in verwarring achterblijft. Uit het voorgaande kan men namelijk
betrekkelijk eenvoudig de conclusie trekken dat er geen goede gronden meer
bestaan om de dichotomie theoretisch in stand te houden, nu uit de praktijk is
gebleken dat de traditionele verschillen tussen hoge en lage kunst en literatuur
inmiddels zoveel willekeuriger zijn geworden of in elk geval zo weinig meer te
maken hebben met normen als ’authenticiteit’. Als alle cultuur inderdaad ver/-
geworden is tot een meer of minder zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding, dan
lijkt de basis voor een radicaal onderscheid tussen goede en slechte kunst, tussen
hoge en lage literatuur toch wel te zijn weggeslagen. Geredeneerd vanuit een
algemeengeldend kwaliteits- en waarheidsbegrip maakt het namelijk toch alle-
maal niets meer uit: men doet maar waar men zin in heeft en de literair-kritische
theorie rest niets meer dan de totale onverschilligheid en/of een letterlijk waarde-
vrij of -loos relativisme, waarmee elke literaire of literair-kritische voorkeur
verklaard en afgedaan kan worden als een particuliere visie. Het feit dat ik daar
dan toch nog zo veel moeite mee heb, zou dan afgeleid kunnen worden uit mijn
eigen sociale positie en achtergrond en mijn onbewuste en valse verlangen om
aan mijn leven en mijn smaak een algemene betekenis te geven. Mijn intuïtie dat
A History of the World in 10½ Chaptersvan Julian Barnes2 toch objectief beter
is dan de Holebeercyclus van Jean M. Auel (waarvan ik nog niet eens het eerste
deel heb uitgelezen, zo ergerlijk vond ik het) of van Robert van Guliks Rechter
Tie-verhalen (die ik bijna kan dromen, maar waaraan ik geen bijzondere literaire
kwaliteiten toeken), zou vanuit het hierboven geschetste sociologische en histori-
sche perspectief niet meer dan een zielig geval van zelfoverschatting en nostal-
gisch zelfbedrog zijn, waarvan ik op mijn leeftijd toch zo langzaamaan eens
afstand zou moeten kunnen nemen of doen. Ik zou ondertussen toch moeten
inzien dat er geen redelijke gronden (meer) zijn om te menen dat een mens
sommige boeken beter niet en andere juist wel zou

1. Adorno,Minima Moralia, p. 172.

2. J. Barnes,A History of the World in 10½ Chapters. Londen: Picador, 1989.
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moeten lezen; het zou veel realistischer en volwassener zijn te aanvaarden dat het
pleidooi voor de dichotomie niet van deze tijd is en mij op te werpen als een
nieuwe (?) profeet van het einde van de (hoge) kunst, die de wereld ervan op de
hoogte stelt dat het probleem van de dichotomie thans ook theoretisch is opgelost.
’t Gaat er bij mij nog niet in. Want zijn daarmee bijvoorbeeld alle bezwaren die
ik tegen Bourdieu heb ingebracht nu werkelijk weggenomen?

Een lichtpuntje is evenwel dat de dwang van deze conclusie slechts berust op
twee redeneringen, die weliswaar heel nuttig waren om een synthese tussen
Adorno en Bourdieu tot stand te brengen, maar die (ondanks hun generaliserende
pretenties) lang niet alle aspecten van de dichotomie en het kwaliteitsbegrip in de
literatuur en kunst omvatten. In al het voorgaande zijn veel meer facetten van en
argumenten voor en tegen de tweedeling in de cultuur behandeld en het is dus
onwaarschijnlijk dat ik alleen op grond van de argumenten uit de vorige paragraaf
tot een weloverwogen eindoordeel over het bestaansrecht van de dichotomie zou
kunnen komen. Laat ik me dus niet nu al uit ’Ähnlichseherei’ verstrikken in een
radicale ’oplossing’. Bovendien staat het nog te bezien of de argumenten van de
voltooide rationalisatie van de cultuur en van de distinctiedrang inderdaad wel zo
sterk zijn.

Zo heb ik eerder al mijn twijfels geuit over de vermeende almacht van het
(onbewuste) distinctiemotief. Zeker, het speelt een rol en het valt ook niet zwaar
hier een grote reeks (recente) voorbeelden van op te sommen. We willen, denk ik,
inderdaad allemaal wel ’iemand’ zijn en dat ons leven en onze daden ’zin’ heb-
ben en niet onopgemerkt blijven. En mochten we daar niet direct in slagen, dan
kunnen we het ons nog altijd ver- of inbeelden. We kunnen ons in onze dagdro-
men verplaatsen in het leven van iemand die hier meer succes mee heeft gehad
dan wij en die ons tot voorbeeld nemen, en/of de overtuiging koesteren dat we in
elk geval bijzonderder zijn dan vele of zelfs alle anderen. En dit kan ons ertoe
aanzetten daadwerkelijk iets bijzonders te gaan presteren en/of onze prestaties als
bijzonder te presenteren (twee strategieën die natuurlijk moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn). En als dit produktieve perspectief door omstandigheden niet
of slecht te realiseren is, dan is er een overvloed aan (culturele) goederen te koop,
die door hun (schijn van) exclusiviteit, hun prijs of hun boodschap onze bijzon-
derheid kunnen symboliseren. Dit geldt niet alleen voor de aankoop van een uniek
kunstwerk of van een peperduur design-voorwerp, maar ook voor het genot dat
we kunnen ontlenen aan het lezen van een erkend moeilijk literair werk of aan
het bemachtigen van een (prijzig) kaartje voor een gedoodverfd uitverkocht
evenement (een concert van de Stones of van Pavarotti; een sportwedstrijd). Maar
we kunnen dit gevoel van bijzonderheid ook oproepen door ons te identificeren
met de held of heldin uit een avonturenfilm of door met miljoenen anderen aan
de televisie gekluisterd te zitten bij een live-uitzending van een als uniek en
historisch gepresenteerde gebeurtenis (zoals de
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eerste maanlanding, de val van de muur of de voetbalwedstrijd van de eeuw) -
allemaal passieve handelingen, die het vanuit een humanistisch perspectief
inderdaad verdienen als ’surrogaat’ bekritiseerd te worden, omdat ze de ’echte’,
produktieve ervaring vervangen door het ’(er)bij zijn’ en een gelukkig toeval
voordoen als een persoonlijke verdienste, waar je trots op mag zijn. Ik wil dan
ook niet verhullen dat Bourdieu’s kritiek op de culturele hoogmoed mij uit het
hart gegrepen is en dat elke vorm van (oneigenlijke) zelfvoldaanheid ook wat mij
betreft streng aan de kaak moet worden gesteld. Tegelijkertijd realiseer ik me dat
deze hoogmoed een bijna onvermijdelijk verschijnsel in met name de heden-
daagse cultuur is, waaraan niemand (ook ik niet) zich kan onttrekken. Wie voelt
niet de neiging om, als hij iets bijzonders (een eerste druk, het nieuwste model
computer, een schilderij, een kind, een titel (?), een goede baan) heeft gekocht,
gekregen, of gevonden, dit aan zijn vrienden, familie, kennissen of zelfs de hele
wereld te laten weten en de bewondering die hij daarmee oogst als een persoon-
lijk compliment op te vatten? En moeten we de neiging om bij een ongeluk of
een ramp te gaan ’kijken’ of de berichtgeving daarover op de voet te volgen
inderdaad alleen maar zien als nieuwsgierigheid of platte sensatiezucht, of komt
deze niet ook voort uit de behoefte om te kunnen helpen en uitdrukking te geven
aan betrokkenheid en medeleven? Misschien mogen we hierover toch ook een
zekere ontroering voelen en moeten we de kwaadaardigheid ervan enigszins
relativeren en als algemeen-menselijke ’zwakheid’ aanvaarden, zelfs als we
vinden dat sommig van dit soort geluk in de huidige sociaal-historische context
eigenlijk nep is. Ik denk dat de behoefte aan distinctie op zich niet afgekeurd
moet worden: het wordt pas kwalijk als zij zich ten koste van anderen probeert te
verwerkelijken, bijvoorbeeld als zij anderen al dan niet systematisch en opzettelijk
het recht op en vermogen tot individualiteit ontzegt. En daarmee sluit ik mij aan
bij de humanistisch-democratische traditie, waarvan zowel Adorno als Bourdieu
deel uitmaken.

Ook moeten er enkele vraagtekens gezet worden bij de op Adorno geïnspireer-
de analyse van de voortschrijdende rationalisatie van de cultuur. Het beeld dat ik
in de vorige paragraaf schetste, is inderdaad wel erg somber en leidt op den duur
tot een onthutsend ’barbaars’ standpunt. Nu is dat natuurlijk ook maar een
(scheld)woord, dat net zo ’verdinglijkt’ kan worden als een volstrekt geautonomi-
seerd cultuurbegrip. Ik ben echter zodanig besmet door het functionele denken,
dat het culturele argument alleen voor mij niet afdoende is: wie stelt dat ’cultuur’
een onmisbare en waardevolle zaak is en dat de ’cultuurbarbarij’ onze minachting
verdient, zal daarvoor wel enkele rationele en overtuigende argumenten moeten
aanvoeren. Vandaar ook dat ik de vraag naar het waarom van de dichotomie zo
centraal heb gesteld. Dat betekent niet dat ik vind dat het van elk kunstwerk altijd
ogenblikkelijk duidelijk moet zijn welk doel het dient en wat je er aan hebt
(liever niet zelfs), noch dat we het maar moeten houden bij algemeen hoogdra-
vende of vernederende
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uitspraken over de waarde van kunst en literatuur. Maar men zal op z’n minst
enigszins expliciet moeten zijn over zijn visie op de samenleving en de (concrete)
rol die men daarin voor kunst en literatuur weggelegd ziet. Adorno biedt, hoe
dubieus sommige van zijn veronderstellingen ook mogen zijn, een goed voorbeeld
van zo’n geïntegreerde analyse.

De gedachte dat de hedendaagse cultuur ons in kritisch opzicht niets meer te
bieden heeft, wil ik evenwel verwerpen, hoe ijverig ik eerder ook geweest ben om
de bewijzen hiervan te verzamelen. Is het echt zó erg? En als dat inderdaad zo is,
is dàt dan zo erg? Om het beeld uit de vorige paragraaf enigszins te relativeren,
wil ik hier nogmaals een blik werpen op het verschijnsel ’postmodernisme’, dat ik
hierboven immers aanvoerde als voorbeeld van de idee dat ook in de kunst- en
literatuurtheorie de affirmatieve tendens de overhand heeft gekregen. En inder-
daad zagen we dat daarin weinig sprake meer was van kritische intenties, of dat
deze zich tegen voormalige bijzaken richtten, zoals de ’schuld’ van de intellec-
tuelen en de dichotomie. Toch moet men zich afvragen of het postmodernisme
deze theoretische uitgangspunten waar heeft kunnen en willen maken. Zo wees ik
al op het feit dat Leslie Fiedler zich bij nader inzien geen postmodernist wilde
noemen, omdat de kunst daarvan net zo ’elitair’ bleek te zijn als die van het over-
leden verklaarde modernisme. Ook merkte ik reeds op dat Eco’sNaam van de
roos weliswaar voor hoogliteraire begrippen uitzonderlijk populair (lees: succes-
vol) was, maar dat hij met dit werk echt niet alle ongeoefende, naïeve lezers heeft
kunnen en willen boeien. Dit kan verklaard worden uit het feit dat het post-
modernisme weliswaar een aantal theoretische noties van het modernisme heeft
afgezworen, maar het, juist omdat hetkunst heeft willen blijven, (gelukkig) niet
heeft aangedurfd de autonomie van het kunstwerk werkelijk in twijfel te trekken.1

Dit blijkt o.a. uit het grote accent dat op despeelsheidwerd gelegd, waarmee de
afstand tot het (direct) leerzame en nuttige in stand bleef, ja zelfs nog groter werd
dan in Adorno’s (negatief geëngageerde) modernisme. Zo heeft Eco blijkens zijn
inleiding vanDe naam van de roos, geen enkele affiniteit (meer) met het engage-
ment: "Ik herschrijf zonder me om de actualiteit te bekommeren. In de jaren
waarin ik de tekst van abt Vallet ontdekte,2 deed de overtuiging opgeld dat men
alleen moest schrijven om zich met het heden bezig te houden en om de wereld
te veranderen. Thans, na verloop van meer dan tien jaren, is het voor de literator
(die zijn allerhoogste waardigheid heeft herkregen) een aangename ervaring te
kunnen schrijven uitpure liefde voor het schrijven. En zodoende voel ik me nu
vrij om

1. Zie Ch. Bürger, ’Das Verschwinden der Kunst’, p. 50.

2. Eco presenteert zijn roman als een ’gevonden manuscript’.
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uit louter vertellustde geschiedenis van Adson van Melk te verhalen".1 Waarbij
zij opgemerkt dat het speelse een regelmatig terugkerend motief in de autonomie-
esthetica is: men vindt het al in Kants idee van ’das freie Spiel der Erkenntnis-
kräfte’, in Schillers ’Spieltrieb’, bij Ortega y Gasset ("die [neue] Kunst [ist] ein
Spiel - sonst nichts")2 en ook Bourdieu wijst het aan als een essentieel moment
van de vrije, burgerlijke smaak. Adorno’s bezwaren tegen het verband tussen
kunst en spel3 lijken zelfs eerder uitzondering dan regel te zijn. Het feit dat ook
in het postmodernisme deze vorm van vrijheid en autonomie nog zo hoog in het
vaandel staat, kan ook als een hoopvol teken gezien worden, zeker als men er
(met Adorno) vanuit gaat dat elk kunstwerk een monade is, die onbewust en
begripsloos de waarheid over de werkelijkheid representeert. En het valt niet goed
in te zien waarom dat niet ook voor de produkten van de cultuurindustrie zou
gelden.

Een tamelijk nieuw element van het postmodernisme is evenwel dat het geen
principieel onderscheid meer maakt tussen de lage, dierlijke lusten en de hogere,
geestelijker vormen van genot (Eco spreekt hierboven bijvoorbeeld over ’vertel-
lust’), waarmee over het Kantiaanse verschil tussen het schone en het aangename
wordt heengestapt. Ik kan niet zeggen dat ik dat betreur. Uit het voorgaande bleek
dat een tamelijk constant motief uit de geschiedenis van de dichotomie betrekking
had op de tegenstelling tussen het zinnelijke (het aardse, het wereldse, het dierlijk,
het irrationele, het alledaagse, het laag-bij-de-grondse) en het geestelijke (het
verhevene, het goddelijke, het intellectuele, het rationele, het eeuwige, het vrije).
Deze oppositie, die vermoedelijk al zo oud is als de (westerse) beschaving, is nu
(voor mij, maar niet alleen voor mij) tot op zeer grote hoogte ongeloofwaardig
geworden, o.a. door historische ontwikkelingen zoals de secularisatie, de sexuele
revolutie, de emancipatie van sexuele ’minderheden’ en de vooruitgang in de
medische wetenschappen. Door deze positievere houding ten aanzien van de
zinnelijkheid is mijns inziens een belangrijke traditionele basis van de dichotomie
binnen de literatuur weggevallen.

Nu kan men zich (zoals Adorno) natuurlijk afvragen hoe kritisch dit hedonisme
is in een context waarin de commercie voortdurend de indruk probeert te wekken
dat zij er alleen maar is voor het genoegen van de mensen (de consumenten) en
het door haar aangerichte leed (werkloosheid, eenzaamheid, natuurmisbruik)
zoveel mogelijk probeert te verdoezelen. En inderdaad

1. U. Eco,De naam van de roos(1980). Amsterdam: Bakker, 1983, 19842, p. 11. Cursief van
M.S.L.

2. J. Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst’ (1925), in: idem,
Gesammelte Werke2. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1978, p. 237. Zie ook de paragrafen
’Bestimmung zur Ironie’ en ’Die Bedeutungslosigkeit der Kunst’, pp. 258-263.

3. Zie bijvoorbeeld: Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 469-472.
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lijkt deze overtuiging ten koste te gaan van de bezwaren tegen de commerciële
cultuur, waarmee ook de tegenstelling tussen kunst en commercie op lossere
schroeven komt te staan. Maar daarover concludeerde ik eerder al dat dit onder-
scheid in de praktijk niet (meer) is vol te houden, zodat het ook nauwelijks meer
een redelijke basis voor een theoretischetweedeling in de kunst en de literatuur
vormt. Zo is het dankzij o.a. Bourdieu’s kapitaalbegrip en zijn naar mijn mening
overtuigende analyse van de economie van het symbolische niet meer mogelijk
een scherp, laat staan absoluut onderscheid te maken tussen commerciële en niet-
commerciële kunst en cultuur: er is hoogstens sprake van graduele verschillen. Dit
zou een vloeiende lijn langs de kwaliteitsas op kunnen leveren, maar het vormt
geen rechtvaardiging meer voor een radicale tweedeling.

Daarmee wordt ook de oppositie tussen een autonome en een heteronome
kunst ten dele dubieus. Nu was het vanuit het sociologische perspectief al duide-
lijk geworden dat de autonomie van de kunst betrekkelijk was. Ook in literair-
historisch opzicht is zij twijfelachtig geworden, nu de ’functie’ van de hoge kunst
al lang niet meer uitsluitend het formeel schone betreft: de belangrijkste kunst van
onze eeuw is vaak zelfs uitgesproken lelijk, grotesk en (schijnbaar) ongestructu-
reerd: volmaaktheid en zuivere schoonheid doen zelfs eerder ’kitschig’ aan.
Wellicht is het, gezien vanuit een produktiegerichte benadering van de cultuur
nog mogelijk een zeker (kwalitatief) onderscheid te maken tussen enerzijds een
kunst die voortkomt uit een persoonlijke en niet te onderdrukken behoefte aan
expressie en creatief handelen (hetgeen in z’n algemeenheid ook voor de postmo-
derne kunst zal gelden) en anderzijds een kunst, waarvan de produktie vooral
ingegeven wordt door een extern (bijvoorbeeld economisch of politiek) belang.
Maar ook deze motieven zullen in werkelijkheid niet altijd eenduidig van elkaar
te scheiden zijn, zeker als we beseffen dat niet alle partijen (zo al één) die
betrokken zijn bij de totstandkoming van een literair werk uitsluitend gedreven
worden door ’louter vertellust’ of iets dergelijks. Geredeneerd vanuit het con-
sumptieve, passieve perspectief bleek de verbinding tussen de (commerciële) ont-
spanningsliteratuur en een heteronome instelling nog veel minder vanzelfsprekend
te zijn, omdat de consumerende lezer ontspanning eerder met vrijheid, geluk en
genot dan met dwang en exploitatie of met inspanning en activiteit zal associëren.
Dat dit een omkering betekent van de traditionele autonomie-idee, kan natuurlijk
gebruikt worden als een argument tegen de ontspanning; maar dat hoeft niet.

Voor Adorno was dit echter wel een aanleiding om het genot als positieve
waarde uit zijn esthetica te bannen en het ascetische argument te hernieuwen. Zelf
neig ik er toch meer toe aan alle genot aan of in de kunst (hoog of laag) óók een
kritische betekenis te hechten en het te zien als een speels tegenwicht voor de
dodelijke ernst van Het Leven en de beperkingen die de dagelijkse strijd om het
bestaan aan de meesten van ons oplegt. Want hoe
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wellustig de manier om onze vrije tijd te besteden ook lijkt te zijn geworden, toch
heb ik niet de indruk dat dit geleid heeft tot een vermindering of verlichting van
de plichten die we ons in onze niet-vrije tijd (laten) opleggen (integendeel: denk
aan workaholics, overwerkt zijn, hartklachten, ’karoshi’). Het pleidooi voor het
plezier in de kunst kan uiteraard geïnterpreteerd worden als een rechtvaardiging
van het escapisme, waarvan men zich af kon vragen of deze in de praktijk niet
vooral de beurs spekt van de status quo, waaraan men nu juist wilde ontsnappen.
Dit moge zo zijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat zo’n kunst ook (het wellicht
laatste restant van) de ’promesse du bonheur’ in leven houdt, waarvan het niet
meer dan terecht is dat de mensheid er geen afstand van wil doen, hoe ’primitief’,
’verminkt’ of ’contraproduktief’ de vorm waarin dit verlangen tot uitdrukking
misschien ook is. Ernst Blochs visie op de ontspanningsliteratuur spreekt me
daarom ook meer aan dan die van Adorno, wiens weigering iets authentieks in de
produkten van de cultuurindustrie te zien mijns inziens te zeer door angst en een
irrationele systeemdwang werd ingegeven. De esthetica van de onlust die Adorno
hier tegenover stelt, is hiervoor toch nauwelijks een aanvaardbaar en reëel alterna-
tief, omdat zij in feite een masochistische instelling veronderstelt. Bovendien is
zij in de praktijk maar moeilijk te scheiden van de cultuurindustriële horror, zoals
moge blijken uit de commotie rond de ’perversie’ in het werk van Bret Easton
Ellis.1 Ook onder de aspecten van de utopie en de autonomie blijken de argumen-
ten voor de dichotomie binnen de kunst en de literatuur wat mij betreft dus niet
zonder meer overeind te blijven staan.

Een volgende vooraanstaande constante in de dichotomietheorie betreft het
motief van de (domme) ’massa’, waarmee zowel gedoeld kon worden op het volk
en de middenklasse als op de burgerij in het algemeen. Dit begrip bleek nauw
verbonden te zijn aan de opkomst van de vrije marktmaatschappij en aan de
groeiende deelname van een ’groot publiek’ aan de cultuur. De negatieve lading
die dit begrip lange tijd bij veel traditioneel geletterden had, laat zien hoeveel
moeite dezen met deze ontwikkeling hadden. Toch was er van meet af aan een
zekere variatie in de mate van (min)achting die de cultuurdragers voor de massa
koesterden. Men hoopte haar door middel van bijvoorbeeld literatuur te kunnen
’opvoeden’ tot zelfstandigheid of in elk geval tot smaak (de Verlichters, maar ook
Schiller en Adorno), men heeft haar wegens geconstateerd of vermeend esthetisch
onvermogen systematisch willen negeren (Schlegel), men heeft haar veracht en
gehaat (Sainte-Beuve, Huysmans, Ortega y Gasset, de George-Kreis), maar men
heeft aan haar ook tot voorbeeld genomen (G.A. Bürger, Zola, Bourdieu (tot op
zeker hoogte), Fiedler). In het kielzog van het massabegrip duikt veelal ook de
comple-

1. B.E. Ellis,Less Than Zero. New York: Simon and Schuster, 1985; idem,American Psycho.
New York: Vintage, 1991.
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mentaire term ’elite’ op. Daarbij valt op dat voor de literaire intelligentsia ’de
massa’ aanvankelijk over het algemeen het negatieve en de elite het positieve
principe vertegenwoordigde. Maar in de loop van de 20ste eeuw, met name na de
Tweede Wereldoorlog werd deze verhouding steeds vaker omgekeerd, ook al
werd daarmee het samenhangende probleem van de specialisatie geenszins defini-
tief opgelost.1 Dat vandaag de dag, bijvoorbeeld in het postmodernisme, zo vaak
eerder de elite dan de massa als bron van het probleem wordt gezien, kan
natuurlijk geweten worden aan de idee dat de massamaatschappij een onont-
koombaar feit is geworden, waartegen het geen zin meer heeft verzet aan te
tekenen. Maar het kan ook verklaard worden uit het feit dat de democratische
waarden zoveel algemener worden onderschreven dan een eeuw of langer
geleden. Dit heeft naar mijn idee te maken met het feit dat de (parlementaire)
democratie ook door de intellectuelen als een van de stabielste staatsvormen
wordt ervaren, waarin niet zozeer ’de horden’ de macht hebben overgenomen,
maar waarin een aantal belangrijke culturele grondrechten redelijk gewaarborgd
worden. Cultuur en democratie blijken elkaar, anders dan bijvoorbeeld Sainte-
Beuve vreesde, de laatste tijd over het algemeen goed te verdragen: zij gaan in
elk geval beter met elkaar samen dan cultuur en het enig reële, moderne alterna-
tief voor de democratie, de dictatuur. Het nostalgische verlangen naar de culturele
verhoudingen uit het aristocratische of feodale verleden lijkt momenteel zelfs
geheel uit de dichotomietheorie te zijn verdwenen. Of beter gezegd: men treft het
(bijvoorbeeld in de postmodernistische literatuurtheorie) nog wel vaak aan, maar
het wordt nu meestal omgevormd tot een (goedkoop) verwijt aan het adres van de
voorstanders van een dichotomie. Ook het massa-argument voor de dichotomie
lijkt dus over de gehele linie aan kracht te hebben ingeboet. Deze ontwikkeling
ondersteun ik van harte, zoals ook al mocht blijken uit mijn afkeer van elke
’oneigenlijke’ distinctiedrang. Bovendien is naar mijn mening het begrip ’massa’
sociologisch van een dermate vaagheid, dat het maar beter niet meer in produktie-
ve zin gebruikt moest worden, omdat we daarmee gevangen blijven in een
denkschema waarin vanuit een democratisch perspectief het populistische stand-
punt het enige fatsoenlijke alternatief wordt - een denkfout waarover menig
criticus van de ’elitaire’ cultuur reeds is gestruikeld. Dat neemt natuurlijk niet
weg dat er in de praktijk toch nog allerlei sociologisch gekleurde verschillen en
zelfs conflicten aangaande de definitie van de cultuur kunnen bestaan, die lang
niet altijd volgens het principe van de meerderheid van stemmen op een voor alle
partijen bevredigende wijze opgelost zullen kunnen worden (als daar tenminste al
behoefte aan is). Voor dat soort gevallen spreekt de idee van de Verlichte, ratio-
nalistische kunstkritiek,

1. Zie J.J.A. Mooij, ’Elites en tegenelites’, in: idem,De wereld der waarden. Essays over
cultuur en samenleving. Amsterdam: Meulenhoff, 1987, pp. 78-88.
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waarin iedere belangstellende of -hebbende evenveel recht heeft aan de menings-
vorming deel te nemen mij nog het meeste aan: wie kunst en literatuur een zaak
van algemeen belang vindt, mag niet bij voorbaat een (groot) deel van de
samenleving op grond van vermeende ondeskundigheid uitsluiten. Er moet naar
mijn idee zelfs naar worden gestreefd meer mensen in dit soort kwesties te laten
participeren, hetgeen zou kunnen impliceren dat het cultuurbegrip verruimd moet
worden.1 Maar dat kan, zoals sommige verdedigers van de postmoderne en/of
contemporaine kunst scherp inzagen, ook als een welkome verrijking worden
gezien. En ook dat zal ten koste gaan van de oude dichotomie in de literatuur.

Een ’reden’ van de dichotomie waarmee echter wat minder gemakkelijk valt af
te rekenen, betreft het Verlichtingsmotief. Zoals ik in mijn tweede hoofdstuk
betoogd heb, was de dichotomie niet alleen en niet zozeer het praktische resultaat
van de toenemende massificatie van de literatuur, maar ook en vooral het theoreti-
sche gevolg van de confrontatie tussen het optimisme van de Verlichtingsidealen
en de stugheid van de (literaire) werkelijkheid. De veronderstelling dat de
menselijke behoeften en vermogens (zoals de smaak) universeel zouden zijn,
bleek zo slecht in overeenstemming te zijn met de realiteit, dat menig theoreticus
zich gedwongen zag de universaliteitsidee in twijfel te trekken. Zo weten de
eerste dichotomiedenkers de slechte smaak (of het gebrek aan smaak) van het
grote publiek aan diens andere, fundamenteel verkeerde (morele en esthetische)
instelling en aangeboren domheid en ongevoeligheid; Ortega y Gasset nam zelfs
aan dat men voor de juiste omgang met kunst diende te beschikken over een
’speciaal waarnemingsorgaan’ (een soort ’derde oog’),2 dat tot zijn genoegen nu
eenmaal niet bij ’de massa’ voorkwam. De dichotomie binnen de literatuur kon
daarmee eenvoudig en overzichtelijk gereduceerd worden tot een onveranderlijk
’sociologisch’ feit. Toch zal ik nauwelijks meer hoeven toe te lichten waarom een
dergelijke verklaring, die wel erg fraai berust in de bevoorrechte positie van de
spreker, in een democratische context op geen enkele wijze bevredigt. De
theoretische ’oplossing’ voor het dichotomieprobleem, zoals deze werd voorge-
steld door Bährens, Moritz, Schlegel en de Franse en Duitse Esthetisten, bleek
dus niet definitief te kunnen zijn.

1. Zie hierover mijn ’Canondeclinatie’, in: R.T. Segers (red.),Visies op cultuur en literatuur.
Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij. Amsterdam etc.: Rodopi, 1991, pp. 273-
278.

2. "Das Charakteristikum der neuen Kunst vom ’soziologischen Standpunkt’ ist nach meiner
Meinung eben diese Einteilung, die sie an der Öffentlichkeit vollzieht, die Zweiteilung in die
Klassen derer, die verstehen, und derer, die nicht verstehen. Das schließt ein, daßdie einen ein
Aufnahmeorgan besitzen, das den andern offenbar versagt ist; daß es sich umzwei Varietäten der
Spezies Menschhandelt" (J. Ortega y Gasset, ’Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst’, p.
231; cursief van M.S.L.).
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Dit blijkt met name uit het feit dat er gedurende de gehele geschiedenis van de
dichotomie steeds weer stemmen zijn opgegaan die het wijdverbreide gebrek aan
smaak in de eerste plaats verklaarden uit een achterstand in kennis en ontwikke-
ling: wie van jongs af aan op een stimulerende manier in aanraking wordt
gebracht met kunst en andere smaakvolle zaken, heeft logischerwijze meer kans
zijn smaak te ontwikkelen dan wie daarvan om wat voor reden ook verstoken
blijft. Als men daarbij bovendien nog van mening is dat elk individu het funda-
mentele recht en de plicht heeft zich als mens te ontplooien en dat de schoon-
heids- en/of kunstervaring daarvan een essentieel bestanddeel is, dan is het dus
zaak (cultuurpolitieke) programma’s op te zetten die erop gericht zijn de feitelijke
culturele achterstanden weg te werken. Deze gedachte vinden we niet alleen bij
de vroege en latere Verlichters, maar ook bij Schiller, Bourdieu en in de 20ste
eeuwse, sociaal-democratische idee van de cultuurspreiding en kunsteducatie. Zij
is empirisch gezien dus bepaald niet zo achterhaald als sommige van haar critici
ons willen doen geloven. Het feit dat de idee van de smaakontwikkeling de afge-
lopen twee eeuwen heeft overleefd, kan enerzijds uiteraard geweten worden aan
haar blinde optimisme. Anderzijds kan het, aanmerkelijk aannemelijker, tevens
verklaard worden uit het gevoel dat er toch ook voldoende vaak enige (beschei-
den) vooruitgang mee werd geboekt. Zo zal toch niet ontkend kunnen worden dat
het algemene culturele niveau in bijvoorbeeld West-Europa o.a. dankzij de
inspanningen van al die ’hardleerse’ cultuurspreiders in vergelijking met een of
twee eeuwen terug aanzienlijk gestegen is: het analfabetisme is lange tijd verre-
gaand teruggedrongen geweest en niet alle literatuuronderwijs zal zonder het
gewenste effect zijn gebleven. De erkenning van dergelijke ontwikkelingen maakt
het dus mogelijk vast te blijven houden aan het antropologische model van de
Verlichting.1

Het feit evenwel dat het Verlichtingsideaal nog leeft, duidt er tegelijkertijd op
dat het nog steeds niet is bereikt. Adorno weet dit aan de dialectiek van de
Verlichting, waarin de Verlichting aan zichzelf ten gronde zou gaan. En ook
Bourdieu had hierover, gezien de door hem geformuleerde dialectische ’wet’ van
pretentie en distinctie, grote en bijkans onoverkomelijke twijfels. Daarnaast stelde
hij met zijn beschrijving van de ’goût de nécessité’ en zijn habitusbegrip dat
smaak zich alleen kan ontwikkelen onder bepaalde sociaal-economische en -
psychologische omstandigheden, waarmee hij toch zekere aanwijzingen suggereert
voor een te bewandelen weg. Een vergelijkbare gedachte vinden we ook in de
humanistische psychologie, volgens welke de op

1. Dit is niet in tegenspraak met de vaak onthutsende cijfers over het nieuwe, ’functionele’
analfabetisme in de Verenigde Staten en Europa - tenminste zolang de slechte kwaliteit van het
onderwijs als de belangrijkste oorzaak daarvoor wordt aangevoerd (andere factoren zijn: het
verschil tussen moeder- en voertaal en, inderdaad, de televisie).
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zich algemeen-menselijke behoefte aan schoonheid en zelfontplooiing veelal pas
aan de orde zal komen als de meer primaire behoeften aan voedsel, veiligheid,
geborgenheid, waardering en kennis redelijk vervuld zijn - stuk voor stuk doelen
die zoals bekend nog niet voor alle klassen en volkeren bereikt zijn. In deze
theoretische context, die goed aansluit op de westers-christelijke tradities, kan de
idee van de universaliteit van de smaak een geloofwaardig en nastrevenswaardig
doel blijven, ook als het er vooralsnog niet naar uitziet dat dit utopische ideaal
binnenkort (zo al ooit) volledig gerealiseerd zal worden.

Hoewel een theorie die zich baseert op een antropologische tweedeling aan-
zienlijk pragmatischer is dan die van degenen die ondanks de teleurstellende
praktijk blijven geloven in de gedachte van de smaakontwikkeling en het de
gehele mensheid blijven gunnen het esthetische geluk deelachtig te worden,
hebben zij de overtuiging met elkaar gemeen dat zij de smaak van de spreker
superieur achten aan de ’smaak’ van de anderen. Zo wordt er vanuit het cul-
tuurrelativisme (waarvan Bourdieu tot op zeker hoogte ook een representant is) op
gewezen dat de dichotomie misschien wel vooral veroorzaakt wordt door de
aanmatigende aard van de vermeende universaliteit van het smaakoordeel. Het feit
dat er in de smaakontwikkeling maar weinig succes wordt behaald en dat er
zoveel mensen zijn die ondanks alle literatuuronderwijs niet gecharmeerd blijken
te kunnen worden van zuivere schoonheid en/of hoge kunst, kan namelijk niet
alleen verklaard worden uit de weerbarstigheid van de werkelijkheid of aan de
immense omvang van het project, maar ook uit de problematische veronderstel-
lingen achter de Kantiaanse notie van de ’Einstimmung ansinnende’ aard van het
smaakoordeel.1 Als we namelijk de gedachte zouden laten varen dat het smaak-
oordeel algemene pretenties heeft en ons ook theoretisch zouden neerleggen bij
het reeds door Kant erkende feit dat hiervoor slechts in uitzonderlijke gevallen
een empirische basis bestaat, dan wordt het een stuk eenvoudiger te accepteren
dat het maar zo zelden voorkomt dat de kwaliteiten van een kunstwerk werkelijk
algemeen erkend worden. Daar is heel veel voor te zeggen. Smaken blijken in de
praktijk nu eenmaal te verschillen, daar helpen ’keine Gründe und kein
Vernünfteln’ aan en de idee dat wein alle concrete gevallenhet recht hebben te
veronderstellen dat ieder mens subjectief net zo in elkaar zal zitten als wijzelf,
getuigt niet alleen van een sterke verbondenheid met de rest van de mensheid,
maar ook en vooral van een hopeloos naïeve en kinderlijke arrogantie. Of een
literair werk een lezer wel of niet aanspreekt, zal in de praktijk vooral afhangen
van zijn concrete lees- en levenservaring (zijn ’verwachtingshorizon’), van zijn
stemming en/of van zijn historische, culturele,

1. Zie hierover met name: B.H. Smith, ’Contingencies of Values’, in:Critical Inquiry 10
(1983), pp. 1-35.
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sociale en persoonlijke omstandigheden en behoeften.1 Nu zal het ongetwijfeld zo
zijn dat een doorgewinterde en professionele lezer een kritischer en ’verfijndere’
smaak en interpretatiekader heeft dan een beginnend amateur, maar dat hoeft nog
geen reden te zijn om aan te nemen dat de ervaren lezer meer recht heeft literaire
werken te beoordelen, laat staan dat zijn oordeel (voor zover dat een gevoelsoor-
deel is) van algemenere geldigheid zou zijn. De ’Einstimmung ansinnende’
stelling dat Julian Barnes uitstekende romans schrijft, die ’iedereen met een beetje
literaire belangstelling zou moeten lezen en briljant zou moeten vinden’, houdt te
weinig rekening met het feit dat dit oordeel voortkomt uit de lees- en levensfase
waarin ik me op dit moment ’toevallig’ bevind en dat een aanzienlijk deel van de
rest van de mensheid deze roman vanuit zijn eigen achtergrond maar ’onleesbaar’
en/of ’flauw’ zal vinden. Ik pleit er daarom, met Barbara Herrnstein Smith, voor
het literaire waardeoordeel te ontdoen van zijn Kantiaanse ’als-ob-Objektivität’,
waarmee het dichotomieprobleem nog verder opgelost kan worden.

Dit hoeft noch voor de literatuur, noch voor de Verlichte universaliteitsgedach-
te desastreus te zijn. Ten eerste bleek uit mijn tweede hoofdstuk dat Kants idee
van de algemene geldigheid van het smaakoordeel voornamelijk betrekking had
op het schone en het zou een misvatting zijn te denken dat het in het literaire
waardeoordeel (zeker ten aanzien van de hedendaagse literatuur)uitsluitend zou
moeten en mogen gaan om de formele schoonheid van het werk. Zo is het maar
de vraag of ’schoonheid’ vandaag de dag nog wel een onverdeeld positief te
beoordelen kwaliteit is (Adorno meende bijvoorbeeld van niet). Bovendien heeft
literatuur vaak veel meer te bieden dan alleen schoonheid: zij wordt in de praktijk
(en heus niet alleen door ’barbaarse’, niet-academische leken) ook veelal beoor-
deeld op haar (subjectieve) realiteitsgehalte, aangrijpendheid, ethische problema-
tiek, originaliteit, intellectuele uitdagendheid e.d.,2 zonder dat dit overigens altijd
consequenties heeft voor de veronderstelde algemene geldigheid van het oordeel.
Ook komt het, zoals Bourdieu duidelijk heeft gemaakt, nogal eens voor dat de
behoefte aan schoonheid interfereert met het (onbewuste) verlangen naar sociale
waardering of met de behoefte zich als individu of groep te ontplooien en/of te
profileren. Kortom: een zuiver en daarmee universeel geldend esthetisch literair
waardeoordeel is misschien wel eerder uitzondering dan regel.

Ten tweede bleek dat bij Kant het conflict tussen enerzijds de idee dat het
smaakoordeel universele pretenties heeft is en anderzijds de empirisch ware uit-
spraak dat smaken nu eenmaal verschillen, ten nauwste samenhing met de

1. Vergelijk: P. Bourdieu, ’The Historical Genesis of a Pure Aesthetic’, in:Journal of
Aesthetics and Art Criticism46 (1987), pp. 209-210 (noot 14) en: Smith, ’Contingencies of
Value’, pp. 12; 16.

2. Smith, ’Contingencies of Value’, p. 10.
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tegenstelling tussen het schone en het aangename,1 waarbij in het voorgaande nu
net een aantal sociologische en literair-theoretische en -historische vraagtekens
zijn geplaatst.

En ten derde mag men er ernstig aan twijfelen of een relativistischer standpunt
inderdaad het einde betekent van de Verlichte idee dat het smaakvermogen en de
behoefte aan waardevolle literatuur universeel zijn. Ik meen van niet. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat elk mens, waar en wanneer ook ter wereld, van nature
een kritisch gevoel voor smaak heeft: iedereen die daartoe de kans en de keus
heeft, zal zich liever met mooie dan met lelijke dingen omringen en zal een goed
boek boven een prul prefereren. Dit abstracte en enigszins tautologisch klinkende
a priori impliceert echter niet dat elk lid van de menselijke soort in concreto de-
zelfde dingen mooi en goed zal en ook zou moeten vinden, al sluit dit niet uit dat
hierover in de praktijk toch een zeker overeenstemming kan bestaan en het is ook
alleszins de moeite waard te onderzoeken waarop deze empirische consensus is
gebaseerd.2 In hoeverre is bijvoorbeeld de algemene en relatief onomstreden
waardering voor het natuurschone en klassieke auteurs als Homerus het gevolg
van traditie, inprenting, gelaagdheid en/of mythisch-religieus bewustzijn?

Een vergelijking met de status van de universaliteitsidee in sommige sectoren
van de algemene taalwetenschap kan dit misschien nog verduidelijken. Zo gaat
men er in Chomsky’s transformationeel generatieve model vanuit dat het taalver-
mogen algemeen menselijk is en dat alle talen tot op zekere hoogte volgens
universele principes zijn gestructureerd. Desalniettemin verwacht niemand dat wat
in een bepaalde taal als grammaticaal juist wordt ervaren, ook in alle andere talen
correct of zelfs maar begrijpelijk zal worden gevonden. Evenmin hoeft dit een
individuele taalgebruiker te beperken in zijn recht een eigen stijl of een eigen
idiolect te ontwikkelen. Ook kan men zich hierbij beroepen op het standpunt dat
het voor iemands gevoel van eigenwaarde en zijn kans tot zelfontplooiing van
essentieel belang is dat hij zich in zijn eigen (moeder)taal kan en mag uitdrukken
en dat hij niet verplicht wordt zich komisch-stotterend een weg te banen door de
taal van een bezetter, door het sociolect van een andere, bijvoorbeeld hogere
klasse of door het jargon van de ambtelijke of rechterlijke macht. En waarom
zouden een dergelijke pluriformiteit en tolerantie niet ook binnen de kunst en de
literatuur mogen gelden? Dichotomie exit?

Toch moeten we niet vergeten dat de dichotomie theoretisch niet alleen is
gebaseerd op ideeën over de (onveranderlijke) achterlijkheid van het grote publiek
of op de op zelfbevestiging of op sociale beheersing gerichte zen-

1. I. Kant, Kritik der Urteilskraft (1790). Stuttgart: Reclam, 1963, 1981, pp. 80-83 [17-21];
284-290 [232-239].

2. Smith, ’Contingencies of Value’, pp. 16-20.
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dingsdrang van de cultureel bevoorrechten: zij werd ook gemotiveerd door een
aantal veronderstellingen over de functie en de invloed van literatuur, die, zoals
we zagen, met name in de Verlichting zeer groot werd geacht. Hoge literatuur
was goed en aanbevelenswaardig omdat zij verondersteld werd de lezer iets te
leren (over bijvoorbeeld de goddelijke waarheid), hem moreel op een hoger plan
te brengen, hem tot een completer mens of zelfs beter (staats)burger te maken en
zijn geest en bewustzijn te verrijken en bevrijden; lage literatuur was slecht en
afkeurenswaardig omdat zij haar lezer dom zou houden of maken, hem gevangen
zou houden in zijn egoïstische en destructieve dierlijke driften en aldus zijn
geestelijke bevrijding in de weg zou staan of zou tegenwerken.

Nu zijn veel van deze aannamen over de werking van literatuur onbewezen:
zelfs Adorno, die in dit opzicht toch als een Verlichter gezien mag worden,
meende dat het onmogelijk was iets betrouwbaars te zeggen over het effect van
een concreet authentiek literair werk. En ook vanuit het empirische literatuuron-
derzoek is meer dan eens gewezen op de wetenschappelijke twijfelachtigheid van
uitspraken aangaande de werking en daarmee aangaande de mogelijk objectieve
waarde van literatuur. Daarnaast is de Verlichte idee dat kunst en literatuur een
(moreel of cognitief) ’stichtende’ functie zouden moeten vervullen door de
opkomst van de autonomie-esthetica sterk teruggedrongen; het schone werd daarin
gezien als onafhankelijk van of zelfs tegengesteld aan het nuttige, het goede, het
ware en/of het aangename en het kunstwerk werd ontslagen van zijn eerdere
opvoedende of vormende taken. Begrippen als ’werking’, ’invloed’, ’effect’ en
’functie’ werden verbannen naar het ’barbaarse’ discours; een literair-historisch
motief dat ook bij Adorno prominent aanwezig is.

Vreemd genoeg deed deze autonomisering van de literatuur niets af aan het
’belang’ dat in de theorie aan de kunst en literatuur werd gehecht: integendeel,
lijkt het wel. Kunst diende in de radicale autonomie-esthetica niet langer meer de
ontwikkeling van in principe elk individu, maar gevoel voor het schone en/of een
esthetische instelling bleef wel de betere mens kenmerken: zij bleef gezien
worden als een hogere, zo niet de hoogste uitdrukking van wat de menselijke
beschaving vermocht en zij diende daarom met alle macht (desnoods door middel
van afzondering en underdog-retoriek) tegen de (burgerlijke) ’barbarij’ te worden
verdedigd. Hoewel dus enerzijds volmondig werd toegegeven dat kunst een uiterst
’elitaire’ aangelegenheid was, werd anderzijds theoretisch vastgehouden aan de
mede aan de Verlichting ontleende idee, dat zij het privé-belang van de esthetisch
geïnteresseerden ver oversteeg: kunst en schoonheid werden nog steeds van groot
en algemeen belang geacht, ook als de meerderheid hiervoor geen enkele (waar-
achtige) belangstelling toonde. Waarmee niet alleen de maatschappelijk status van
de kunstminnaars, maar ook die van de kunst en de literatuur vooralsnog gered
bleek te kunnen worden.
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Tegelijkertijd is de hoge kunst juist door deze verheven en algemene aura (die
inmiddels in het literatuuronderwijs, musea, theaters en andere door de overheid
gesubsidieerde culturele instellingen is geïnstitutionaliseerd) steeds kwetsbaar en
gevoelig gebleven voor de (barbaarse) vraag naar haar ’functie’. Zo wordt de
besteding van zoveel (nou ja: zoveel?) ’gemeenschapsgeld’ aan culturele doelen
niet alleen gemotiveerd met het argument dat een ontwikkelde en beschaafde
samenleving of natie haar hoge kunst nu eenmaal dient te koesteren en te
stimuleren; ook het motief van de smaakontwikkeling en het streven naar een
sociaal bredere cultuurparticipatie wordt nog geregeld en welgemeend aangewend
om het abstracte ’belang’ van de kunst maatschappelijk te legitimeren. Met andere
woorden: het argument van het gunstige, Verlichtende effect van de (hoge)
literatuur op dan wel de samenleving in haar geheel, dan wel op de individuele
lezer heeft de brede maatschappelijke discussie over de vraag wat literaire
kwaliteit is, nooit verlaten. En omdat deze visie sociaal geïnstitutionaliseerd is,
zijn nog steeds heel veel mensen intuïtief van oordeel dat kunst en literatuur op
een of andere wijze goed zijn voor een of de mens, ook al heeft men in menig
concreet geval geen idee wat men ermee aanmoet of wat men eraan heeft.

Dit soms vage besef dreigt teniet te worden gedaan door het consumentisme,
dat ook van invloed bleek te zijn op de postmoderne literaire theorie, voor zover
daarin wordt afgezien van de transcendente betekenis van het kunstwerk. En ook
ik moet mij afvragen of het na mijn kritiek op Adorno’s ascesepleidooi en op het
onderscheid tussen het geestelijke en het zinnelijke, nog wel nodig is kwalitatieve
onderscheidingen te maken tussen de lectuur van een roman van A.F.Th. van der
Heijden en een detective van Agatha Christie en tussen een bezoek aan de sauna,
een danslokaal, de opera, een restaurant, de kermis of een museum. Geredeneerd
vanuit het perspectief van het zuivere plezier of vanuit de idee dat aan literatuur
een veelvoud van - soms zelfs tegenstrijdige - functies toegekend wordt, zal dat
namelijk grote problemen opleveren, zeker als ik er daarbij ook nog toe zou
neigen aan mijn oordelen hierover een algemenere strekking te verbinden. Is het
dan naar mijn door het postmodernisme en relativisme besmette mening helemaal
niet meer mogelijk binnen en buiten de literatuur enig kritisch onderscheid te
maken? Nu, zover wil ik zeker niet gaan en daarvoor wil ik teruggrijpen op een
categorie die in de geschiedenis van de moderne dichotomie en die van de
burgerlijke cultuur een vooraanstaande rol heeft gespeeld, namelijk hetbijzondere.
Of, zoals Benjamin dit genoemd heeft: de ervaring of waarneming van het hic et
nunc, van de aura, die hij illustratief definieerde als "einmalige Erscheinung einer
Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgs-
zug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden
wirft - das heißt die Aura dieser Berge, dieses
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Zweiges atmen".1 En hoewel ik sterk de indruk heb dat Benjamin hier uit eigen
(geluks)ervaring spreekt, is hij van oordeel dat deze aura en haar cultus niet meer
in het moderne tijdperk van de massa’s en de technische reproduceerbaarheid van
de kunst past en geassocieerd moet worden met de decadentie van de (historisch
achterhaalde) burgerij2 - een veroordeling en retoriek die ik, met Adorno, wens te
bestrijden. Ik denk namelijk dat het aurabegrip ook vandaag de dag (ondanks het
cultuurindustriële misbruik ervan) zinvol is om de menselijke ervaringen te be-
schrijven, die het leven de moeite waard maken en die, zeker als we het over
literatuur hebben, mijns inziens niet per se afhankelijk zijn van de materiële
uniciteit van een object. En daartoe behoort ook de esthetische ervaring, hoe
weinig ’historisch recht’ we hierop (althans volgens Adorno) nog hebben.

Benjamins definitie geeft diverse aspecten en voorwaarden van deze inderdaad
sterk met de contemplatie verwante ervaring aan: uniciteit, afstand, rust, ontspan-
nen extase en overgave. Deze subjectieve gemoedstoestand treedt niet alleen op
bij een optimale receptie van een (hoog) kunstwerk, al zal de kans dat hij naar
aanleiding daarvan voorkomt relatief groot zijn zolang originaliteit of nieuwheid
vooraanstaande literaire normen zijn. Zoals Benjamins voorbeeld al aangeeft kan
zij ons echter ook ’overkomen’ in de ervaring van de natuur en ik zou hieraan
willen toevoegen dat we deze ontroering ook kunnen voelen in een drukke
winkelstraat, na het bedrijven van de liefde, aan een kraambed of onder de afwas.
Ik ben ervan overtuigd dat elk mens dit soort momenten kan kennen en ook kent
(ze houden ons op de been) en dat zij niet alleen afhangen van de kwaliteiten van
het object, maar ook en vooral van onze ontvankelijkheid van het moment.

Het momentane en mogelijk triviale aspect van deze ervaring vormt ook een
belangrijk element van wat Morris Beja deepifanie noemt en die hij naar
aanleiding van met name James Joyce’sStephen Heroomschrijft als: "sudden
illuminations produced by apparently trivial, even seemingly arbitrary, causes".3

Anders dan Benjamin acht hij dergelijke profaan-religieuze, spirituele ’openba-
ringen’4 niet iets van een vorig of aflopend tijdperk: volgens hem zijn ze zelfs
van fundamenteel belang voor juist de 20ste eeuwse roman, die het zich tot taak
lijkt te hebben gesteld dan wel van deze verlichtende en

1. W. Benjamin,Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit(1936).
Frankfurt: Suhrkamp, 1963, p. 15.

2. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, p. 38.
Kritische opmerkingen van Adorno hierover vindt men o.a. inÄsthetische Theorie, pp. 73; 408-
409; 460-461.

3. M. Beja,Epiphany in the Modern Novel. Londen: Owen, 1971, p. 13.

4. De theologische term ’epifanie’ (verschijning) verwijst o.a. naar de momenten waarop
Christus zich als God openbaarde, zoals op de bruiloft van Kana (Johannes 2: 2-11).
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verlossende momenten te getuigen, dan wel ze bij zijn lezers op te roepen - een
typering die mijns inziens niet alleen geldt voor het werk van de door Beja
onderzochte, (hoog)moderne auteurs als Joyce, Woolf en Faulkner, maar ook voor
recentere romans of laagliteraire genres (het portaalvisioen uitDe naam van de
roos, het slothoofdstuk van Douglas CouplandsGeneration X1, de romance, de
pornografische vertelling).

Wezenlijk voor de beleving van dit soort ’waarheids’momenten is naar mijn
idee evenwel het besef en het inzicht dat zij veelal persoonlijk en vrijwel altijd
absoluut eenmalig zijn - een inzicht dat wellicht ’typisch intellectueel’ en/of
’burgerlijk’ genoemd mag worden. Zo moet je naar mijn ervaring dit soort
momenten niet willen herhalen: wie terugkeert naar die dampende bosvijver na
dat zware onweer en die doorwaakte nacht, ziet vermoedelijk alleen nog maar een
stoffige zandweg. Zo heb ik nooit de moed gehad dat ene schilderij van Klee in
Bern opnieuw in ogenschouw te nemen, uit angst voor de teleurstellende ontdek-
king dat het me nu niets meer zegt. Eveneens is het af te raden het ooit zo
betoverende jeugdboek te herlezen, al het werk van een auteur te lezen in de hoop
dat de openbaring van die ene roman weer zal optreden, proberen die indrukwek-
kende reis aan de hand van een fotoalbum opnieuw te beleven, of in dat restau-
rant nogmaals dan ene gerecht te bestellen. Ook het opstellen van een kunstwerk
in de woonkamer is in dit opzicht - helaas - een riskante onderneming. De
auratische ervaring laat zich niet dwingen en men kan niet zuinig genoeg zijn op
de herinnering eraan. Vind ik.

Wat betekent dit nu voor de kritische omgang met literatuur? Goede literatuur
is voor mij een werk waarbij (let wel: niet ’waardoor’) ik of iemand anders een
auratisch moment kan beleven, waarbij de recipiënt zichzelf overstijgt en tot een
vorm van lucide zelfbesef en daardoor geluk kan komen; slechte literatuur is een
werk dat deze V/verlichting belooft te verschaffen (en dat doet elk literair werk
uiteindelijk), maar dat niet waar blijkt te kunnen maken. Waarbij ik moet
realiseren dat een dergelijke ’mislukking’ vooral afhangt van mijn persoonlijke
omstandigheden, mijn stemming en de mate waarin ik al te geblaseerd ben om de
magie van een roman van Courths-Mahler te zien. Maar culturele tradities spelen
hierbij natuurlijk ook een rol. Het persoonlijke en unieke karakter van de aura-
tische of epifane ervaring hoeft echter niet te betekenen dat zij niet (mede)deel-
baar is: de gedachte dat andere mensen ook gecharmeerd kunnen worden door een
vergezicht of een reproduktie in boekvorm van een bepaalde tekst, kan de
ervaring nog intenser maken. De taak van de kritische, van elke lezer hierbij is in
de confrontatie met andere lezers te ontdekken waarom hij zich soms zo

1. D. Coupland,Generation X. Tales for an Accelerated Culture. New York: St. Martin, 1991.
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bedrogen voelt1 of, in het andere geval, de anderen (bijvoorbeeld door middel van
een nieuw literair werk) gevoelig proberen te maken voor de betovering en de
spanning die volgens hem van de zeepbel uitgaan. Waarbij hij dan natuurlijk niet
bang moet zijn voor de kans dat zijn geluk verstoord wordt door lezers die dit
radicaal anders beoordelen of die andere functies aan literatuur en kunst toeken-
nen. De functie en het (bescheiden) effect van waardevolle literatuur heeft betrek-
king op de hoop op een gedeeld bijzonder leven en dat is de subjectieve maatstaf
waarmee zij niet alleen mag, maar wat mij betreft ook moet blijven worden
gemeten.

1. Adorno,Ästhetische Theorie, pp. 460-461.
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Bijlage I Entwicklungen und Umschichtungen innerhalb der deutschen Buchpro-
duktion des 18. Jh.1

Sachgebiet Zahl der Titel Prozentualer Anteil an der
Gesamtproduktion

1740 1770 1800 1740 1770 1800

Theologie 291 280 348 38,5 24,5 13,6

davon: Erbauungsliteratur ca. 144 ca. 124 ca. 148 19,1 10,8 5,8

Jurisprudenz 97 61 129 12,9 5,3 5,0

Geschichte/Geographie 85 110 272 11,3 9,6 10,6

Medizin 50 91 209 6,6 8,0 8,1

Philosophie 44 34 94 5,8 3,0 3,7

Schöne Künste und Wissenschaften 44 188 551 5,8 16,4 21,5

davon: Allgemeines, Theorie usw. 5 14 9 0,7 1,2 0,4

Bildende Künste - 13 30 - 1,1 1,2

Musik 7 8 88 0,9 0,7 3,4

Dichtung:

Gesammelte Werke u.ä. - 28 26 - 2,5 1,0

Lyrik 10 37 34 1,3 3,2 1,3

Drama 2 42 64 0,3 3,7 2,5

Roman 20 46 300 2,6 4,0 11,7

Allgemeine Gelehrsamkeit 40 52 37 5,3 4,6 1,4

Populär-moralische Schriften 25 39 102 3,3 3,4 4,0

Mathematik/Naturwissenschaften 25 71 183 3,3 6,2 7,1

Klassische Philosophie 18 35 78 2,4 3,1 3,0

Staatswissenschaften 10 32 93 1,3 2,8 3,6

Landwirtschaft/Gewerbe usw. 8 60 221 1,1 5,2 8,6

Praktische Hausbücher 7 16 53 0,9 1,4 2,1

Außerklassische Philologie 5 16 28 0,7 1,4 1,1

Erziehung und Unterricht 4 20 105 0,5 1,8 4,1

Populär periodische Schriften 2 35 49 0,3 3,1 1,9

insgesamt 755 1144 2569 100 100 100

1. Naar: I. Rarisch,Industrialisierung und Literatur. Buchproduktion, Verlagswesen und
Buchhandel in Deutschland im 19. Jahrhundert in ihrem statistischen Zusammenhang. Berlijn:
Colloquium, 1976, pp. 13; 18; P. Domagalski,Trivialliteratur. Geschichte, Produktion, Rezeption.
Freiburg etc.: Herder, 1981, p. 81; M. Beaujean,Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts. Die Ursprünge des modernen Unterhaltungsromans. Bonn: Bouvier, 1964, p. 179;
R. Jentzsch,Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeßkatalogen von
1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig: Voigtländer, 1912.
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Bijlage II De ontwikkeling van de Duitse boekenproduktie en het aandeel van de
roman daaraan tijdens de eerste helft van de 19de eeuw.1

jaar totale romanproduktie aandeel van de roman
boekenproduktie in de totale produktie

1801 4.008 429 10,7 %
1802 4.010 497 12,4 %
1803 4.016 433 10,8 %
1804 4.049 464 9,8 %
1805 4.181 479 9,5 %
1806 3.381 476 8,3 %
1807 3.057 307 10,9 %
1808 3.733 297 6,0 %
1809 3.045 255 8,0 %
1810 3.864 399 7,7 %

1811 3.287 285 5,6 %
1812 3.162 181 6,6 %
1813 2.323 144 5,7 %
1814 2.861 248 5,9 %
1815 3.225 263 4,5 %
1816 3.231 217 5,6 %
1817 3.291 273 5,6 %
1818 3.945 289 5,9 %
1819 3.622 282 5,9 %
1820 3.772 365 6,3 %

1821 4.505 324 5,5 %
1822 4.414 267 6,7 %
1823 4.275 238 8,7 %
1824 4.346 247 7,8 %
1825 4.421 244 7,3 %
1826 5.168 304 7,1 %
1827 5.106 399 7,8 %
1828 5.148 423 8,2 %
1829 6.794 249 3,7 %
1830 7.308 304 4,2 %

1. Naar: I. Rarisch,Industrialisierung und Literatur, pp. 98-101.
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1831 7.757 462 6,0 %
1832 8.855 516 6,0 %
1833 8.603 610 7,1 %
1834 9.258 464 5,0 %
1835 9.840 658 6,7 %
1836 9.341 509 5,5 %
1837 10.118 589 5,8 %
1838 10.567 726 6,9 %
1839 10.907 813 7,5 %
1840 11.151 824 7,4 %

1841 12.209 893 7,3 %
1842 12.509 899 7,2 %
1843 14.039 1.130 8,1 %
1844 13.119 903 6,9 %
1845 13.008 879 6,8 %
1846 10.536 369 3,5 %
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Bijlage III Druktechnische ontwikkelingen in de 18de en 19de eeuw.1

1765 Wie für zahlreiche neue technische Entwicklungen steht auch für den
Buchdruck am Anfang die Erfindung der Dampfmaschine von James
Watt; ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, die späteren Erfindun-
gen voll auszunützen.

1799 Senefelder führt den Flach- und Steindruck ein.
1799 Mechanisierung der Papierherstellung durch Langsiebmaschine von

Louis Robert.
1806 Friedrich Koenig geht nach England und entwickelt dort
1812 eine Zylinderdruckmaschine, eine sog. Schnellpresse.
1818 die deutsche Schnellpressenfabrik Koenig und Bauer in Würzburg

wird gegründet.
1826 die Schnellpresse wird im Hause Brockhaus in Leipzig eingeführt.
1829 Erfindung der Papierstereotypie durch Lord Stanhope.
1843 Friedrich Gottlob Keller aus Sachsen erfindet den Holzschliff, die

Grundlage für Holz als Papierrohstoff.
1860 die chemische Industrie entwickelt Holzzellstoff.
1845 Einführung der Handgießmaschine und
1862 der Komplettgießmaschine, damit
1871 Dampfbetrieb für Gießmaschine.
1863 Rotationsmaschine in Amerika, die
1872 in Deutschland bei MAN gebaut wird.
1882 Autotypie
1884 Setzmaschine (Mergenthaler)
1890 Entwicklung einer Falzmaschine.

1. Naar: W. Langenbucher,Der aktuelle Unterhaltungsroman. Beiträge zu Geschichte und
Theorie der massenhaft verbreiteten Literatur. Bonn: Bouvier, 1964, p. 267.
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Summary

This dissertation tries to discover why and on the basis of what standards
modern theories of literature and art should discriminate so rigorously between
’real’, ’high’ literature and so-called ’low’ or ’trivial’ literature. Why should
certain authors and genres be taken seriously by literary critics, whereas others
are systematically ignored or even preconceived to be anti-literary?

In finding an answer to these questions, special attention is paid to four
aspects. First, of course, theliterary and aestheticnorms determining this
bipartition, this dichotomy in literature are described. Its more generalethical-
philosophical motivationand its possiblysocial groundsare also gone into -
aspects and argumentations that are always situated in theirhistorical contexts.

The inquiry concentrates on the modern, 20th-century theory concerning this
problem, and especially on the ideas of Theodor W. Adorno and Pierre Bourdieu
on the nature and function of the dichotomy.

Preceding the inquiry proper, the second chapter outlines how the modern
dichotomy could originate. After a brief discussion of the literary-historical status
of the late medieval chapbook, attention is paid to the drastic changes in literary
and cultural relations at the end of the 18th century, especially in Germany and
France. The system of patronage made way for the ’free’, market-dependent
writer, and increasing literacy as well as secularization gave rise to a relatively
large reading public with little classical education and a great appetite for light,
entertaining novels and similar reading matter. These developments were sup-
ported by the introduction of large-scale reproduction techniques and of a mass
medium like the 19th-century daily (of which the serial was a vital component).
The social isolation in which many an intellectual had (perforce) found himself
after the disappointments of the French Revolution also played a part in establish-
ing the categorical division between real and bad literature.

All this is illustrated by a description of the crisis in the poetics of the early
Enlightenment, in which literature was valued for its humanizing, civilizing
effects on its readers, every human being was supposed to possess an innate sense
of taste, and the layman had just as much right to judge and speak as the expert.
In Germany the immediate cause of the change in poetics was the so-called
Modeliteratur (’fashionable literature’), which, according to the literary peda-
gogues and philosophers, was sabotaging the pursuit of civilization for all by its
exaggerations and its sensuality, considered anything but elevating. As a matter of
fact, this problem derived straight from
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the ideal of generality in the Enlightenment. And because the ’general public’
proved to be unwilling or unable to renounce its obvious need of sentiments,
sensations and what were considered to be animal enjoyments, the idea originated
that there existed two ’races’ of readers: good ones and bad ones, critical ones
and dumb ones, readers with an unselfish eye for refined and objective beauty
and those with incorrigibly gross tastes - each race with its own favourite genres.

Follows an examination of how the father of the aesthetics of autonomy,
Immanuel Kant, reacted to this development. Were his distinction between the
beautiful and the pleasant, and his notions of the universality and of the ’as-if’-
objectivity of the judgment of taste, perhaps an implicit response to the rise of the
new public? Attention is also paid to the ambivalence Friedrich Schiller felt
towards the popularModeliteratur. Of this ambivalence little was left in the
Romantic criticism of Friedrich Schlegel and E.T.A. Hoffmann; according to
them, good poetry and popularity were mutually exclusive almost by definition,
which resulted in excluding the public from serious participation in modern
literary communication. In spite of the efforts of popular pedagogues, and of
Zola’s plea for a public-oriented and market-oriented high literature, this attitude
determined literary relations throughout the 19th century (e.g. in French Aesthet-
icism and in the later circle around Stefan George), during which the phenomenon
of ’real’, ’high’ literature was strikingly often defined in opposition to ’democra-
cy’, ’mass’, ’bourgeoisie’, ’industry’ and ’actuality’.

In the third chapter, Adorno’s point of view concerning the dichotomy is
discussed. For Adorno, the difference between what he calls ’the culture industry’
and ’authentic art’ is a sad, but perfect example of how the Enlightenment
betrayed its humanist ideals. According to the writers of theDialektik der
Aufklärung, the Enlightenment had promised the individual adulthood, autonomy
and subjectivity, but in reality it changed him into a slavishly consuming pseudo-
subject, into a manipulable object of commerce and demagoguery - an analysis
serving the special purpose of enabling us to understand the ’ratio’ behind the
atrocities of national socialism. Essential to this view is the great, almost
unbridgeable gap that Adorno feels to exist between (human) truth and dehuman-
ized (empirical) reality, a reality that can perhaps solely be rehumanized by
radical theoretical and artistic (self)-criticism of all forms of utilitarian thought.

From this Enlightened perspective Adorno sharply criticizes all forms of
culture submitting, even if only slightly, to commerce or ideology - the more so if
they are said to gratify the wishes of the public (a public considered childish and
kept so) - since such culture more or less deliberately ’cures’ the public of the
longing for intellectual and aesthetic development. For Adorno the culture
industry is ’anti-Enlightenment’, even though he understands the
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social need of cliché entertainment, amusement and adaptation. This is illustrated
by his views on the concept of identification in aesthetic and psychological theory
- views criticized by Schulte-Sasse and Jauß.

Adorno’s complaints about the culture industry emphatically do not concern
’the masses’’ supposed desire for sensation or their bad taste; he locates the
problem in the fact that the culture industry systematically abuses, but never
satisfies, the legitimate human desire for happiness. Unlike other critics of
modern ’mass’ culture Adorno does not explain the dichotomy from the current
contrast between the intellect and the senses, which he considers to be untenable,
especially in matters of art and literature.

Nevertheless the ascetic intellect is an important moment in the evaluation of
the authenticity, of the ’truth content’, of art and literature. The main condition
for the authenticity of a work of art is its autonomy in relation to any non-artistic
utility. But this autonomy does not protect from abuse; Adorno also denounces
the ’culture consumer’, who sees art as an intellectual form of possession and
who imputes to art a ’higher’ usefulness. But he realizes as well that ’after
Auschwitz’ the pure beauty of completely autonomous art has become sterile and
therefore inauthentic, and that the respect for art possesses superstitious (unen-
lightened) dimensions. Also, the fact that even the most authentic work of art
partakes of (false) reality stands in the way of an unconditional appreciation.
Adorno solves this problem in two ways: on the one hand he no longer places
delight in beauty, but the displeasure of shock at the heart of the aesthetic
experience (which is thus de-aestheticized); on the other hand, he declares the
ambivalence of authentic art to be its essence. In seeing its autonomy as the
critical negation of any heteronomy (the heteronomy of the culture industry in
particular), art is also afait social. This view leads to a strong preference for
ambiguous, enigmatic, difficult and inaccessible art. That is how contemporary
authentic art betrays the Enlightened ideal of generality - an effect Adorno highly
regrets. Still, for him this is not a motive to plead for an art that will adapt itself
to the public-’friendly’ techniques of the culture industry, because that would
entail abandonment of any hope that the public will ever be invited to critical
reflection.

In Adorno’s dichotomy the two parts, low and high art and literature, the
culture industry and authentic art, are to a large extent each other’s complement;
they are usually defined as each other’s contrast. At least in a qualitative sense; as
is illustrated with the aid of the category of the utopic in art (in which context
work of Bloch and Jameson is discussed), the human need of art (of thepromesse
du bonheur) surpasses the boundaries of the dichotomy. But Adorno believes that
the culture industry fulfils this promise in an ’absolutely false’ way, which means
that, contrary to many of his later critics, he cannot be tempted to discover
anything positive whatsoever in its products. Therefore he may indeed be
reproached for being a very rigid theorist of the modern dichotomy. Yet it should
be pointed out that his strictness
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does not arise from any traditional aristocratic fear of the masses, or from an
intellectual need to set himself apart from the ’common people’, but from an
Enlightened concern for their fate, something which has by now become almost
unusual.

Next, the most important features of the culture industry and of authentic art
having been schematically opposed, attention is paid to the question in how far
Adorno’s analysis may be called outdated, e.g. in connection with Eco’s postmo-
dern comments on modernism (of which Adorno is an important representative)
and with Peter Bürger’s ’postavantgardism’ - two examples of not very convinc-
ing criticism. Nevertheless Adorno’s strictness remains a problem, as does his
relation to empirical reality. But, as will be shown in greater detail in connection
with Bourdieu’s theory, this may well be a sign of his beingright.

The fourth chapter deals with Bourdieu’s sociological analysis of the difference
between high and low art, between culture considered to be legitimate and culture
considered to be illegitimate, as it was expounded in particular inLa distinction
(1979). Bourdieu is especially interested in the socialimportanceof (high) art and
literature, even though (and because) he knows that merely to look for this is
barbaric and blasphemous in the eyes of the supporters of the prevalent aesthetics
of autonomy. After a discussion of central concepts like ’(class) habitus’, ’charis-
matic ideology’, the metaphorical ’(cultural) capital’ and of his views on the
relation between theory and empiricism, his description of the low ’taste of the
nécessité’, the ’popular aesthetics’, is analyzed. Bourdieu explains the observed
preference of the members of the lower social classes for cultural forms focusing
on emotional identification from the functional and practical-ethical attitude to
which their lack of economic and cultural capital forces these classes. Arguing
from the opposition between form and function (which I consider a very doubtful
point of departure), he also tries to explain the popular aversion to social formal-
ities and to artistic experiments with forms, which the lower classes, not entirely
without justification, experience as ways to exclude the common people - an
analysis Bourdieu borrowed from Ortega y Gasset.

Another question discussed is why what I call the popular ’zero-culture’ should
sometimes appeal so strongly to culturally so much wealthier groups like artists
and intellectuals. Somewhat contrary to his reputation Bourdieu warns - although
not always consistently - against the romantic-populistic idea that ’the people’
have a coherent and unspoiled taste of their own. In his opinion popular aesthetics
are either a point of negative reference within the legitimate aesthetics of auton-
omy, or a strategic argument in the dispute about those aesthetics.

Basic principles of the legitimate, high, ’pure’ taste are luxury, freedom and
independence, and these can best be measured by means of theirdistanceto
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the restrictions that the different kinds of poverty impose upon a great part of the
population. ’Distance’ is a central concept in the bourgeois habitus, in which
individuality, originality, uniqueness, exclusiveness, singularity, etc. are positive
values, as opposed to negatively coloured ’popular’ values such as simplicity,
accessibility and generality. A certain emphasis on form and (personal) style is
also considered to be typical of the legitimate taste.

On sociological grounds Bourdieu distinguishes two conflicting varieties of the
legitimate taste, viz. the (grand) bourgeois fancy taste, and the intellectual, ’free’
taste. The fancy taste wants art to display class, solid quality, professionality,
established success and material exclusiveness, so as to express the social-
economic power of its exponent - an analysis Bourdieu (in spite of his denials)
seems to owe in large measure to Veblen’sTheory of the Leisure Class. The
’free’, Kantian taste belongs to the part of the dominant class that has hardly any
economic capital at its disposal, but does possess a considerable amount of
cultural capital: the (young) artists and intellectuals. Bourdieu holds that the social
conflict between these two class fractions about the exchange rate of their kind of
capital is the main factor determining the dynamics of culture, which is mostly
about (sometimes very indefinite and flexible) contrasts such as ’commercial
success’ versus ’acclaim by experts’; ’refined enjoyment’ versus ’asceticism’;
’complacency’ versus ’criticism’; ’tradition’ versus ’innovation’, and ’heterono-
my’ versus ’autonomy’.

Essential for Bourdieu’s view on the dichotomy is the idea that Western,
differentiated culture is driven by the (unconscious) urge to distinguish oneself
from The Others and that its movements therefore run their course according to a
’dialectic of distinction and pretension’. This cultural law is held to explain why
widely spread (’popular’) forms of art are fairly automatically despised as vulgar
by the experts. This of course evokes the question of how to relate this to the
ideal of widespread culture also advocated in high cultural circles. How the
distinction drive works is illustrated by thegoût moyen(a rather problematical
concept in Bourdieu’s work) of the despised petty bourgeois or middle class,
whose fate seems to be the tragic inversion of that of king Midas’s. A social
group that Bourdieu likes even less is formed by the risingnew bourgeois, who
deal in cultural merchandise and in the vulgarized ideals of the Enlightenment.

Thus, Bordieu too shows the existence of a strongly negative interplay between
the various (social) varieties of taste and culture. Yet it does not seem correct to
maintain that high art and culture canalways onlybe meaningfully interpreted as
expressions of an aversion to popular taste: as pointed out in connection with
statements by Broch, Lotman and De Swaan, they do not only tend to exclude,
but also to integrate. That Bourdieu has overlooked this paradox may partly be
blamed on the fact that he is too apt to equate sociological categories with
literary-critical ones.
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Also, it is becoming ever more doubtful whether the cultural preferences of the
lower classes are as strongly driven by an aversion to or criticism of the legit-
imate taste as seems to be the case the other way round. Is popular taste not far
more non-Kantian than consciously anti-Kantian? How ’active’ is the popular
rejection of high culture? Might art vandalism be an expression of it? Does
popular resistance express itself aesthetically as well? And what is the relation of
such an expression to Adorno’s culture industry? Or is there, perhaps, also awell-
considered culture that is generally accepted and assimilated? Does the popular
variant of taste actually take part in the cultural battle at all? Is that battle,
speaking in sociological terms, not much rather a matter of clashes between the
bourgeois taste and the intellectual taste, between the established bourgeoisie and
the new bourgeoisie?

Having schematized Bourdieu’s delineations of the most important dichotomies
and added a final comment, work by Crego and Groot is discussed in a subsec-
tion dealing with Bourdieu’s interpretation of Kant’sKritik der Urteilskraft: his
debatable reading of that work as the conceptual foundation of the dichotomy,
particularly in connection with the distinction between the sensuously pleasant
and the formally beautiful.

The chapter ends with an attempt to situate Bourdieu’s theory in space and
time, e.g. by reflecting on the question of how ’French’ his analysis is, or on the
question of whether cultural relations have greatly altered in the thirty years since
he did his empirical research. In how far has the new bourgeoisie, then rising,
taken over in the meantime, and what has today’s ’zap culture’ left of the
differentiations based on social factors that Bourdieu was still able to observe in
La distinction? Is his theory, with its focus on the relations prevalent under 19th-
century aestheticism, not out of date? And does he not demonstrate a very
uncritical approach to conceptual oppositions like ’quality versus quantity’?
Would it not be better to make a distinction between the concepts of ’relative
quality’ and ’absolute quality’?

For the major part, the final chapter consists of a comparison of the dichotomy
theories of Adorno and Bourdieu, centring on the question of in how far these
two theories overlap, supplement and preclude each other. To begin with, their
characterizations of high and low art and literature are compared, bringing to light
that the main lines of Adorno’s dichotomy between the culture industry and
authentic art correspond with Bourdieu’s distinction between the intellectual
variant of legitimate taste and theculture moyenneof the middle classes and/or
the new bourgeoisie. Yet they differ fundamentally in their attitude towards high
art’s claim to autonomy. Also, the fact that Adorno approaches the problem
primarily from the angle of production and Bourdieu from that of reception is of
decisive consequence for their clashing views on the dichotomy. An allied
difference is the fact that Adorno’s sociology of art mainly focuses on the
interpretation and evaluation
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of works of art (with regard to their truth content), whereas Bourdieu is chiefly
interested in the sociological composition of their public and in their function as
regards the cultural economy. Hence their theories and conclusions cannot simply
be combined: what is essential for one, the other finds arbitrary or totally
reprehensible. Peter Bürger explains this friction from the fact that Adorno’s
argument remainswithin the framework of a critical-idealist aesthetics, whereas in
his equally critical role of ’barbaric’ scientific observer Bourdieu places himself
outside this framework. Adorno and Bourdieu do not only contradict each other;
they supplement each other at the same time - a conclusion Gartman has drawn
as well.

Another point of discussion is the question of how Adorno and Bourdieu
(might) judge each other. It is found, for instance, that in his description of
intellectual taste Bourdieu has not been able to take all the shades of Adorno’s
analysis into account. But the comparison of Adorno’s criticism of Veblen and of
’positivism’ with Bourdieu’s ideas also shows that Adorno has not been able to
put paid to Bourdieu’s methods in advance.

A more successful approach to reconciling at least a number of contradictions
between Adorno and Bourdieu is to view Bourdieu’s insights as asequelto those
of Adorno’s. Thus, Bourdieu’s lack of interest in the truth content of art, his
hypotheses about the unconsciously snobistic motive in culture and his extreme
criticism of the concept of autonomy may be interpreted as tokens of the triumph
of the culture industry, as proof of Adorno’s prophetic talent. For if we see the
present-day dichotomy as a distinction organized by the culture industry, and
judge high art and literature to be a fetish with which the target group of more
highly educated consumers hope to buy (pseudo-)subjectivity, the dichotomy,
measured by ’old-fashioned’ literary-critical requirements like truth and objectiv-
ity, has indeed become arbitrary and purely affirmative - a position taken up,
albeit in other terms, by critics like Eco, Hassan and Fiedler as well. Bourdieu
does not yet go as far as these postmodernists: on this point he takes up some-
thing of an intermediate position. One might say that, on a scientific level, he
expresses the fictitious differentiation of contemporary culture, in which radically
critical, authentic art has no more part to play, or at the most an exceedingly
marginal one.

But this analysis has enormous consequences for the theoretical tenability of
the dichotomy, dealt with in my personal look at its future which forms the end
of the dissertation. Before that, the notion that all contemporary art and literature
has already collapsed under the yoke of the culture industry and no longer
possesses even a trace of criticism and/or authenticity is called in question. Also,
doubts are cast on the power of the distinction motive as well as on the thought
that all forms of distinction drive should give rise to dismay.

Next, the main props of the dichotomy are held up to the light. Thus, the
contrasts between sensuous enjoyment and intellectual enjoyment, between
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the pleasant and the beautiful, between commerce and disinterestedness, between
autonomy and heteronomy and between the masses and the élite are considered
too vague (still) to justify a rigid dichotomy.

The Enlightened generality motive too is tested for topicality, chiefly leading
to the conclusion that we should take leave of the notion, found to be naive, that
the literary value judgment isEinstimmung ansinnendin nature. This does not
entail an end to the Enlightened idea that the (critical) faculty of taste is
universally human, but it does imply that we should not actually expect or want it
to be uniform.

One requirement used by the author herself to distinguish between real
literature and bad literature issingularity. This ties in with Benjamin’s concept of
aura and the concept of the literary epiphany, in which the (subjective) suscepti-
bility of the moment is of essential importance. And of course she hopes that
such an experience is communicable.

(Vertaling: Rudy Bremer)

322



Summary

Namenregister1

Alleman, B. 121, 296
Ang, I. 247, 296
Appel, K. 201
Ariosto, L. 122
Aristoteles 19, 82, 122, 123, 207
Armstrong, L. 262
Astaire, F. 243
Atom, E. 265
Auel, J.M. 270
Auerbach, E. 261

Baars, J. 73, 296
Bach, J.S. 182
Bachtin, M. 156, 169, 211
Bährens, J.C.F. 42, 43, 278
Balzac, H. de 33, 123, 262
Barnes, J. 222, 270, 281, 296
Barth, J. 262
Barthelme, D. 262
Barthes, R. 219
Baudelaire, Ch. 9, 62
Baumgarten, A. 39, 57, 217
Beatrix 84
Beaujean, M. 10, 19, 30-32, 41, 60,

289, 296
Beckett, S. 92, 100, 103, 115, 151,

160
Beethoven, L. von 182, 185, 203
Beja, M. 285, 286, 296
Bekkering, H. 61, 296
Bell, D. 118, 184
Bellow, S. 262
Benhabib, S. 71, 296

Benjamin, W. 77, 79, 89, 110, 120,
123, 126, 132, 161, 178, 284, 285,
296, 322

Berger, B.M. 140, 147, 157, 158,
160, 219, 241, 296

Berghahn, K.L. 52, 54, 296
Betz, H.-G. 189, 266, 267, 297
Bevers, T. 265, 297
Beyer, J.R.G. 40
Bierbaum, O.J. 65
Billy the Kid 262
Bína, V. 21, 67, 297
Bismarck, O.E.L. von 97
Blaisse, M. 140, 297
Blasius, J. 152, 167, 171, 197, 297
Bloch, E. 108, 132, 276, 297, 317
Blokland, H. 265, 297
Bloom, A. 265, 297
Boer, P. de 266, 297
Börne, L. 60
Bonß, W. 85, 297
Boon, L.P. 52
Borgart, B. 180
Boulez, P. 107
Bouterwek, F. 60
Boven, E. van 22, 300
Braak, M. ter 22, 69, 220, 221, 300
Brantlinger, P. 81, 103, 119, 300
Brecht, B. 90, 91, 94, 129, 160, 179,

300
Brel, J. 186
Broch, H. 11, 112, 195, 300, 319
Broeckx, J. 88, 300

1. Niet opgenomen in deze lijst zijn mijn twee hoofdrolspelers, Adorno en Bourdieu. Evenmin
vermeld worden namen die voorkomen in titels en citaten. Redacteuren worden slechts genoemd
voor zover zij van groot belang zijn voor de bibliografie.

323



Summary

Bronzwaer, W.J.M. 300
Bruce, L. 262
Bubner, R. 130, 300
Buck, P. 119
Bürger, Ch. 19, 33, 38-40, 43, 58,

60, 63, 259, 265, 273, 300, 301
Bürger, G.A. 53, 57, 64, 276, 301
Bürger, P. 42, 62, 83, 86, 104, 110,

115, 116, 118, 124-132, 134, 164,
236-239, 241, 301, 318, 321

Bukowski, Ch. 180
Burke, E. 217
Buuren, M. van 105, 299

Cage, J. 120
Calinescu, M. 16, 220, 260, 301
Calvino, I. 221, 301
Cartland, B. 9
Cervantes, M. de 21
Chaplin, Ch. 87, 110
Charle, Ch. 31, 33, 301
Chomsky, N.A. 282
Christie, A. 284
Christus 285
Claus 84
Cohen, L. 262
Collingwood, R.G. 243
Cooper, J.F. 262
Coupland, D. 286, 302
Courths-Mahler, H. 11, 22, 81, 221,

286
Crane, J.F. 86, 302
Crego, Ch. 44, 215, 217, 302, 320
Croce, B. 243, 261
Csikszentmihalyi, M. 79, 307

Dasilva, F.B. 86, 302
Dau, R. 29, 30, 52-54, 302
Defoe, D. 123
Denkler, H. 12, 302
Derrida, J. 140
Dickens, Ch. 262
Diffey, T.J. 214, 302

Disney, W. 259
Domagalski, P. 289, 302
Dubiel, H. 132, 302
Dumas, A. sr. 24, 33
Dumézil, G. 149
Dunn, R. 81, 85, 107, 118, 302
Durkheim, E. 102, 141, 233
Durzak, M. 59, 300

Eagleton, T. 141, 302
Eco, U. 118-124, 132, 153, 172,

180, 195, 260, 264, 273, 274, 302,
318, 321

Egmond, I. van 27, 303
Ejchenbaum, B. 165, 303
Eliot, T.S. 120, 261
Ellis, B.E. 276, 303
Ellul, J. 75, 303
Elster, J. 151, 156, 158, 161, 176,

189, 192, 199, 303
Engels, F. 60, 139
Enzensberger, H.M. 72, 80, 303
Erasmus, D. 21
Escarpit, R. 24, 63, 75, 303
Even-Zohar, I. 196

Faulkner, W. 262, 286
Fellini, F. 222
Fens, K. 194
Fetzer, G. 12, 21, 303
Feuerbach, L. 141
Fiedler, L.[A.] 169, 261-264, 273,

276, 301, 321
Finkielkraut, A. 140, 169, 228, 265,

303
Flaubert, G. 62, 223, 239
Fleming, I. 119
Fokkema, D. 93, 303
Foltin, H.F. 10, 303
Ford, H. 242
Fränkel, H. 60, 61
Freud, S. 148
Friderich II 27

324



Summary

Frisch, M. 73

Gamboni, D. 204, 303
Gans, H.J. 12, 303
Ganzeboom, H. 143, 303
García Márquez, G. 123
Garnham, N. 149, 151, 198, 235,

245, 304
Gartman, D. 84, 143, 147, 159, 161,

162, 235, 241-244, 255, 304, 321
Gautier, Th. 62, 304
Gehin, E. 157, 158, 304
Genet, J. 180
Genette, G. 105, 304
George, S. 58, 59, 63, 65, 267, 276,

316
Gerard, J.W. 22
Gerhardt, I. 9
Gide, A. 140
Glotz, P. 26, 35, 84, 304
Goethe, J.W. von 24, 33, 40, 60,

153
Gogh, V. van 185, 203
Gombrich, E.H. 24, 304
Goncourt, E. en J. de 62
Goscinny, R. 159, 304
Gottsched, J.Ch. 38, 39, 304
Gramsci, A. 166, 167, 199, 304
Grass, G. 123
Greiner, M. 12, 52, 53, 304
Grenz, F. 77, 93, 105, 131, 304
Greven, M.Th. 71, 103, 304
Grimm, R. 10, 304
Grimmiger, R. 55, 304
Groot, G. 44, 215, 217, 302, 320
Groot, M. de 219, 304
Gulik, R. van 270
Gundolf, F. 59

Habermas, J. 25, 26, 28, 30, 35, 38,
66, 151, 190, 304

Hass, H.-E. 15, 305
Hassan, I. 260, 261, 305, 321

Hauser, A. 24, 34-36, 38, 305
Heerikhuizen, B. van 140, 222, 240,

241, 305
Heftrich, E. 58, 59, 305
Hegel, G.W.F. 80, 96-98, 130
Heijden, A.F.Th. 222, 284
Heilbron, J. 141, 152, 155, 156,

219, 239, 304, 305
Heine, H. 60
Heinlein, B. 84, 85, 105, 114, 130,

132, 305
Helfer, Ch. 10, 129, 181, 305
Hemingway, E. 119
Herder, J.G. von 53
Hermand, J. 10, 304
Hermans, T. 9
Hermans, W.F. 10
Herpin, N. 152, 305
Heusden, B. van 227
Hichtum, N. van 22
Hildebrandt, K. 59, 305
Hiller, S. 181, 305
Hitler, A. 262
Hoche, J.G. 44
Hoffmann, E.T.A. 57, 316
Hohendahl, P.U. 35, 57, 60, 151,

305
Holland, N. 84
Homerus 282
Honneth, A. 141, 151, 152, 161,

295, 305
Horatius 123
Horkheimer, M. 53, 69, 70, 72, 73,

75-81, 83-85, 87, 96, 97, 100,
103, 108, 111, 114, 116, 119, 258,
264, 305

Hugo, V. 33
Huizinga, J. 123
Hutcheson, F. 217
Huxley, A. 73
Huysmans, J.-K. 62, 276, 305

325



Summary

Huyssen, A. 82, 84, 85, 101, 107,
111, 116, 121, 125, 126, 131-134,
223, 264, 305, 306

Ibsch, E. 93, 303
Iffland, A.W. 52

Jackson, M. 243
Jaeggi, U. 58, 306
Jakobson, R. 92, 306
Jameson, F. 108-110, 114, 121, 132,

263, 264, 306, 317
Jaspers, K. 73
Jauß, H.R. 66, 82, 83, 85, 86, 98,

99, 105, 114, 121-123, 128, 306,
317

Jay, M. 77-82, 85, 95, 98, 104, 108,
115, 116, 123, 126, 134, 306

Jelavich, P. 116, 306
Jentzsch, R. 30, 31, 289, 306
Johnson, P. 84, 86, 98, 121, 123,

306
Joostens, F. 142, 306
Joyce, J. 91, 262, 285, 286

Kafka, F. 92, 115, 125
Kandinsky, V. 96
Kant, I. 17, 22, 24, 37, 38, 44-52,

55, 56, 69, 70, 77, 88, 91, 96, 97,
100, 102, 125, 130, 134, 142, 164,
171, 178, 190, 198, 201, 211-218,
225, 228, 233, 236, 237, 245, 252,
274, 280-282, 307, 316, 320

Kennedy, J.F. 262
Kilguss, A. 85
Klee, P. 115, 286
König, R. 71, 307
Koons, J. 177
Korthals, M. 71, 307
Kracauer, S. 109
Kraus, K. 78, 106
Kreuzer, H. 11-13, 20, 81, 307
Kubey, R. 79, 307

Kulka, T. 11, 160, 163, 307
Kummer, E. 151, 307

Laan, N. 24, 307
Laermans, R. 269, 307
Langenbucher, W. 292, 307
Lash, S. 139, 151, 189, 197, 208,

269, 307
Laurense, M.[S.] 202, 307
Lazarsfeld, P.F. 155, 233
Leavis, F.R. 28, 113, 261, 307
Leibniz, G.W. 45, 92, 217
Lennon, J. 262
Lente, D. de 22
Lessing, G.E. 37-39, 60
Lévi-Strauss, C. 149
Levin, H. 204, 307
Lindner, B. 71, 121, 307
Link, H. 10, 81, 307
Lodewijk XVI 53
Löwenthal, L. 29, 61, 77, 80, 81,

85, 97, 109, 110, 113, 308
Lohmann, H.-M. 91, 308
Lotman, J.M. 20, 24, 104, 181, 194,

195, 308, 319
Lüdke, W.M. 125, 129-131, 305,

308
Lukács, G. 71, 90, 124, 308
Luther, M. 97
Lyotard, J.-F. 49, 308

Maatje, F.C. 9, 11, 308
Madonna 243
Mailer, N. 262
Mallarmé, S. 62
Man, J. de 151, 186, 308
Mann, Th. 9, 105, 193, 195, 262
Marcuse, H. 25, 37, 55, 65, 74, 84,

94, 119, 166, 213, 308
Marcuse, L. 84
Martin, D. 81, 100, 119, 308
Marx, K. 60, 138, 139, 141, 176,

224

326



Summary

Marx Brothers 87, 111
Maslow, A.H. 158, 308
Maso, B. 141, 152, 155, 156, 239,

305
Matthes, L. 182, 308
Mauss, M. 139, 149, 308
May, K. 262
McCarthy, J.A. 38, 61, 308
McLuhan, M. 118
Mendelssohn, M. 44
Mennemeier, F.N. 57, 308
Michelangelo 202, 204
Mikhalkov, N. 265
Miller, D. 158, 308
Möbius, M. 65
Möser, J. 27, 309
Molière 40
Monroe, M. 262
Montaigne, M.E. de 61
Mooij, J.J.A. 9-12, 42, 51, 140, 168,

185, 203, 277, 309
Moritz, K.Ph. 43, 45, 88, 125, 278,

309
Morrison, D.E. 93, 135, 309
Mouriaux, R. 137, 189, 213, 309
Mozart, W.A. 113, 203
Müller, H.-P. 147, 208, 309
Münzberg, O. 26, 55, 77, 87, 110,

133, 218, 309
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