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‘De kwestie van het postmodernisme’
Sinds het midden van de jaren zeventig woedt 
binnen diverse kunsttakken een soms 
hoogoplopende discussie over ‘de kwestie van 
het postmodernisme’.1 Het debat haakt in op 
een aantal opvallende verschuivingen binnen de 
hedendaagse artistieke produktie. Tot de 
drukst besproken trends behoren onder meer 
het gebruik van klassieke en ornamentele 
vormen binnen de contemporaine architectuur, 
de herontdekking van het traditionele verhaal 
in de literatuur, en de herwaardering van het 
figuratieve in de Italiaanse transavantguardia 
of het Duitse neo-expressionisme. In de 
discussies over het postmodernisme worden 
deze ontwikkelingen in een ruimer historisch 
en sociologisch verband geplaatst. De 
historische inzet van het debat draait rond de 
vraag of de recente veranderingen binnen de 
diverse esthetische disciplines ja dan nee een 
breuk met het verleden inhouden. Volgens de 

aanhangers van de postmodernisme-these 
signaleren de genoemde verschuivingen een 
dubbel keerpunt in de geschiedenis van de 
twintigste-eeuwse kunst. Vooreerst zouden vele 
toonaangevende hedendaagse artiesten niet 
langer het aloude avant-garde-ideaal 
onderschrijven: het streven naar permanente 
vernieuwing maakt plaats voor een soms 
ironisch, soms eclectisch spel met elementen 
uit het verre of nabije esthetische verleden. In 
de tweede plaats zouden diezelfde kunstenaars 
radicaal breken met de canons van het 
modernisme: het quasi-wetenschappelijk 
onderzoek van de gebruikte media (verf en 
doek, taal en verhaal) wordt verruild voor een 
schilder- of vertelkunst die zich niet langer in 
eindeloze zelfbespiegelingen verliest. Deze 
dubbele breuk bezit volgens vele waarnemers 
ook een belangrijke sociologische pointe. 
Avant-garde en modernisme zorgden binnen de 
twintigste-eeuwse kunstproduktie voor 
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uiteenlopende vormen van ‘kunstkunst’, naar 
een woord van A. de Swaan.2 De opgeleverde 
partituren, boeken of doeken oogden hoogst 
hermetisch. Ze kenden dan ook weinig bijval 
onder het brede publiek. Avant-garde en 
modernisme verwijdden zo de reeds bestaande 
kloof tussen de hoge en de lage cultuur. Het 
opgeven van de voorheen geldende esthetische 
canons lijkt de contemporaine kunstproduktie 
daarentegen beduidend publieksvriendelijker 
te maken. Verschillende commentatoren wijzen 
in dit verband op een toenemende 
grensvervaging tussen de hoge en de lage 
cultuur. In het zog van de pop-art grasduinen 
vele als postmodern te boek staande artiesten 
behalve in het eigen esthetische verleden ook in 
het massaculturele heden. De meest markante 
voorbeelden van deze tendens stammen uit de 
literatuur: het gebruik van thrillerconventies 
in U. Eco’s best-seller De naam van de roos, het 
parafraseren van de populaire science-
fictiontraditie door geconsecreerde auteurs als 
W. Burroughs, T. Pynchon of K. Acker. In 
postmoderne ogen gelden deze illustraties al 
gauw als harde bewijzen voor de gestadige 
afbouw van de Berlijnse muren die literaire 
kunst en populaire literatuur traditioneel 
scheidden.

Kunst- of cultuursociologisch georiënteerde 
waarnemers verbinden de recente esthetische 
verschuivingen met bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen. Trendsettende 
commentatoren als F.Jameson, J. Collins, S. 
Lash en M. Featherstone beschouwen dat als 
één enkel symptoom van een meer algemene 
socioculturele verandering.3 ‘Het in 
intellectuele en artistieke praktijken 
bereflecteerde en uitgedrukte 
postmodernisme’, aldus Featherstone, ‘kan 
gezien worden als een index of voorbode van een 
bredere postmoderne cultuur, een ruimer geheel 
van veranderingen in de produktie, consumptie 

en circulatie van culturele goederen en 
praktijken.’4 In déze visie signaleren de 
uiteenlopende vormen van esthetisch 
postmodernisme de komst van de 
postmoderniteit ofte wel ‘de postmoderne 
conditie’ (J.F. Lyotard).5 Binnen de zich sinds 
kort aftekenende culturele situatie zouden de 
traditionele tegenstellingen tussen hoge en 
lage cultuur, kunst en vermaak, of elite- en 
massacultuur drastisch aan geloofwaardigheid 
inboeten. Kortom, ook buiten de kunsten 
zouden de vertrouwde grenzen hoogst poreus 
worden. In het spoor van de zoëven genoemde 
auteurs waag ik mij hierna aan een 
cultuursociologische duiding van de onder de 
trefwoorden ‘postmodernisme’ en 
‘postmoderniteit’ gethematiseerde 
verschuivingen. Om het ontvouwde betoog 
kracht bij te zetten zal ik het bondig illustreren 
aan de hand van de recente ontwikkelingen 
binnen één enkel paraliterair genre, de 
detectiveroman. Voor de globale diagnose ga ik 
te rade bij de Franse socioloog Pierre Bourdieu. 
Diens inzichten betreffende ‘de strijd om de 
legitieme cultuur’ leveren een genuanceerder 
beeld op van de veranderde verhouding tussen 
hoge en lage cultuur dan het in het 
postmodernismedebat gebruikelijke. In mijn 
parafrase van Bourdieus werk zal ik de Parijse 
meesterdenker bepaald ontrouw zijn. Enerzijds 
beperk ik mij tot een overwegend 
‘culturologische’ interpretatie. Ik zal slechts 
kort verwijlen bij het kernstuk van Bourdieus 
kunstsociologie, de verknoping tussen 
culturele en sociale ongelijkheid.6 Anderzijds 
zal ik Bourdieus ideeëngoed met 
Bourdieusiaanse middelen kritiseren. 
Bourdieus cultuursociologie biedt hoogst 
bruikbare inzichten voor het portretteren van 
de huidige postmoderniteit. Diezelfde 
postmoderne conditie verplicht echter ook tot 
een herziening van het door hem gepenseelde 
schilderij van de contemporaine cultuur.

Rudi Laermans Het werk van de Franse socioloog 
Pierre Bourdieu staat ook in Nederland in het 
centrum van de sociologische belangstelling. 
Zijn centrale these dat onderwijssystemen bepa-
lend zijn voor de definitie van wat bestempeld 
wordt als de ‘legitieme’ cultuur, lijkt toe aan een 
grondige revisie. Voorheen ‘illegitieme’ kunst-
vormen als de popmuziek of de detectiveroman 
ontlenen hun status niet langer aan de binnen de 
onderwijssystemen doorgegeven culturele hië-
rarchie. Ze kennen inmiddels hun eigen legitime-
ringsinstanties.
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veld resulteert dit dubbele conflict in 
voortdurend verschuivende 
krachtsverhoudingen tussen dominante en 
gedomineerde producenten, en tussen algemeen 
gedeelde en marginale definities van de 
legitieme kunst. In deze nimmer eindigende 
Kulturkampf zijn echter niet uitsluitend de 
producenten betrokken partij. Tegenover de 
diverse markten van symbolische goederen 
bevindt zich volgens Bourdieu een zelfstandig 
veld van culturele consecratie en conservatie.9 
De daarbinnen opererende instellingen en 
actoren fungeren als een soort van culturele 
sluiswachters of gate-keepers. Zo bepalen ze bij 
voorbeeld welke recent geschreven romans tot 
de literaire onderwijscanon worden toegelaten. 
Of ze consecreren een auteur of kunstenares 
door hem of haar belangrijke prijzen, stipendia 
of werkbeurzen te verlenen. Consecratie gaat 
uiteraard vaak hand in hand met conservatie: 
een gelauwerde artiest ziet zijn werk meteen 
ook ‘gemusealiseerd’ worden. Bij de consecratie 
en/of conservatie van culturele goederen is een 
bonte verzameling van instituties en actoren 
betrokken. Officiële instellingen als academies, 
literaire jury’s of adviesraden, musea, en 
universitaire letterenfaculteiten worden 
gevraagd of ongevraagd bijgestaan door ‘min of 
meer geïnstitutionaliseerde instanties zoals de 
(literaire) cenakels, de kringen van critici, de 
(culturele) salons, en min of meer erkende dan 
wel vervloekte groepen of groupuscules die zijn 
verzameld rond een uitgeverij, een periodiek of 
een literair of artistiek tijdschrift’.10. Uiteraard 
legt niet elke actor een even groot gewicht in de 
schaal van de geconsecreerde cultuur. Zo wegen 
de beslissingen van een museumdirecteur of een 
mecenas in regel heel wat zwaarder dan de 
commentaren van een dag- of weekbladcriticus 
hoe erudiet ze ook mogen zijn. Tussen de diverse 
instanties die de culturele hiërarchie 
vastleggen en doorgeven, bestaat kortom zelf 
weer een hiërarchie in cultureel gezag of 

fundamentele wet van de concurrentie om de 
zuivere culturele erkenning, verleend door 
groepen van gelijken die tegelijkertijd 
geprivilegieerde cliënten en concurrenten 
zijn’.8 Op de kleinschalige markten spelen 
verkoopcijfers nauwelijks enige rol. Alles 
draait er om het vergaren van erkenning of 
symbolisch kapitaal. Men is gewoonweg een 
goede producent wanneer men door reeds 
erkende producenten als ‘goed’ wordt erkend. 
Impliciet of expliciet stoelen de gevelde 
oordelen steeds op welbepaalde esthetische 
maatstaven. Het geven of weigeren van 
erkenning wordt stilzwijgend of juist hardop 
gelegitimeerd met een beroep op specifieke 
definities van de legitieme cultuur - concreet: 
van de erkenningswaardige literatuur, de 
legitieme muziek, de esthetisch verantwoorde 
beeldende kunst, of het ‘goede’ theaterwerk. 
Elk aangeboden produkt affirmeert of negeert 
de op een zeker ogenblik dominante definities. 
Bourdieu maakt in dit verband een scherp 
onderscheid tussen orthodoxe en heterodoxe 
producenten. De eersten voegen zich goedschiks 
of kwaadschiks naar de vigerende canons, de 
tweeden gaan integendeel bewust ‘de strijd om 
legitimiteit’ aan. Orthodoxe auteurs en 
artiesten schrijven zich letterlijk of figuurlijk 
binnen een school of genre in. Heterodoxe 
literatoren of tegendraadse avant-
gardekunstenaars ijveren daarentegen luidop, 
vaak zelfs met het nodige misbaar, voor een 
herziening van de geldende erkenningscriteria.

De strijd om de legitieme cultuur
Het conflict op de beperkte markten van 

symbolische goederen heeft een januskop. 
Enerzijds staat het in het teken van de 
individuele concurrentie om symbolisch 
kapitaal of persoonlijke erkenning. Anderzijds 
werven behoudsgezinden en vernieuwers om een 
brede sociale erkenning van de door hen 
bepleite esthetische maatstaven. Binnen elk 

instituties dat zich rond een culturele praktijk 
uitkristalliseert, muntte Bourdieu de 
uitdrukking ‘cultureel veld’ (champ culturel). In 
zijn monografische studies gewaagt hij dan 
meer in het bijzonder van het literaire veld, het 
veld van de beeldende kunst, het ‘mode-veld’ 
enzovoort. De verschillende velden 
functioneren feitelijk als markten van 
symbolische of culturele goederen. 
Professionele producenten trachten er hun 
cultuurwaren aan specifieke groepen van 
consumenten te slijten: literatoren zoeken 
lezers, dramaturgen en kunstenaars hopen op 
toeschouwers of contemplatieve kijkers, 
orkesten bieden hun muzikale waren aan 
geïnteresseerde luisteraars aan. Binnen de 
diverse culturele velden kan men volgens 
Bourdieu altijd een enkele cruciale scheidslijn 
onderkennen. Elke markt van symbolische 
goederen valt uiteen in twee segmenten, een 
kleinschalige marché restreint enerzijds en een 
grootschalige marché élargi anderzijds.7 Met 
deze op het eerste gezicht eigenzinnige 
terminologie viseert Bourdieu in feite vooral de 
bekende tweedeling tussen commerciële en 
niet-commerciële cultuurvormen. Beperkte en 
brede (sub)markten van symbolische goederen 
onderscheiden zich in de eerste plaats door het 
beoogde publiek. De kleinschalige produktie 
richt zich op een professioneel circuit van 
vakgenoten. Full-time producenten produceren 
voor collegae-schrijvers, collegae-artiesten, 
collegae-wetenschappers enzovoorts. De brede 
markten mikken daarentegen op het grote 
publiek van niet-producenten. Met dit verschil 
in publiek hangt een beslissend onderscheid in 
marktwetten samen. Op de grootschalige 
markten heerst ‘de wet van de concurrentie om 
het veroveren van een zo groot mogelijk 
marktaandeel’. Succes is er synoniem met hoge 
verkoopcijfers: het beste boek of de beste plaat 
is een best-seller. Binnen de beperkte ‘produktie 
voor producenten’ domineert daarentegen ‘de 

Klassen en culturele produktie
Sinds het midden van de jaren zestig 
publiceerde Pierre Bourdieu tientallen boeken 
en artikelen over onderwijs, kunst en cultuur. 
Binnen deze brede stroom van publikaties kan 
men grofweg twee onderstromen 
onderscheiden. Vooreerst onderzoekt Bourdieu 
aan de hand van enquêtes en statistieken de 
sociaal ongelijke deelname aan wat gemeenlijk 
de hoge cultuur heet. Deze empirische lijn 
culmineerde in het in 1977 verschenen boekwerk 
La distinction. Bourdieu sluit daarin nauw aan 
bij het reeds vroeger op gang gekomen 
onderzoek over socioculturele ongelijkheid. 
Zijn belangrijkste bijdrage tot de empirische 
cultuursociologie betreft dan ook minder de 
(Franse) onderzoeksresultaten dan de 
theoretische duiding ervan. Bourdieu slaagt er 
namelijk in zijn bevindingen op basis van een 
geamendeerd klassenmodel tamelijk sluitend 
te verklaren. 

De verschillen in deelname aan de 
gecanoniseerde cultuur blijken sterk samen te 
hangen met verschillen in klassegebonden 
levensstijlen. De hoge cultuur is daarom in 
werkelijkheid de cultuur van een specifieke 
groep. De kunsten en schone letteren worden 
feitelijk gedragen door de culturele burgerij - 
door professoren, succesvolle kunstenaars, en 
andere bezitters van een groot cultureel of 
onderwijskapitaal. Of zoals A. de Swaan het 
ooit heel treffend uitdrukte: kwaliteit is klasse. 

De tweede onderstroom in Bourdieus 
omvangrijke oeuvre omvat diverse studies van 
de meest uiteenlopende culturele praktijken: de 
literatuur, de haute couture, de beeldende kunst 
enzovoort. Bij elke culturele praktijk hoort een 
verzameling van sociale posities en instituties. 
Zo is de literaire produktie ondenkbaar zonder 
de rollen van schrijver of criticus, en 
instellingen als uitgeverijen, boekenbijlagen, 
enzovoorts. Voor het geheel van posities en 
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gebeurtenissen die niet aan elkaar gerelateerd 
zijn (...) Maar dat is (voor postmoderne 
schrijvers) geen reden om in wanhoop te 
vervallen. Zo is het nu eenmaal en zo moet het 
aanvaard worden.’14 In de huidige beeldende 
kunst kan men eenzelfde continuïteit-in-
discontinuïteit onderkennen. De Italiaanse 
transavantguardia of het Duitse neo-
expressionisme breken niet zonder meer met de 
zelfreflexieve instelling van het beeldend 
modernisme. Op het eerste gezicht lijkt alles 
anders: abstractie wordt ingeruild voor 
figuratie. Maar de vraag naar de status van het 
picturale beeld blijft gesteld. In de veelvuldige 
verwijzigen naar alom bekende beelden uit de 
geschiedenis van de westerse schilderkunst of 
de hedendaagse mediacultuur staan precies 
dezelfde vragen voorop als in het abstracte 
modernisme: wat is een picturale voorstelling; 
hoe verhoudt de afbeelding zich tot de 
afgebeelde werkelijkheid? Hedendaagse 
kunstenaars bezigen slechts ándere, figuratieve 
middelen voor het thematiseren van deze 
vragen. Of in de woorden van Adi Martis: ‘Zoals 
de modernisten de verf niet gebruikten om iets 
anders te schilderen, maar de verf zelf wensten 
te schilderen; de drager (het doek - RL) niet als 
lastdier gebruikten, maar als drager van 
zichzelf, zo gebruikt de postmoderne iconograaf 
zijn beeldentaal niet om iets te vertellen, maar 
om het vertellen zelf: beelden als beelden, 
iconografie als iconografie, vergelijkbaar met 
de kleur-als-kleur, de verf-als-verf-methode van 
(de) eerdere avant-garde. De werken gaan net zo 
goed over de schilderkunst als de schilderijen 
van de modernisten, het is alleen een andere 
schilderkunst.’15

Nog afgezien van de historische samenhang 
tussen modernisme en postmodernisme kan 
men moeilijk om de beperkte socioculturele 
draagwijdte van beide stromingen heen. De 
door Jameson geponeerde ‘vervaging van de 

verwijst in regel naar de recente verschuivingen 
binnen de hedendaagse kunstproduktie. ‘Het 
fundamentele kenmerk van alle 
postmodernismen’, aldus Frederic Jameson in 
het ter zake veelgeciteerde essay Postmodernism 
or the cultural logic of late capitalism, ‘is het 
vervagen van de oude (essentieel 
“hoogmodernistische”) grens tussen de hoge 
cultuur en de zogenaamde massa- of 
commerciële cultuur, het opduiken van nieuwe 
tekstsoorten waarin vormen, categorieën en 
inhouden uit die cultuurindustrie worden 
geïntegreerd die zo heftig werd veroordeeld door 
alle ideologen van het moderne, van Leavis en 
het Amerikaanse New Criticism tot Adorno en 
de Frankfurter School.’12 Het is hoogst 
twijfelachtig of het gebruik van bij voorbeeld 
science-fiction- of thrillerconventies door als 
‘postmodern’ te boek staande auteurs als W. 
Burroughs, T. Pynchon en U. Eco het 
traditionele onderscheid tussen hoge en lage 
cultuur daadwerkelijk op de helling zet. Het is 
zelfs zeer de vraag of de hedendaagse 
kunstproduktie een effectief keerpunt in de 
geschiedenis van de twintigste-eeuwse kunst 
vormt. Diverse commentatoren benadrukken 
op goede gronden de continuïteit tussen 
modernisme en postmodernisme.13 Zo zou de 
voor postmodern doorgaande literatuur enkel 
de aloude modernistische vraag naar de relatie 
tussen taal en werkelijkheid radicaliseren. 
Modernistische schrijvers, aldus H. Bertens, 
‘geven getrouw hun (...) overtuiging dat de 
wereld in betekenisloze fragmenten is 
uiteengevallen weer. Maar wat hen lijkt te 
kenmerken is een onwil om die 
fragmentarisatie te aanvaarden en zij zoeken 
naar strategieën om de chaos het hoofd te 
bieden (...) Tegen deze strategieën zetten de 
postmodernisten zich af (...) De postmoderne 
(literaire) werkelijkheid...bestaat uit een 
overweldigend aanbod van toevallige 

strijd om de legitieme cinematografie of de 
‘goede’ jazzmuziek bezit daarom nauwelijks 
tastbare gevolgen voor de onmiddellijke 
toekomst van de betreffende culturele genres. 
De legitieme cultuur ten slotte, valt samen met 
alle cultuurgoederen die de legitieme 
legitimeringsinstanties als legitiem erkennen. 
Concreet gaat het om alle produkten die op een 
gegeven ogenblik voor Literatuur, Beeldende 
Kunst, Theater enzovoort, kortom voor Hoge 
Cultuur doorgaan. Het onderwijssysteem zorgt 
volgens Bourdieu voor een algemene 
maatschappelijke erkenning van de legitieme 
cultuur, ook in die sociale lagen die er feitelijk 
een andere culturele smaak op nahouden. Zo 
verkiest la classe populaire feitelijk de lage 
boven de hoge cultuur. Maar tegelijk erkent ze 
wel degelijk de legitimiteit van de 
geconsecreerde cultuur. Bourdieu gewaagt in 
dit verband van cultureel of symbolisch geweld. 
Het onderwijs leert de volksklasse haar eigen 
cultuur als minderwaardig en die van de hogere 
klasse als superieur te beschouwen. Zoals het 
kinderen uit minder gegoede milieus de 
legitimiteit van het Algemeen Beschaafd 
Nederlands en de illegitimiteit van hun dialect 
bijbrengt, zo leert het hun ook met uitheemse 
ogen naar de eigen inheemse cultuuruitingen te 
kijken.

Postmodernisme als legitieme cultuur
Sinds het einde van de jaren vijftig woedt 
binnen de westerse intelligentsia een vaak 
verhit debat over de verhoudingen tussen de 
hoge en de lage cultuur. De gebruikte 
trefwoorden wisselen: elite- en massacultuur, 
kunst versus cultuur- of bewustzijnsindustrie, 
officiële versus populaire cultuur enzovoort. 
Tijdens het voorbije decennium vond de 
discussie een nieuw conceptueel onderkomen 
dank zij het massale succes van de 
uitdrukkingen ‘postmodernisme’ en 
‘postmoderniteit’. De term ‘postmodernisme’ 

symbolische autoriteit. Bovenaan troont 
volgens Bourdieu het - intern gelaagde! - 
onderwijssysteem.11 Het geeft immers zijn 
canons aan een groot publiek van leerlingen en 
studenten door. Niet zelden treden er serieuze 
wrijvingen op tussen de pedagogische 
conservators onderling én tussen hen en de 
actieve producenten. Eén voorbeeld ter 
illustratie: binnen het literaire veld worden de 
succesvolle auteurs van de MO-leeslijsten vaak 
als minder goede literatoren beschouwd door 
professionele collegae-schrijvers of door andere 
consecrerende instanties als universiteiten, 
critici en literaire tijdschriften. 

De soms hoogoplopende expliciete ‘dissensus’ 
over de legitieme cultuur berust volgens 
Bourdieu op een meestal impliciete consensus 
over de culturele praktijken die überhaupt voor 
legitimering vatbaar zijn. Bourdieu maakt in 
dit verband een onderscheid tussen niet-
legitimeerbare, legitieme en legitimeerbare 
praktijken. Kleding, voedsel, binnen- 
huisinrichting, en andere vormen van 
alledaagse esthetiek gelden als willekeurige 
praktijken. Op deze terreinen geniet alleen het 
bekende dictum ‘over smaken valt niet te 
twisten’ algemene erkenning. De 
legitimeerbare praktijken omvatten 
esthetische tussenvormen of arts moyens als 
film, fotografie, jazz-muziek, of chanson. Op de 
overeenstemmende culturele markten opereren 
diverse groepen van professionele critici. 
Meestal zijn ze binnen de massamedia 
werkzaam. Ze verzorgen bij voorbeeld 
gespecialiseerde kronieken in dag- en 
weekbladen, of maken dito programma’s voor 
radio en televisie. Ondanks hun vaak manifeste 
aanwezigheid in de media, missen deze 
consecrators een beslissende 
legitimeringsinstantie als het onderwijs. Geen 
van hen beschikt over het benodigde gezag om 
zijn oordelen dwingend door te drukken. De 
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(dat geoefende lezers als Jameson en Collins dit 
eenvoudige gegeven volstrekt negeren, mag een 
raadsel heten). Tegelijkertijd zit het eigen 
schrijfwerk niet langer uitsluitend tussen de 
hoge en de lage cultuur ingeklemd. 
Verwijzingen naar vroegere thrillerauteurs zijn 
schering en inslag. Ze veronderstellen én een 
quasi-vanzelfsprekende autonomie van het 
detectivegenre, én een zekere consensus over de 
grootheden binnen het genre. De veelvuldige 
verwijzingen naar steeds dezelfde auteurs doen 
vermoeden dat er een min of meer vaststaande 
detectivecanon bestaat. De vraag is uiteraard 
hoe die canon überhaupt is gegroeid. Bestaan er 
binnen het detectivegenre soms specifieke 
legitimeringsinstanties? Genieten sommige 
tijdschriften en critici een zekere collectieve 
erkenning? Bourdieus stelling dat uitsluitend 
het onderwijssysteem algemeen bindend kan 
consecreren, blijft denk ik onverminderd gelden 
binnen de culturele postmoderniteit. Maar de 
recente evolutie binnen het detectivegenre 
duidt op het bestaan van specifieke subculturele 
legitimeringsinstanties (in het Nederlands 
taalgebied behelsde bij voorbeeld de sinds de 
jaren zeventig door het weekblad Vrij Nederland 
gepubliceerde Thrillergids een duidelijke poging 
tot canonvorming). 

Postmoderniteit: the state of the arts
De voor de detectiveroman gesignaleerde 
ontwikkelingen vallen allicht ook in andere 
paraliteraire genres als science-fiction te 
onderkennen.23 Analoge verschuivingen doen 
zich voor op die velden die Bourdieu als ‘niet 
legitiem maar wel legitimeerbaar’ omschrijft. 
Ook binnen de jazzmuziek en de cinematografie 
is het bewustzijn van de eigen traditie sterk 
gestegen. De strijd om culturele legitimiteit 
valt er, pace Bourdieu, niet langer samen met 
het nadrukkelijke streven naar erkenning door 
de meest legitieme legitimeringsinstanties. De 
‘betere’ jazz wil zich niet (alleen) meten met de 

James en succesvolle neo-hard-boiled-auteurs 
als Robert Parker grasduinen in én de legitieme 
literatuur én de illegitieme cultuur. In hun 
werk ontmoet de lezer veelvuldige verwijzingen 
naar geconsecreerde auteurs als Shakespeare of 
T.S. Eliott. Maar even talrijk zijn de referenties 
aan populaire (pop)songs of bekende film- en 
televisiepersonages. Beide vormen van 
intertekstualiteit staan (soms letterlijk) naast 
elkaar. Van een bewust streven naar culturele 
legitimiteit valt weinig te merken. Evenmin is 
sprake van een expliciete afwijzing van de 
legitieme literatuur. Maar de meest opvallende 
(inter)tekstuele verandering is het sterk 
gestegen bewustzijn van de geschiedenis van het 
detectivegenre. Noch de legitieme noch de 
illegitieme cultuur, maar de eigen detective-
(sub)cultuur fungeert als literair richtsnoer. 
Soms worden bekende detectiveverhalen 
regelrecht geplagieerd of geparafraseerd. Op 
andere bladzijden leggen de auteurs hun 
personages lovende of misprijzende woorden 
over vroegere collegae in de mond. Binnen het 
nieuwe, soms postmodern genoemde 
thrillerverhaal bezit het detectivegenre kortom 
een eigen legitimiteit. Het behoeft niet langer 
legitimatie van buitenaf omdat het in de ogen 
van de toonaangevende hedendaagse auteurs 
zijn bestaansrecht afdoende heeft bewezen. 

De zoëven geschetste (inter)tekstuele gang van 
zaken duidt op een sterke verzelfstandiging van 
het detectivegenre. Op het eerste gezicht wordt 
het bestaan van de tweedeling tussen legitieme 
en illegitieme literatuur openlijk erkend. Het 
vaak ironisch gekleurde spel van verwijzingen 
naar beide cultuurvormen speelt met dit 
onderscheid, zonder het evenwel op het spel te 
zetten. De expliciete relativering van de 
grenzen tussen hoge en lage cultuur erkent 
immers impliciet een zekere culturele 
hiërarchie. Zonder deze hiërarchie verliest het 
spel alle zin en mist het elke ironische pointe 

geciteerd, public schools fungeerden vaak als 
decor en Oxford-professoren speelden geregeld 
voor detective. Dit expliciete streven naar 
culturele legitimiteit veranderde althans een 
deel van de detectiveproduktie van een louter 
illegitieme in een legitimeerbare praktijk. De 
white glove novel bracht de detectiveroman in de 
buurt van ‘middenkunsten’ of arts moyens als 
jazz en film. Ook daarbinnen werven 
producenten en critici volgens Bourdieu erg 
nadrukkelijk om erkenning door de legitieme 
legitimeringsinstanties. De geschiedenis van de 
detectiveroman geeft nog een andere reactie op 
het gebrek aan cultureel aanzien te zien: de 
zelfverzekerde, ja trotse affirmatie van de eigen 
illegitimiteit. Omstreeks dezelfde tijd dat 
Engelse detectiveschrijvers een culturele 
statusverhoging nastreefden, stelden 
Amerikaanse auteurs als Raymond Chandler, 
Dashiell Hammett en Mickey Spillane zich 
bewust antiliterair op. De voortrekkers van de 
hard-boiled school zinspeelden in hun boeken 
niet positief maar negatief op de Grote 
Literatuur. Op die manier namen ze 
nadrukkelijk afstand van de legitieme cultuur. 
Ze kenden Proust of Joyce wel, maar ze 
erkenden hun geschriften niet als goede 
romans. De veelal terloopse verwijzingen naar 
het academische of culturele establishment en 
zijn helden waren in de ‘hardgekookte’ thrillers 
haast altijd negatief gekleurd. Daarachter 
school een soort van populistische esthetica: de 
erkende literatuur ‘doet alleen maar moeilijk’. 
De hard-boiled-auteurs zetten zo de vigerende 
culturele verhoudingen op hun kop. Niet hun 
werk, maar de officieel geconsecreerde 
literatuur beschouwden ze als illegitiem want 
‘onleesbaar’. 

De recente ontwikkelingen binnen het 
detectivegenre wijzen op een nieuwe fase in de 
geschiedenis van de paraliteratuur. 
Voortzetters van de white glove novel als P.D. 

tot autonome symbolische markten, met eigen 
canons en tradities. Binnen de centrale 
legitimeringsinstanties gaat de strijd om 
legitimiteit gewoon door. De uitkomsten 
daarvan bepalen echter niet langer de positie 
van elk cultureel (sub)veld binnen de globale 
cultuur, noch de zich daarbinnen afspelende 
canonvorming. Om deze diagnose althans enige 
geloofwaardigheid te verlenen, zal ik ze hierna 
bondig illustreren aan de hand van de nog 
relatief jonge geschiedenis van de 
detectiveroman. 

De speurtocht van de detectiveroman 
naar legitimiteit

In zijn cultuursociologische geschriften maakt 
Bourdieu een onderscheid tussen symbolische 
praktijken mét en culturele velden zonder 
legitieme legitimeringsinstanties. Binnen 
velden als de literatuur resulteert de strijd om 
legitimiteit in een scherpe scheiding tussen 
Grote en kleine literatuur, of tussen spannende 
Kunst en ontspannende kitsch. Bourdieu 
suggereert dat illegitieme genres als science-
fiction of detective helemaal niet meedingen in 
het conflict om de legitieme cultuur. Hij doet 
het voorkomen alsof de naar de culturele 
periferie verbannen paraliteratuur voor eeuwig 
tot een commercieel succesvol leven op de 
grootschalige literaire markt is gedoemd. De 
geschiedenis van althans één zo’n niet-erkend 
genre, de detectiveroman, leert anders. Vanaf 
het midden van de jaren dertig poogden diverse 
Engelse detectiveschrijvers hun boeken van de 
nodige culturele adelbrieven te voorzien.22 
Binnen de context van de Britse white glove novel 
trachtten onder meer Dorothy Sayers, Eric 
Ambler, Michael Innes en Edmund Crispin de 
detectiveroman aan het gewenste 
kwaliteitslabel te helpen. Met het oog daarop 
lasten ze in hun teksten uiteenlopende 
referenties naar de legitieme literatuur en dito 
cultuur in. Shakespeare werd uitbundig 
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erkenning was niet langer hun voornaamste 
streven. Ze beoogden veeleer een strikt 
veldintern symbolisch kapitaal: optredens in 
belangrijke clubs, erkenning als ‘fundamenteel 
vernieuwende band’ in toonaangevende 
muziekbladen als New musical express, 
enzovoorts.

In aansluiting bij het nog steeds lopende 
debat over ‘de postmoderne conditie’ kan men 
de ontwikkelingen binnen de paraliteratuur, de 
jazz- of de popmuziek en de film aan één enkele 
conceptuele kapstok ophangen: culturele 
postmoderniteit. De gebezigde terminologie 
doet er echter minder toe dan de feitelijke 
hertekening van het globale culturele 
landschap. Voorheen bestond een alle velden 
overspannende hiërarchie van legitieme, 
legitimeerbare en willekeurige symbolische 
praktijken. Aan de top van de culturele ladder 
bevond zich de legitieme cultuur. Zij viel op 
haar beurt uiteen in de legitieme literatuur, de 
legitieme beeldende kunst, de legitieme 
muziek, en het legitieme theater. 
Cultuurvormen die niet tot de top wisten door 
te dringen, bevonden zich halfweg of gewoon 
onderaan de culturele hiërarchie. Deze situatie 
maakte het spreken over hoge en lage cultuur 
als het ware vanzelfsprekend. Tegenwoordig 
verliest dit discours echter hoe langer hoe meer 
aan geloofwaardigheid. Omwille van de 
symbolische macht van het onderwijssysteem 
bezit de contemporaine cultuur nog steeds een 
centrum. De daarbinnen doorgegeven legitieme 
cultuur moet echter steeds harder concurreren 
met diverse vormen van ‘subculturele’ 
legitimiteit. Of deze verandering mettertijd 
niet ook ingrijpende gevolgen zal hebben voor 
‘het culturele centrum’, en a fortiori voor de 
definitie van de legitieme cultuur, mag hier een 
open vraag blijven. 

reeds geconsecreerde klassieke of avant-
gardemuziek. Evenmin spiegelt de ‘betere’ film 
zich uitsluitend aan de erkende beeldende 
kunst. Jazz- en filmmakers pogen voor alles 
‘beter’ te zijn in vergelijking met vroegere 
jazzmuzikanten of eerdere filmregisseurs. 
Daarbij hanteren ze impliciet of expliciet 
zekere veldinterne canons en welbepaalde 
definities van de legitieme jazz of de legitieme 
film. Ook voorheen willekeurige praktijken als 
de popmuziek kennen sinds kort een strikt 
interne strijd om legitimiteit.24 Tijdens de 
tweede helft van de jaren zestig tekende zich 
een duidelijke tegenstelling af tussen pop en 
rock. Pop was een commercieel 
wegwerpprodukt, rock gold daarentegen als 
niet-commerciële, artistiek verantwoorde 
muziek. In de loop van de jaren zeventig 
trachtten talloze rockmuzikanten zich in de 
legitieme cultuur in te vechten. De gevolgde 
wegen liepen uiteen: symfonische rock (Yes, 
Emerson Lake and Palmer), artrock (Soft 
Machine, Henry Cow), jazz-rock (Chick Chorea, 
Al Di Meola). Maar de muzikale ‘dissensus’ 
verborg een dieperliggende culturele consensus. 
Net als de auteurs van de white glove novel 
poogde de nieuwe lichting van ‘progressieve 
rockmuzikanten’ haar composities cultureel op 
te waarderen door expliciete referenties aan de 
legitieme muziek, inzonderheid het werk van 
Bach, Beethoven, en Mozart. In goed tien jaar 
tijd veranderde een niet onbelangrijk deel van 
de rockmuziek zo van een volstrekt illegitieme 
in een legitimeerbare praktijk. Weer een 
decennium later was de situatie totaal 
veranderd. Medio de jaren tachtig refereerden 
de vertegenwoordigers van de ‘betere’ rock 
helemaal niet meer aan de klassieke 
symfonische muziek. De makers van noise music 
(Sonic Youth, The Swans, The Contortions 
enzovoort) verwezen voor alles naar 
welbepaalde tradities binnen de popmuziek. 
Het verwerven van een bredere culturele 




