
Thompson's sleutelbegrippen: Velden en Kapitaal

Velden
Het begrip 'velden' ontleent Thompson aan Pierre Bourdieu. Thompson gebruikt dit begrip voor de
gestructureerde omgevingen waarbinnen organisaties opereren. Velden bestaan uit het geheel van
machtsstructuren en middelen, concurrentiemethoden en beloningssystemen, markten en spelers,
netwerken en waardeketens, gebruiken en relaties.
Elk veld heeft zijn eigen dynamiek en logica en bepaalt de omstandigheden waarbinnen bedrijven moeten
opereren.

Thompson gebruikt dit begrip om de specifieke en onderling verschillende ontwikkeling van
verschillende soorten uitgevers te beschrijven. Educatieve en academische uitgevers zijn op het eerste
gezicht heel vergelijkbaar, omdat beiden in in het hoger onderwijs actief zijn, werken met auteurs uit en
boeken maken voor het hoger onderwijs. Toch zijn de velden waarbinnen zij opereren zeer verschillend
(zie De educatieve uitgeverij).

Kapitaal
Er zijn vier soorten kapitaal: economisch, menselijk, intellectueel en symbolisch. Hoewel alle soorten
uitgeverijen actief bezig zijn met het vergaren van elk van deze soorten kapitaal, verschilt de waarde van
de verschillende soorten per uitgeefsector.

Vooral de rol van symbolisch kapitaal is verhelderend. Symbolisch kapitaal bestaat uit prestige en
reputatie. In het geval van uitgeverijen gaat het dan om het prestige van auteurs en fondsen. Dit is voor
veel uitgeverijen een cruciale factor. Het speelt een belangrijke rol in het aantrekken van auteurs en de
bereidheid om bijvoorbeeld zitting te nemen in redactieraden, in de ontvangst van nieuwe uitgaven en de
aandacht van recensenten, in de selectie van titels door boekhandelaren en de herkenning en
belangstelling van lezers.

Er is een duidelijk verband tussen symbolisch kapitaal en menselijk kapitaal en een interessante
wisselwerking tussen het symbolisch kapitaal van uitgeverijen en auteurs. Symbolisch kapitaal kan van
auteurs overgaan op uitgeverijen en omgekeerd. Dat laatste speelt een belangrijke rol bij de aanstelling
van wetenschappers aan universiteiten (tenure), die worden beoordeeld op hun publicaties (zie Het
uitgeefmodel voor wetenschappelijke informatie).
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