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Abstract
This thesis shows what ‘makerschap’ means in the literary field of the Netherlands and De Nieuwe
Oost | Wintertuin, a production house in Nijmegen. The main question of this thesis is: what is
‘makerschap’ and what does this concept mean for De Nieuwe Oost | Wintertuin and the cultural
(literary) field? The method used to research this question is an analysis of the literary field and a
discourse analysis of the annual reports of De Nieuwe Oost | Wintertuin and several government
documents. By performing a discourse analysis of these documents the significance of the concept
‘makerschap’ and what this concept means in the literary field is discovered. The word and concept
of the maker is broader and more neutral in use. A maker is a multidisciplinary and entrepreneurial
artist and by using different words the discourse of the literary field is altered. This shows that the
(Dutch) literary field is changing.
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Inleiding
De makers uit het talentontwikkelingstraject van productiehuis De Nieuwe Oost | Wintertuin worden
de smaakmakers van de toekomst genoemd. Tijdens mijn onderzoeksstage in 2018 bij De Nieuwe
Oost | Wintertuin deed ik onderzoek naar de postuurvorming van deze makers en kwam ik op het
idee om makerschap verder te onderzoeken in mijn masterscriptie. Tijdens mijn stageonderzoek
werd mij namelijk niet duidelijk wat makerschap is en wat dit concept voor het culturele en literaire
veld betekent. In deze scriptie stel ik deze vragen centraal.
De hoofdvraag van deze scriptie is: wat is makerschap en wat is de rol van dit concept binnen
De Nieuwe Oost | Wintertuin en binnen het culturele (literaire) veld? In dit onderzoek heb ik een
verandering binnen het literaire veld gesignaleerd en onderzocht. Ik heb geconstateerd dat de
woorden schrijver en auteur (soms) vervangen worden door het woord maker. Dit is een verandering
in het discours van het veld en ik heb dit kunnen signaleren bij onder andere de Raad voor Cultuur en
De Nieuwe Oost | Wintertuin. Van De Nieuwe Oost | Wintertuin heb ik mijn casestudie gemaakt en
ik heb het discours van de organisatie onderzocht door middel van een analyse van hun
jaarverslagen.

Theorie en methode
In deze scriptie constateer en analyseer ik een verandering in het discours van het literaire veld. Ik
doe dit onder andere door middel van de veldtheorie van Pierre Bourdieu en de variant die Kees van
Rees en Gillis Dorleijn in De Productie van Literatuur daarop hebben gemaakt. Pierre Bourdieu zet in
‘The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed’ zijn veldtheorie uiteen. In de
veldtheorie bestaan verschillende maatschappelijke gebieden die overlappen, maar ook
onafhankelijk van elkaar zijn. Deze gebieden worden velden genoemd en voorbeelden van
verschillende velden zijn het literaire veld, het politieke veld en het economische veld. Een veld is in
essentie een ruimte met eigen wetten en functies waarbinnen verschillende actoren (of spelers)
posities innemen. Het (culturele) veld is een min of meer autonoom netwerk van instanties die zich
bezighouden met de productie, distributie en consumptie van culturele goederen en praktijken. Het
veld is de ruimte van beschikbare posities voor de actoren. 1
In Merchants of Culture geeft John Thompson vier redenen waarom de veldtheorie nuttig is
om de uitgeverswereld te begrijpen. Ik richt mij niet specifiek op de uitgeverswereld, maar de
redenen die Thompson uiteenzet geven wel goed aan waarom de veldtheorie ook in mijn onderzoek
nuttig is. Hij zet namelijk duidelijk uiteen wat de voordelen van de veldtheorie zijn. De eerste reden
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die Thompson geeft is dat de theorie laat zien dat er niet één veld of wereld bestaat, maar dat er
verschillende werelden of velden zijn. 2
De tweede reden is dat alles in het veld met elkaar verbonden is. Geen enkele speler staat op
zichzelf. De veldtheorie helpt om dit in te zien, omdat “the notion of field is part of a theory that is
fundamentally relational in character, in the sense that it assumes that the actions of agents, firms
and other organizations are oriented towards other agents and organizations and predicated on
calculations about how others may or may not act in the field. […] the theory constantly reminds us
that the actions of any particular agent or organization are always part of larger whole, a system if
you like, of which they are part but over which they do not have any overall control”. 3 Dit geldt niet
alleen voor de uitgeverswereld, maar is in elk veld toepasbaar.
De derde reden is dat de theorie duidelijk laat zien hoe de spelers elkaar beïnvloeden. De
veldtheorie laat zien dat de macht van de spelers of organisaties in het veld afhankelijk zijn van de
soort en de kwaliteit van het kapitaal dat ze bezitten. Thompson noemt vijf soorten kapitaal, namelijk
economisch kapitaal, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, intellectueel kapitaal en symbolisch
kapitaal. 4
Ten slotte is de vierde regel dat elk veld eigen regels heeft en een eigen dynamiek.
Thompson noemt dit de “logic of the field”. 5 De logica van het veld is een groep factoren die de
voorwaarden voor de individuele spelers en organisaties bepalen. Oftewel, de logica van het veld
bestaat uit de spelregels waarmee het spel van het veld (succesvol) gespeeld wordt. Thompson stelt
dat de logica van het veld ook te vergelijken is met de grammatica van een taal: “individuals know
how to speak correctly, and in this sense they have a practical knowledge of the rules of grammar,
but they may not be able to formulate these rules in an explicit fashion […]”. 6 Binnen dit onderzoek
zal ik stellen dat de logica van het veld waar Thompson het over heeft door De Nieuwe Oost wordt
gebruikt om de spelregels te veranderen. Dit kan ik stellen omdat De Nieuwe Oost een belangrijke
speler in het veld is en ze door hun invloed het veld kunnen beïnvloeden. Dit zal ik in hoofdstuk twee
verder bespreken.
Naast de veldtheorie gebruik ik de discourstheorie van Michel Foucault. In Using Foucault’s
Methods zetten Gavin Kendall en Gary Wickham uiteen hoe de discourstheorie van Foucault gebruikt
kan worden in een discoursanalyse. Ze zetten dit in vijf stappen uiteen en ik zal deze stappen in
hoofdstuk twee uiteenzetten en toepassen in hoofdstuk drie. Ik gebruik een discoursanalyse, omdat
“een discoursanalyse […] de strijd om de hegemonie van ideeën, concepten en categoriseringen rond
Thompson (2012): 4
Ibid. 4/5
4
Ibid. 4
5
Ibid. 4
6
Ibid. 11/12
2
3
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en in beleidsvelden [kan] verduidelijken. Een discoursanalyse kan behulpzaam zijn om te begrijpen
waarom een bepaalde notie van rurale ontwikkeling dominant wordt en als gezaghebbend wordt
beschouwd terwijl andere zienswijzen in diskrediet geraken”. 7 Toegespitst op mijn onderzoek
betekent dit dat een discoursanalyse kan laten zien waar het begrip maker gebruikt wordt en
waarom.
Door discours te analyseren kan ik onderzoeken of en hoe het (literaire en culturele) veld
verandert. Voor deze analyse heb ik een aantal overheidsdocumenten, zoals de adviezen voor de
Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016 gebruikt. Daarnaast heb ik de jaarverslagen van De Nieuwe
Oost | Wintertuin geanalyseerd. In de jaarverslagen heb ik de woorden auteur, schrijver en maker
geteld (zie bijlage 3). Hieronder is een grafiek te zien van de resultaten van deze telling (figuur 1).
In de grafiek is te zien dat in de jaarverslagen het woord schrijver het meest gebruikt wordt
en de hoeveelheid vanaf 2017 omhoog schiet. Het woord auteur blijft redelijk stabiel door de jaren
heen. In het figuur is te zien dat vanaf 2017 het gebruik van het woord maker significant toeneemt.
In hoofdstuk drie onderzoek ik waarom dit gebeurt en onderzoek ik wat de mogelijke implicaties van
het veranderende discours zijn voor het literaire veld en voor de schrijvers (van onder andere De
Nieuwe Oost | Wintertuin).
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Figuur 1
Ten slotte zijn er specifiek over makerschap weinig artikelen te vinden. Er is wel geschreven
over ondernemerschap en hoe de (hedendaagse) kunstenaar daarmee omgaat. Zo hebben Mikael
Scherding en Ivo Zander in Art Entrepreneurship geschreven over de kunstenaar als entrepreneur en
schrijft ook William Deresiewicz in ‘Death of the artist’ dat het imago van de kunstenaar door de
jaren heen veel is veranderd. Deresiewicz stelt dat kunstenaars niet meer als een artistieke genieën
gezien worden, maar dat kunstenaars steeds meer als entrepreneurs en ondernemers bekend staan.

Casestudie en opzet
Ik heb De Nieuwe Oost | Wintertuin als casestudie gekozen, omdat zij een belangrijke positie binnen
het literaire veld innemen. Ze nemen een belangrijke positie in, omdat ze uit veel verschillende
onderdelen bestaan en meerdere functies in het veld hebben. Daarnaast maken ze onderdeel uit van
het samenwerkingsverband De Nieuwe Oost. De Nieuwe Oost is een samenvoeging van drie
productiehuizen: Generale Oost uit Arnhem, productiehuis Oost-Nederland uit Deventer en
Wintertuin uit Nijmegen. De drie productiehuizen worden nu De Nieuwe Oost | Dans en Theater, De
Nieuwe Oost | Pop en De Nieuwe Oost | Wintertuin genoemd. Van de drie productiehuizen zal ik mij
richten op De Nieuwe Oost | Wintertuin, omdat zij zich het meest bezighouden met literatuur. Zo zijn
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ze onder andere een uitgeverij, agentschap, organisator van verschillende literaire evenementen,
zoals festivals, en zetten ze zich in met verschillende schrijfprojecten voor specifieke doelgroepen,
zoals vluchtelingen en ouderen. Ten slotte heeft De Nieuwe Oost | Wintertuin een
talentontwikkelingstraject voor schrijvers. Er doen momenteel 26 schrijvers mee aan dit traject en
deze schrijvers worden ook wel makers genoemd.
De casestudie zal ik in hoofdstuk twee en drie bespreken. In het eerste hoofdstuk zal ik
auteurschap en makerschap bespreken, waarbij ik inga op het verschil tussen de twee concepten en
zal ik het gebruik van het woord en de verantwoording daarvoor uiteenzetten. Daarnaast zal ik
ingaan op de vragen wat het tegenwoordig betekent om een maker te zijn en wat er nieuw is aan het
makerschap. Ten slotte zal ik ingaan op de mogelijke gevolgen dat makerschap kan hebben op het
discours van het literaire veld.
In het tweede hoofdstuk richt ik mij op De Nieuwe Oost | Wintertuin. Ik zal hier de methode
toepassen en een aantal vragen uit het eerste hoofdstuk uiteenzetten. Zo zal ik dieper ingaan op de
betekenis van makerschap (voor De Nieuwe Oost | Wintertuin). Daarnaast zal ik in dit hoofdstuk de
veldtheorie toepassen en De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen het literaire veld plaatsen. Ik stel in
dit hoofdstuk dat het schema van het veld, zoals Dorleijn en Van Rees (figuur 2) dit hebben
vormgegeven, verouderd is en draag ik nieuw schema voor. In dit nieuwe schema plaats ik De
Nieuwe Oost | Wintertuin, maar ook literaire festivals heb ik een plek gegeven (figuur 3). Ten slotte
zal ik in dit hoofdstuk onderzoeken wat makerschap voor De Nieuwe Oost | Wintertuin betekent en
wat het doel van dit makerschap is.
In het derde en laatste hoofdstuk van deze scriptie zal ik een discoursanalyse uitvoeren op de
jaarverslagen van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Bij de analyse zal ik vooral letten op het woord
maker, maar ik zal ook de woorden auteur en schrijver onderzoeken. Ik zal de jaarverslagen van 2013
tot en met 2018 behandelen. Ik richt mij op deze periode, omdat vanaf 2013 de subsidieregeling van
de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) veranderde. Tot 2013 kreeg De Nieuwe Oost | Wintertuin (toen
nog Literair Productiehuis Wintertuin) subsidie vanuit de BIS, maar in de periode van 2013 tot en met
2016 waren ze hier niet in opgenomen. Ik heb de jaarverslagen tot 2018 behandeld, omdat het
verslag van 2018 het meest recente jaarverslag is.
Van 2017 tot en met 2020 is De Nieuwe Oost echter wel opgenomen in de Culturele
Basisinfrastructuur (BIS). De BIS ondersteunt culturele instellingen, zoals filmfestivals, orkesten en
instellingen gericht op bijvoorbeeld digitalisering en onderzoek. 8 Daarnaast subsidieert de BIS een
aantal productiehuizen, zoals De Nieuwe Oost. Volgens de raad moeten de productiehuizen nieuwe
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makers meerjarige trajecten aanbieden, waarin ze hun artistieke signatuur kunnen ontwikkelen. 9
Ook binnen de BIS worden de deelnemers van de talentontwikkelingstrajecten makers genoemd.
Binnen de trajecten staan kwaliteit, educatie, publieksbereik en ondernemerschap centraal. Onder
kwaliteit verstaat de BIS onder andere de begeleiding van talent naar de beroepspraktijk en is er de
mogelijkheid om binnen verschillende disciplines te werken. Daarnaast moeten de productiehuizen
een sterke positie in de kunstsector innemen. Doordat De Nieuwe Oost een samenvoeging van drie
gevestigde productiehuizen is voldoen ze aan deze criteria.
Naast kwaliteit is ook het bevorderen van educatie en participatie een beoordelingscriterium.
Productiehuizen moeten daarnaast een (inter-)nationaal publieksbereik hebben en moeten ze “de
talenten niet alleen artistiek begeleiden maar hen ook coachen op het gebied van ondernemerschap,
marketing en dergelijke. Zulke zaken zijn van groot belang voor de stappen die nieuwe makers in hun
professionele carrière zullen maken”. 10 Ook hier voldoet De Nieuwe Oost. Doordat De Nieuwe Oost
opgenomen werd in de BIS kregen ze “de kans zich te positioneren en lanceren als één organisatie:
een professionele partner voor makers, de culturele sector en maatschappelijke organisaties in OostNederland”. 11 Door de samenvoeging van de productiehuizen en door de financiering vanuit de BIS
neemt De Nieuwe Oost een belangrijke positie in de kunstsector in.
Naast een analyse van de jaarverslagen zal ik het discours van verschillende
overheidsdocumenten onderzoeken. Ik richt mij hierbij op een aantal documenten van de Culturele
Basisinfrastructuur en de Raad voor Cultuur. Ik richt mij op deze documenten, omdat ze invloed
hebben op het literaire en het culturele veld en omdat de Raad van Cultuur een wettelijk
adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media is. 12 Ten
slotte zal ik een aantal mogelijke implicaties van het veranderende discours uiteenzetten.

Z.n. (2016): http://bis2017-2020.cultuur.nl/adviezen/podiumkunsten/productiehuizen
Z.n. (2016): http://bis2017-2020.cultuur.nl/adviezen/podiumkunsten/productiehuizen
11
Z. n. (2017) Jaarverslag De Nieuwe Oost: 9
12
Z.n. (2012) Slagen in cultuur: 2
9
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1. Visies op auteurschap en makerschap
In dit hoofdstuk zal ik mij richten op auteurschap en makerschap. Ik zal onderzoeken wat voor
betekenis de woorden schrijver, auteur en maker hebben en ik zal uiteenzetten hoe ze van elkaar
verschillen. Daarnaast stel ik de vraag waarom de term maker tegenwoordig opduikt. Wat is de
functie van deze terminologie en hoe verhoudt die zich vandaag de dag ten opzichte van de term
auteur? Ten slotte vraag ik mij af welke implicaties deze verschuiving van termen heeft voor de
manier waarop naar literatuur gekeken wordt.
Om deze en andere vragen te beantwoorden zal ik mij in dit hoofdstuk eerst op auteurschap
richten. Ik doe dit omdat auteurschap en makerschap dicht met elkaar verbonden zijn. De termen
schrijver en auteur (en in bepaalde mate maker) zijn synoniemen van elkaar. Daarnaast richt ik mij op
auteur- en schrijverschap omdat de deelnemers in het talentontwikkelingstraject van mijn casestudie
De Nieuwe Oost | Wintertuin hoofdzakelijk schrijvers zijn en hun schrijverschap een andere
betekenis lijkt te krijgen door het label van maker.
Ik zal mijn onderzoek beginnen met een korte uitleg van de verschillende woorden die ik
gebruik in dit onderzoek. Ik zal ingaan op het gebruik van de woorden schrijver, auteur en maker
binnen het Van Dale woordenboek en het Algemeen Letterkundig Lexicon. Vervolgens zal ik een
aantal voorbeelden geven waar het woord maker gebruikt wordt, omdat ik in verschillende bronnen
de term maker als vervanging voor de woorden schrijver en auteur ben tegengekomen. Na deze
voorbeelden zal ik dieper ingaan op mijn theoretisch kader, namelijk de discourstheorie van Michel
Foucault. Ik zal deze theorie gebruiken om de context van het concept maker te schetsten.
Na de theoretische uitleg zal ik een korte geschiedenis van auteurschap uiteenzetten, zodat
ik kan laten zien waarom de terminologie rondom het woord auteur belangrijk is en waarom deze
aan het veranderen is. Naast de geschiedenis van auteurschap zal ik ook de betekenis van
auteurschap en de functie van auteurschap bespreken. Ten slotte zal ik mij richten op makerschap.
Wat betekent makerschap en wat is er nieuw aan het concept? Wat zijn de gevolgen van het gebruik
van de ‘nieuwe’ terminologie van makerschap?

1.1 Het verschil tussen maker, schrijver en auteur
Voordat ik makerschap behandel zal ik eerst de betekenis van de woorden schrijver, auteur en maker
bekijken die tegenwoordig gebruikt worden. Ik heb de betekenissen uit het Van Dale woordenboek
en het Algemeen Letterkundig Lexicon gebruikt en ik beschrijf de woorden, omdat ik wil laten zien
dat er verschillende betekenissen aan deze woorden worden toebedeeld. Dit is van belang, omdat
woordenboeken en lexicons niet alleen woorden beschrijven, maar ook het gebruik van de woorden
tonen. Woordenboeken laten precieze semantische verschillen zien en laten zien in welke context
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woorden worden gebruikt. Het Van Dale woordenboek laat de meest gangbare manier van het
gebruik van woorden zien en het Algemeen Letterkundig Lexicon laat zien welke termen binnen het
(academische en culturele) veld belangrijk zijn, omdat het Lexicon door een redactie van
academische experts wordt samengesteld, aangevuld en geactualiseerd. Er kunnen ook suggesties
worden gegeven door gebruikers via een terminologisch meldpunt, maar deze suggesties worden
alsnog eerst door de redactie behandeld. Op deze manier neemt de redactie de rol van een
selecterend en beschrijvend orgaan op zich. 13
In het Van Dale woordenboek heeft het woord auteur verschillende betekenissen. De voor
dit onderzoek relevante betekenissen zijn onder andere: “schrijver, schrijfster, opsteller van een
boek of verhandeling”, “in beperkende betekenis schrijver of schrijfster van een letterkundig werk =
letterkundige” en een “schrijver of schrijfster van muziek”. 14 Het valt op dat een auteur dus niet
beperkt hoeft te zijn tot literaire uitingen, maar ook het schrijven van muziek valt in de Van Dale
onder auteurschap. Tegelijkertijd krijgt het woord echter een ‘beperkende betekenis’ op letterkundig
niveau. In het Algemeen Letterkundig Lexicon wordt de auteur gedefinieerd als een producent van
een (literaire of niet-literaire) tekst. De auteur is “de oorspronkelijke schrijver van een tekst bij wie
het geestelijk eigendom op die tekst berust, zoals dat in het moderne auteursrecht wordt erkend en
vastgelegd”. 15 Het woord auteur komt van het woord auctor, een term die in de Middeleeuwen werd
gebruikt om gezaghebbende auteurs aan te duiden. Een auctor had auctoritas oftewel een
gezaghebbende mening en auteurs krijgen tegenwoordig ook nog autoriteit. 16 Ook Andrew Bennett
stelt in The Author dat auteurschap en autoriteit (lange tijd) hand in hand gingen. Zo stelt hij dat de
auteur in staat is om anderen te beïnvloeden en dat auteurs vaak autoriteit krijgen in zaken van
mening. 17
In het Algemeen Letterkundig Lexicon staat dat de term schrijver tegenwoordig als synoniem
voor auteur geldt en dat dit aanduidt “hoezeer wij geschreven communicatie nu als vanzelfsprekend
aannemen in de letterkunde”. 18 In het verleden waren de woorden auteur en schrijver namelijk geen
synoniemen, maar werden ze als twee aparte functies gezien. Verder staat er een stuk minder
informatie in het lexicon over het woord schrijver, dan over het woord auteur.
In de Van Dale is het woord schrijver onder andere een “persoon die schrijft of voor zover hij
schrijft of kan schrijven”. 19 Een schrijver is daarnaast een “persoon die iets schrijft of geschreven
heeft in zijn verhouding tot dat stuk”, zoals een schrijver van een boek. Het is iemand “die schrijfwerk
Van Bork e.a. (2018): z.p.
Z.n. (2017): Van Dale ‘auteur’
15
Ibid.
16
Van Bork e.a. (2018): z.p.
17
Bennett (2005): 7
18
Van Bork e.a. (2018): z.p.
19
Z.n. (2017): Van Dale ‘schrijver’
13
14
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verricht als taak”, zoals een secretaris of een kantoorbediende en iemand “die er zijn werk van maakt
of die de gave heeft boeken te schrijven”. 20 Vooral bij de laatste betekenis valt op dat een schrijver
een ‘gave’ heeft om boeken te kunnen schrijven. Dit impliceert dat men niet kan leren hoe men
boeken schrijft, maar dat het schrijven iets is waar men aanleg voor nodig heeft.
Ten slotte heb ik de term maker opgezocht. In de Van Dale wordt een maker iemand “die iets
maakt, produceert, tot stand brengt” en iemand “die voor zijn beroep iets herstelt” genoemd. 21 Het
eerste kan zeker bij auteurschap van toepassing zijn aangezien de auteur onder andere teksten
produceert en tot stand brengt.
De term maker is echter niet in het Algemeen Letterkundig Lexicon opgenomen. Dit roept de
vraag op waarom het woord maker in het Lexicon mist. Het Algemeen Letterkundig Lexicon zegt over
zichzelf dat ze “definities van termen in verband met de letterkunde en haar studie, in de meest
brede zin van het woord” bieden. 22 Is het bewust dat het woord maker nog niet is opgenomen in het
Lexicon of loopt de redactie achter op de ontwikkelingen binnen het culturele veld? Wat suggereert
het missen van maker in het Algemeen Letterkundig Lexicon? Zoals al eerder is aangegeven beschrijft
en selecteert het Lexicon (relevante) termen binnen de letterkunde. Het Lexicon bepaalt als het ware
wat een belangrijke term in het veld is en wat niet. De term maker is blijkbaar nog niet belangrijk
genoeg om opgenomen te worden in het lexicon. Het woord maker is bij andere lemma’s ook niet
dominant aanwezig. Alleen bij het lemma Poëet wordt maker bij de etymologie van het woord
vermeld, maar verder is het woord bijna niet aanwezig in het Lexicon. 23

1.2 Gebruik en verantwoording van het woord maker
Verschillende organisaties en instellingen noemen auteurs of schrijvers tegenwoordig makers. Welke
organisaties en personen gebruiken het woord maker en hoe wordt dit gebruik verantwoord? Een
aantal organisaties zal ik hieronder als voorbeelden bespreken, omdat ik uit deze voorbeelden kan
opmaken dat het gebruik van de term maker symptomatisch is voor een behoefte aan verandering
van terminologie binnen het literaire veld.
Sinds 1912 worden auteurs binnen de auteurswet al makers genoemd. Het gebruik van de
term is dus niet een geheel nieuw fenomeen. Binnen het auteursrecht wordt gerefereerd aan de
maker en niet aan de auteur, omdat voor de wet een auteur hetzelfde als een maker is. Zo staat in
artikel 1 van de auteurswet: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk
van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken
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en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld”. 24 Dit houdt in dat een auteur
de maker van een werk is of dat het werk van de rechtverkrijgenden is.
Ik noem de auteurswet om te laten zien dat het gebruik van het woord maker in plaats van
auteur of schrijver niet nieuw is binnen het discours van het rechtssysteem. Naast het rechtssysteem
wordt het woord maker ook recentelijk in een subsidiefonds van de rijksoverheid gebruikt, namelijk
de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). In de documenten van de BIS refereert de Raad voor Cultuur
aan makers in plaats van auteurs. Zo wordt in de BIS van 2017 tot en met 2020 bij de verschillende
criteria voor het toekennen van subsidie aan productiehuizen gesteld dat de productiehuizen binnen
de BIS aandacht moeten geven “aan interdisciplinaire ontwikkeltrajecten. Genre-specifieke ‘hokjes’
moeten niet belemmerend werken voor discipline-overstijgende makers en projecten”. 25
Productiehuizen zijn meestal niet specifiek op schrijvers gericht. Onder de productiehuizen van de
BIS behoort echter ook De Nieuwe Oost en een tak van deze organisatie, De Nieuwe Oost |
Wintertuin, richt zich wel op het literaire veld en heeft binnen haar talentontwikkelingstraject
voornamelijk schrijvers. Doordat De Nieuwe Oost haar leden van het ontwikkelingstraject makers
noemt is de term ook van toepassing op de schrijvers. Dit zal ik verder opnemen in hoofdstuk twee
en drie.
Naast de BIS wordt binnen Toekomst Cultuurbeleid gerefereerd aan makers. Op verzoek van
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad voor Cultuur de letteren- en
bibliotheeksector onderzocht. De bevindingen van de Raad voor Cultuur zijn als sectoradviezen in
april 2018 uitgegeven in Toekomst Cultuurbeleid. In het advies wordt eerst het literaire veld
uiteengezet. In het document wordt dit echter het ecosysteem genoemd. Ecosysteem is net als
maker een woord dat recent binnen het veld gebruikt wordt. Het woord ecosysteem roept andere
associaties op dan veld. De term veld wordt namelijk geassocieerd met de veldtheorie van Pierre
Bourdieu, terwijl het woord ecosysteem meer geassocieerd wordt met gemeenschap en
samenwerking. 26 Daarnaast worden ecosystemen geassocieerd met instandhouding en kunnen ze
bedreigd worden. 27 Het culturele ecosysteem kan in stand worden gehouden door bijvoorbeeld
subsidies of door samenwerkingsverbanden. 28
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Het ecosysteem is, volgens de Raad, een hybride domein van marktwerking en
overheidsregulering. Belangrijke actoren zijn onder andere uitgeverijen, bibliotheken,
festivalorganisatoren, leesconsulenten en auteurs. Deze actoren zijn niet eenvoudig onder één
noemer te brengen, zo vallen auteurs in verschillende subcategorieën uiteen. De klassieke
romanciers proberen van royalties en leenrechtvergoedingen te bestaan. Dit type schrijver wordt
echter steeds zeldzamer. Tegenwoordig moeten schrijvers het meer hebben van optredens op
scholen, bibliotheken, leesclubs en literaire evenementen. Auteurs zijn ook ghostwriters, cabaretiers
of vloggers. Daarnaast noemt de Raad “jeugdboekenauteurs, vertalers, journalisten, toneelschrijvers.
Er zijn illustratoren, scenaristen, biografen, schoolboeken- en kunstboekenauteurs. Je hebt zelfs
auteurs voor wie het geschreven woord niet noodzakelijk meer het einddoel vormt. Slam poetry en
spoken word zijn volwaardige literaire genres die zich op de grens bevinden met de podiumkunsten.
Al deze individuele kunstenaars in het letterenveld noemen we voor het gemak ‘schrijver’. Maar die
benaming suggereert een eenvormigheid die allang is ingehaald door de veelkleurige realiteit”
(cursivering in origineel). 29
Opvallend is dat auteurs niet alleen schrijvers zijn bij de Raad voor Cultuur. Uit de
opsomming van de verschillende soorten auteurs komen ook illustratoren, spoken word artiesten en
scenaristen voor, terwijl het niet voor de hand ligt dat dit auteurs zijn, omdat bijvoorbeeld de spoken
word artiesten (vaak) niet publiceren. Spoken word hoort op een podium thuis en illustratoren of
striptekenaars worden ook vaak niet snel als een auteur gezien. Dit blijkt uit de definitie van het
woord auteur in het Van Dale woordenboek waar illustratoren en spoken word artiesten niet bij het
woord auteur genoemd worden.
Een kanttekening bij de sectoradviezen en BIS-documenten is wel dat de overheid niet
consistent lijkt te zijn in de terminologie die ze hanteert. Zo worden auteurs soms bij makers
gerekend: “een situatie [is] ontstaan waarin makers, boekenmarkt en media elkaar in een ijzeren
greep houden”. 30 In een andere zin, maar in hetzelfde stuk, worden auteurs niet als makers gezien:
“Hierin [programma Literatuur op het Scherm] werken auteurs samen met ontwerpers, makers en
programmeurs, om literaire of poëtische producties te ontwikkelen voor het digitale domein”. 31
Consistentie is niet vereist in een tekst, omdat er altijd een mate van variatie in woordgebruik zal
bestaan. Anders kan een tekst monotoon worden. Ik kan echter wel stellen dat doordat het woord

Z.n. (2019): http://toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl/sectoradviezen/letteren-en-bibliotheken/deel-1beschrijving
30
Z.n. (2019): http://toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl/sectoradviezen/letteren-en-bibliotheken/deel-2analyse
31
Z.n. (2019): http://toekomst-cultuurbeleid.cultuur.nl/sectoradviezen/letteren-en-bibliotheken/deel-2analyse
29

16
maker vaker voorkomt en er verschillende synoniemen toegepast worden, het gebruik van het
woord maker in een overgangsfase zit.
Bij een andere gesubsidieerde organisatie, de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
(KVB), worden auteurs en vertalers als makers aangeduid. 32 In de Monitor, een uitgave van KVB
Boekwerk, wordt de gehele boekensector beschreven en geanalyseerd. In de Monitor van 2017
wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘auteurs en vertalers’ en ‘literair-culturele makers’. Actieve
auteurs en vertalers zijn “auteurs die in de voorafgaande vijf jaar (tussen 2013 en 2017) ten minste
één nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titel publiceerden. Actieve vertalers zijn vertalers die in
de voorafgaande vijf jaar ten minste één titel naar het Nederlands vertaalden”. 33 Literair-culturele
makers zijn producenten van literair-culturele titels en dit “zijn literatuur (inclusief poëzie),
kinderboeken en overige cultureel waardevolle non-fictie titels over kunst, kunstgeschiedenis,
filosofie, menswetenschappen, ideeëngeschiedenis, geschiedenis en actuele maatschappelijke
vraagstukken”. 34 De KVB stelt dus dat makers binnen verschillende genres kunnen vallen. Ze hebben
het echter niet over multidisciplinariteit, zo wordt er nadrukkelijk over boeken (of teksten)
geschreven en worden kruisbestuivingen met bijvoorbeeld theater niet genoemd.
Naast deze overheidsinstellingen wordt in literatuurwetenschappelijke boeken geschreven
over makers. Zo schrijft hoogleraar F.W. Korsten in Lessen in Literatuur over makers. Korsten legt in
zijn boek uit waarom hij het woord maker gebruikt in plaats van auteur of schrijver. Hij stelt dat
maker een kale, technische term is en dat dit juist een aantal voordelen heeft ten opzichte van de
woorden auteur, zanger, performer of regisseur. Korsten stelt dat het gebruik van het woord maker
benadrukt dat “iemand een tekst maakt op basis van en met bestaand materiaal: culturele
grondstoffen”. 35 Een ander voordeel is dat het een neutraler woord is dan bijvoorbeeld auteur. Het
woord auteur impliceert namelijk dat diegene zich beperkt tot schriftelijke (of filmische) teksten. 36
Ten slotte staat op de website van productiehuis De Nieuwe Oost: “Wij zijn De Nieuwe Oost,
een onbegrensd productiehuis in Oost-Nederland. Wij zijn er voor makers: voor theatermakers,
choreografen, schrijvers en muzikanten. Of je het nu kunst of cultuur noemt en of je dat met of
zonder hoofdletters schrijft, het gaat er ons om dat het anderen raakt, dat het jou raakt. Daarom
ondersteunen we makers die groot durven dromen en de stappen willen zetten om die dromen waar
te maken” (accentuering in originele tekst). 37 De Nieuwe Oost, waar Wintertuin onder valt, schaart
onder makers theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten en ziet een maker niet als
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behorende bij één discipline, maar bemoedigd hun makers om buiten hun eigen vakgebieden te
werken.
Naar aanleiding van deze voorbeelden kan ik constateren dat er een verandering binnen
diverse velden, zoals het literaire en academische veld, plaatsvindt doordat het woord maker vaker
wordt gebruikt om auteurs en schrijvers mee aan te duiden. Het is een subtiele verandering in het
discours van de verschillende velden en in hoofdstuk drie zal ik daarvan de gevolgen verder
uiteenzetten.

1.3 Discoursanalyse
In mijn voorgaande stukken heb ik discours al een aantal keer genoemd. In dit deel zal ik daar verder
op ingaan. Stuart Hall legt in Representation: Cultural representations and signifying practices uit wat
discours is. Hij stelt dat discours een groep ‘statements’ of uitspraken is, “which provide a language
for talking about – a way of representing the knowledge about – a particular topic at a particular
historical moment”. 38 Een discours is dus een groep uitspraken (of woorden) die een manier bieden
om over een bepaald onderwerp te praten. Het is een manier om kennis over een bepaald
onderwerp op een bepaald moment weer te geven of uit te drukken.
Michel Foucault heeft over discours geschreven en een belangrijk punt binnen zijn theorie is
dat discours niet alleen om taalkundige elementen gaat. Discours beschrijft namelijk niet alleen,
maar het doet ook iets. Taal is naast descriptief ook performatief, omdat het gebruikt wordt om
bijvoorbeeld gedachten te articuleren, de wereld te ordenen en te communiceren. 39
In Using Foucault’s Methods leggen Gavin Kendall en Gary Wickham uit dat het cruciaal is om
te onthouden dat discours niet een puur taalkundige term is, omdat het altijd binnen een bepaalde
context fungeert. 40 Daarnaast is discours meerstemmig en in verschillende groepen te verdelen.
Foucault probeerd verwijzingen (references) te verbinden aan “domains of reference, domains
established by the operation of particular forms of calculation and types of statement that organize
the diverse spaces in which particular types of object can appear” (cursivering in origineel). 41
In Using Foucault’s Methods leggen Kendall en Wickham uit hoe men de ideeën van Foucault
in de praktijk kan gebruiken. Kendall en Wickham hebben een stappenplan gemaakt voor het gebruik
van de notie van discours, zoals Foucault dit beschrijft in zijn werk. De eerste stap is het herkennen
van de discours als een “corpus of ‘statements’” die regelmatig en systematisch voorkomt. Discours
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is een set ‘statements’ waar dingen (things) en woorden voor nodig zijn. 42 De eerste stap is dus het
herkennen van een discours. Bij de volgende stappen wordt het discours verder geïdentificeerd.
De tweede stap is het identificeren van de regels van de productie van de ‘statements’.
Binnen mijn onderzoek worden de ‘statements’ over makers en makerschap geproduceerd door de
organisaties die ik al eerder genoemd heb. Het is echter wel belangrijk om in gedachten te houden
dat deze productie niet door “human intervention or action” tot stand komt. 43 Er is geen specifiek
denkproces voordat de ‘statements’ gebruikt worden en er bestaat ook geen vast moment waar dit
gebeurt. Er is geen eenduidig vast te stellen beginmoment voor het gebruik van het woord maker,
zoals die nu wordt gebruikt binnen de verschillende organisaties. Er zit geen bewust ‘origineel’
denkproces achter dat ik zou kunnen achterhalen. Er zitten echter wel verschillende producenten
achter die ervoor zorgen dat het woord op een andere manier gebruikt gaat worden.
Bij de derde en vierde stap worden de regels geïdentificeerd die het zegbare (sayable)
afbakenen en de regels die de ruimte creëren voor nieuwe ‘statements’. Bij de derde stap wordt dat
wat gezegd kan worden over het onderwerp afgebakend. Kendall en Wickham benadrukken echter
dat het belangrijk is om bij deze stap de mogelijkheid tot innovatie open te houden. Een discours kan
gesloten en af lijken. Dit lijkt soms het geval te zijn bij bepaalde religieuze of wetenschappelijke
discoursen. Een discours is echter nooit helemaal gesloten. Dat discours nooit helemaal gesloten is
blijkt al uit mijn onderzoek, omdat ik aantoon dat het culturele discours veranderd door het gebruik
van het woord maker in plaats van auteur, maar ook door het gebruik van het woord ecosysteem in
plaats van veld. Dit laat zien dat maker en auteur inwisselbare termen zijn geworden. De woorden
worden nu meer door elkaar gebruikt.
Stap vier richt zich op het creëren van ruimte voor nieuwe ‘statements’. Door middel van
deze stap kan men het nieuwe van het discours laten zien, maar kan men ook laten zien dat deze
“inventiveness is based on quite public apparatuses, like schools, hospitals and prisons, not on some
private operations of ‘great minds’”. 44 De nieuwe ‘statements’ worden dus door verschillende
instituties tot stand gebracht.
Ten slotte is de vijfde stap de identificatie van de regels die ervoor zorgen dat een gebruik
zowel materieel als discursief is. Dit houdt in dat kennis niet gereduceerd kan worden tot denken,
gedachten, ideeën en meningen, maar dat het een materieel element bevat, zoals scholing,
publicaties of professionele organisaties. 45 Het concept van maker bestaat dus niet alleen als een
idee, maar het wordt ook binnen organisaties gebruikt, zoals het geval is bij De Nieuwe Oost |
Wintertuin. Daar wordt het concept maker niet alleen als passief idee gebruikt, maar ook actief
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ingezet om duidelijk te maken dat de deelnemers van het talentontwikkelingstraject meer zijn dan
alleen schrijvers. De stappen die ik hier heb beschreven zal ik toepassen op mijn casestudie in
hoofdstuk drie.

1.4 Geschiedenis en betekenis van auteurschap
Zoals Hall beschreef, is discours een manier om op een bepaald moment over een bepaald
onderwerp te communiceren. Om makerschap binnen het actuele discours van en over de literaire
sector te plaatsen zal ik eerst een (korte) geschiedenis van auteurschap uiteenzetten, omdat
woorden bepaalde associaties en daardoor ook bepaalde connotaties en betekenissen hebben op
verschillende momenten in de geschiedenis. Door de geschiedenis heen heeft het woord auteur en
de notie van auteurschap verschillende betekenissen gehad. Deze semantische verschillen en
verschuivingen zijn belangrijk om eerst uiteen te zetten, zodat ik daarna makerschap kan
onderzoeken.
Het individuele auteurschap, zoals dat nu bestaat, is een relatief recent fenomeen. Vóór het
ontstaan van de boekdrukkunst werden boeken met de hand geschreven door een ‘scriver’ of kopiist.
De auteur werd toen vaak een clerk genoemd. 46 De scrivers en clerken werden meestal niet bij naam
genoemd of als auteur (maker) van de tekst gezien. Auteurs waren daardoor over het algemeen
anoniem. 47 Pas vanaf de romantiek begon het individuele auteurschap vorm te krijgen. Andrew
Bennett stelt in The Author dat dit komt door sociale en commerciële veranderingen in die periode.
Hij stelt dat “the invention of the modern sense of authorship occurred in the seventeenth and
eighteenth centuries, once print technology had become firmly embedded within the culture of
Western Europe […]”. 48 Na de evolutie van de boekdrukkunst brak een periode aan waarin het
concept van de ‘moderne’ auteur vorm kreeg, omdat de auteur toen meer als autonoom, origineel
en expressief werd gezien en volgens Bennett is dat hoe tegenwoordig de auteur gezien wordt. 49
Bennett stelt dat twee teksten een basis vormen voor de recente discussies over modern
auteurschap en deze teksten zijn ook in dit onderzoek van belang, omdat ze laten zien dat er
semantische verschuivingen zijn met betrekking tot het woord auteurschap. De twee teksten zijn ‘La
mort de l‘auteur’ (De dood van de auteur) van Roland Barthes uit 1967 en ‘Qu’est-ce qu’un auteur?’
(Wat is een auteur?) van Michel Foucault uit 1969. Het essay van Foucault is, volgens Bennett, een
impliciete reactie op de tekst van Barthes. 50 Zowel Barthes als Foucault spreken over de auteur in
relatie tot zijn of haar tekst, maar zijn daardoor niet minder relevant voor mijn onderzoek naar
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auteurschap. Beiden stellen namelijk voor om auteurschap anders te benaderen dan voorheen
gedaan werd en ik constateer dat auteurschap door makerschap tegenwoordig ook anders benaderd
wordt.
In ‘La mort de l‘auteur’ verklaart Roland Barthes de auteur dood. Barthes stelt dat wanneer
men een tekst leest er te veel aandacht aan de auteur wordt besteed bij de interpretatie van de
tekst. Volgens hem, doet het er namelijk niet toe wat een auteur bedoeld heeft, maar wat de lezer
uit de tekst haalt. 51 Hij stelt voor om op een andere manier naar auteurschap te kijken dan voorheen
gedaan werd en makerschap sluit hier ook bij aan, omdat er door het gebruik van het woord maker
anders naar auteurschap gekeken wordt.
Foucault geeft een andere visie in zijn essay ‘Qu’est-ce qu’un auteur?’. Foucault stelt dat de
dood van de auteur niet nieuw is. In de filosofie en de kritiek wordt al een tijd geschreven over de
‘dood’ of de ‘verdwijning’ van de auteur. Foucault stelt dat het woord auteur verschillende
complicaties met zich meebrengt. Foucault schrijft: “The author’s name is a proper name, and
therefore it raises the problems common to all proper names. […] Obviously, one cannot turn a
proper name into a pure and simple reference. It has other than indicative functions: more than an
indication, a gesture, a finger pointed at someone, it is the equivalent of a description”. 52 Foucault
bedoelt hiermee dat de auteur nooit ‘maar’ een naam verbonden aan een tekst is. De naam van een
auteur is altijd aanwezig in de tekst en geeft een tekst zijn status binnen de samenleving en cultuur.
Foucault noemt dit de auteursfunctie en “the author function is […] characteristic of the mode of
existence, circulation, and functioning of certain discourses within society”. 53 De auteursfunctie van
Foucault is een visie op hoe de auteur binnen de samenleving functioneert. Deze auteursfunctie
heeft, volgens Foucault, vier elementen. Het heeft een gerechtelijke functie, het verschilt per periode
en per discipline, het is niet gedefinieerd door “the spontaneous attribution of a discourse to its
producer, but rather by a series of specific and complex operations” en het refereert niet alleen naar
een individu, maar het kan ook toegepast worden op meerdere personen. 54
Foucault stelt dat er niet van auteurs gesproken moet worden, maar van auteursfuncties.
Gary Gutting legt dit verder uit in Foucault, A Very Short Introduction. Hij stelt dat “to be an author is
not merely to have a certain factual relation to a text (for example, to have causally produced it); it is,
rather, to fulfill a certain socially and culturally defined role in relation to the text. Authorship is a
social construction, not a natural kind, and it will vary over cultures and over time”. 55 Auteurschap is
meer dan alleen het produceren van een tekst. Gutting stelt dat een auteur een sociale en culturele
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relatie met zijn of haar werk heeft en auteurschap een sociale constructie is die gemaakt wordt door
de samenleving of het culturele veld. Het culturele veld bepaalt, tot op zekere hoogte, hoe er naar
auteurschap gekeken wordt en beïnvloedt de positie van de auteur.

1.4.1 Auteurschap in Nederland
In Geschiedenis van de Moderne Nederlandse Literatuur beschrijft Thomas Vaessens een model voor
het bestuderen van de ontwikkeling van het auteurschap in Nederland. Hij vraagt zich af wat het
betekende om een schrijver te zijn in de afgelopen twee eeuwen. Vaessens bespreekt een model dat
duidelijkheid kan scheppen over (de ontwikkeling van) auteurschap. Volgens dat model bewoog het
moderne schrijverschap zich de afgelopen tweehonderd jaar tussen twee polen. Aan de ene kant
staat de autonomie (de schrijver heeft zich geëmancipeerd van de burgerlijke maatschappij) en aan
de andere kant staat de positie van de heteronomie (de burgerlijke, dienstbare en geïntegreerde
schrijver). 56 Deze twee polen zijn extremen die zelden of nooit als uitersten bestaan. Auteurs
behoren vrijwel altijd op een meer genuanceerde manier dichter bij de ene of de andere pool.
Vaessens stelt dat in de negentiende eeuw in Nederland een meer heteronoom literair veld
bestond, omdat “de band tussen schrijvers en de burgermaatschappij […] vanzelfsprekend en hecht”
was. 57 Heteronome auteurs houden rekening met het bevattingsvermogen van hun publiek en
passen zich aan hun lezers aan. Vaak kunnen ze dit ook, omdat ze in direct contact met de lezers
staan en de waardering voor de schrijvers rechtstreeks en expliciet getoond wordt. In de
negentiende eeuw bestond er een “betrekkelijk directe (en goede) relatie tussen auteur en publiek,
tussen auteur en burgermaatschappij”. 58
De autonome auteur staat op een andere manier in de samenleving en in het literaire veld. In
de loop van de negentiende eeuw werd het literaire veld steeds meer autonoom. Door deze
autonomisering gingen auteurs zich “positioneren als kunstenaars die zich onttrekken aan de
burgerlijke vraag”. 59 Het autonome veld ontwikkelt zijn eigen regels en wetten en daardoor zijn de
economische en pragmatische wetten van de burgermaatschappij minder dwingend voor auteurs. Ze
houden minder rekening met de smaak of de wensen van de burger en stellen zich minder
dienstbaar op.
Door de ontwikkeling van de autonome (‘zuivere’) kunst tegenover het dienstbare ontstaan
er twee sectoren in het literaire veld: de commerciële en de onderzoekssector. De commerciële
sector is meer heteronoom, streeft winst na en schrijvers die goed verkopen worden meer
gewaardeerd. Daartegenover staat de meer autonome onderzoekssector waar winst minder
belangrijk is, maar waar literaire elementen, zoals het vernieuwende of experimentele karakter van
Vaessens (2013): 69
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het product meer waarde heeft. Daarnaast ontwikkelt zich een nieuw fenomeen in de
onderzoekssector. Het artistiek schrijverschap, waar niet “de vakman model staat, die schrijft voor
een publiek, maar de kunstenaar die primair schrijft voor de literatuur”. 60 Hieronder het schema dat
Vaessens heeft gemaakt van het autonome en heteronome model. 61
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In de Volkskrant en op Neerlandistiek.nl, een online tijdschrift voor taal- en letterkundig
onderzoek, is kritiek geuit op het boek van Vaessens, omdat hij de geschiedenis van de moderne
Nederlandse literatuur niet periodiek heeft ingedeeld, maar in frames heeft ingedeeld. De kritiek was
vooral gericht op het gegeven dat de Geschiedenis van de Moderne Nederlandse Literatuur geen
geschiedenis is, maar alleen de handvatten geeft voor het doen van geschiedkundig onderzoek. Het
zou een te theoretisch boek zijn en de praktijk wordt er niet in behandeld. 62 Ik vind dit echter niet
bezwaarlijk en ik zal Vaessens’ model gebruiken in 1.6 om de gevolgen van de verandering in discours
uiteen te zetten.
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1.5 De huidige betekenis van makerschap
Eerder heb ik besproken wat het betekent om een auteur te zijn, maar wat betekent het om een
maker te zijn en is het makerschap wel zo een nieuw begrip? Artikelen specifiek over makerschap
heb ik niet kunnen vinden, maar er is wel geschreven over hoe de rol van de kunstenaar, of maker,
tegenwoordig veranderd is, zoals het artikel ‘The Death of the Artist – and the Birth of the Creative
Entrepreneur’ van literair criticus en essayist William Deresiewicz. De kunstenaar (en de maker)
wordt door Deresiewicz steeds meer als entrepreneur (of ondernemer) gezien.
Deresiewicz begint zijn artikel met een korte geschiedenis over het imago van de kunstenaar.
Hij stelt dat de kunstenaar door de geschiedenis heen een verheven imago heeft verworven en dat
men de volgende woorden vaak met het kunstenaarschap associeert: “vision, inspiration, mysterious
gifts as from above […]”. 63 De kunstenaar wordt gezien als een eenzaam genie bij wie visie en
inspiratie op een mysterieuze wijze voor kunst zorgen. Dit beeld is, volgens Deresiewicz, echter zeer
verouderd. Hij stelt dat: “A new paradigm is emerging, and has been since about the turn of the
millennium, one that’s in the process of reshaping what artists are: how they work, train, trade,
collaborate, think of themselves and are thought of—even what art is—just as the solitary-genius
model did two centuries ago”. 64
Deze paradigmaverschuiving houdt in dat kunstenaars tegenwoordig steeds meer als
ondernemers gezien worden, dan als mensen die op mystieke wijze iets maken. Deresiewicz stelt dat
deze verschuiving (in Amerika) na de Tweede Wereldoorlog begon, omdat toen de kunstsector werd
geïnstitutionaliseerd. Hierdoor werd de kunstenaar niet meer als ‘genie’ gezien, maar als een
professional. Kunstenaars werden opgeleid als professionals en het werk dat zij leverden werd dat
ook. Expertise en techniek, niet inspiratie en traditie, werden “the currency of aesthetic authority”. 65
Van de professional verschuift het paradigma nu naar de ondernemer. Deresiewicz stelt dat
dit komt doordat het institutionele karakter van de culturele wereld aan het verdwijnen is, omdat er
veel bezuinigd wordt als gevolg van de economische crisis. Daardoor horen we onze eigen baas te
zijn, onze eigen bedrijven te hebben en moeten we onze eigen agenten en labels zijn. Volgens
Deresiewicz zijn we onze eigen marketing, productie en boekhouding en ondernemerschap is als het
ware “being sold to us as an opportunity. It is, by and large, a necessity”. 66 Dit houdt in dat door
bezuinigingen het veld anders moet worden ingedeeld. De institutionele desintegratie valt samen
met de opkomst van nieuwe technologie, zoals het internet. Hierdoor ontstaat een andere creatieve
institutionele structuur. Deze structuur bestaat niet meer alleen uit een relatie tussen kunstenaar en
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klant, maar ook uit online marktplaatsen, self-publishing platforms en collectieve werkruimten. 67 De
werkwijze van De Nieuwe Oost | Wintertuin past mooi bij deze visie van kunst. Zij moedigen hun
schrijvers ook aan om als ondernemers te werk te gaan; hierop zal ik verder ingaan in hoofdstuk
twee.
Deresiewicz laat in zijn artikel zien hoe de culturele industrie is veranderd en haakt daarnaast
in op hoe de rol van de kunstenaar is verandert. Volgens Deresiewicz worden kunstenaars steeds
meer creatieve ondernemers. Creatief ondernemerschap is veel meer interactief, “than the model of
the artist-as-genius, turning his back on the world, and even than the model of the artist as
professional, operating within a relatively small and stable set of relationships. The operative concept
today is the network, along with the verb that goes with it, networking” (cursivering in origineel). 68
Kunstenaars zullen, volgens Deresiewicz, een groot netwerk moeten hebben, want het is
tegenwoordig belangrijker om 10.000 contacten te hebben, dan om 10.000 uur te spenderen aan het
perfectioneren van je kunstdiscipline. Daarnaast hebben jonge makers of kunstenaars tegenwoordig
een “multiplicity of artistic identities”. 69 Ze zijn niet alleen muzikant, fotograaf of dichter, maar ze zijn
het tegelijkertijd. Door het combineren van kunstdisciplines hebben kunstenaars ook geen tijd om
10.000 uur te spenderen aan één discipline. Die 10.000 uur moeten zij verdelen over de verschillende
kunstvormen.
Niet alleen Deresiewicz schrijft over de kunstenaar als entrepreneur, ook Mikael Scherding
en Ivo Zander in Art Entrepreneurship schrijven over dit onderwerp. Zij stellen dat het creëren van
kunst op zich al een vorm van ondernemerschap is, omdat het creëren van kunst een proces is
waarbij niet alleen tastbare kunst gemaakt wordt, maar waarbij vaak sceptische klanten overtuigd
moeten worden van de waarde van de kunst. Het produceren en verkopen van kunst “involves
intellectual and practical development of the art ideas, sometimes requiring the solving of hitherto
unknown technical problems, as well as interaction with external observers to “sell” the novel idea
and make it accessible to the intended audience”. 70
In hetzelfde boek schrijft Daved Barry over de ondernemer en de kunstenaar. Zo stelt hij dat de
kunstsector en de ondernemerswereld verschillen. Het maken van kunst is een erkend beroep
ondersteund door de vele professionele trainingsprogramma’s en kwalificatiesystemen.
Ondernemerschap is in vergelijking echter meer een handeling dan een beroep. Barry stelt dat:
“While there are many entrepreneurship associations, funding bodies, and millions of people calling
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themselves entrepreneurs, it is some other profession that provides a foundation on which
entrepreneurial efforts exists: the entrepreneurial lawyer, doctor, or for that matter, artist”. 71
Barry stelt daarnaast dat kunst ondernemerschap kan ondersteunen, zolang de ondernemer zijn
of haar ‘artmind’ gebruikt. Dit houdt in dat de ondernemer als een kunstenaar denkt. Om als een
kunstenaar te denken moet de ondernemer naar kunst en artistieke processen kijken vanuit een
aantal verschillende disciplines, zoals conceptuele kunst, muziek, visuele kunst en literatuur. Dit
omdat de ondernemer rekening moet houden met andere ondernemingen en op de hoogte moet
zijn van nieuwe ontwikkelingen, zoals hoe verschillende kunstenaars in verschillende disciplines met
artistieke en esthetische elementen werken. 72 Barry schrijft vanuit het perspectief van de
ondernemer die kan profiteren van kunstenaarschap, maar dit concept kan ook omgedraaid worden
waardoor de kunstenaar ondernemerschap gebruikt.
Scherding en Zander geven in het laatste hoofdstuk van Art Entrepreneurship advies voor
kunstenaars die als ondernemer te werk willen gaan. Net als Deresiewicz stellen ze dat kunstenaars
moeten inzien hoe belangrijk het is om verbindingen te maken met externe belangstellenden en hoe
erkenning en acceptatie van nieuwe ideeën afhangen van hoe goed de kunst wordt verkocht aan
deze belangstellenden. Scherding en Zander suggereren dus dat marketing en commercialiteit net zo
belangrijk zijn als het produceren van de kunst zelf. Het proces van het verkopen van kunst lijkt voor
buitenstaanders wellicht vooral door creativiteit en het creëren van ‘nieuwigheid’ gedomineerd te
worden, maar de weg naar erkenning en acceptatie omvat vooral veel zorgvuldig en bekwaam
kaderen van kunst en het verkopen van ideeën aan een reeks externe beoordeelaars. 73
Kortom, wat betekent het om tegenwoordig een kunstenaar of een maker te zijn? Volgens de
bovenstaande auteurs zijn veel kunstenaars (makers) tegenwoordig ondernemers of zullen ze dit
(moeten) worden. Dit is niet geheel nieuw. Jason Horejs benadrukt in een artikel dat kritiek uit op het
artikel van Deresiewicz dat er door de geschiedenis heen vele kunstenaars waren die de distributie
en verspreiding van hun kunst op een ondernemende manier aanpakten. Horejs noemt Da Vinci,
Picasso en Warhol als voorbeelden hiervan. 74

1.6 Gevolgen van het makerschap en de verandering in discours (voor literatuur)
Uit mijn (korte) geschiedenis van het auteurschap kwam naar voren dat het woord auteur niet altijd
dezelfde betekenis heeft gehad en dat we nu anders naar auteurschap kijken dan bijvoorbeeld voor
het ontstaan van de boekdrukkunst. Tegenwoordig is de ‘trend’ ontstaan om de auteur vaker een
maker te noemen en wordt de auteur daarnaast meer als ondernemer of ZZP’er gezien. Wat zijn
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echter de gevolgen van deze ontwikkelingen? De volledige implicaties van de verschuivingen binnen
het (culturele) discours kan ik niet afdoende in dit onderzoek beschrijven, omdat ik daar de ruimte en
tijd niet voor heb. Toch zal ik schematisch weergeven wat de implicaties zijn of zouden kunnen zijn.
Volgens het model van Thomas Vaessens wint de heteronome pool in de waardering van
schrijverschap aan belang. Dit betekent dat het auteurschap commerciëler wordt en er meer nadruk
wordt gelegd op economisch succes en een grotere afzet. Dit sluit ook aan op de visie van de
kunstenaar als ondernemer. Er wordt meer ingezet op een culturele industrie en schrijvers zijn vaak
aanwezig in ‘populaire’ media, zoals televisie. Zo schuift Özcan Akyol regelmatig als tafelheer aan bij
De Wereld Draait Door en treden schrijvers op als columnisten en opiniemakers in kwaliteitskranten,
zoals Arnon Grunberg in De Volkskrant.
Auteurs verwerven door meer aanwezig te zijn in de media ‘celebrity capital’. Olivier
Driessens schrijft in ‘Celebrity capital: redefining celebrity using field theory’ over de beperktheid van
de veldtheorie van Bourdieu. Bourdieu stelt dat de actoren (of spelers) in het veld verschillende
soorten kapitaal willen verwerven, zoals economisch kapitaal (verkoop van boeken) en symbolisch
kapitaal (literaire prijzen). Driessens stelt voor om celebrity capital bij de economische en
symbolische kapitalen in het veld toe te voegen, omdat celebrity capital het veld sterk kan
beïnvloeden. 75 Door naamsbekendheid kan een schrijver meer verkopen en succesvoller als
ondernemer te werk gaan.
Naast het (mogelijk) verwerven van ‘celebrity capital’ worden schrijvers en makers meer als
ondernemers gezien. Hierdoor wordt er op een andere (nieuwe) manier naar auteurs, schrijvers en
makers gekeken en wordt het veld beïnvloed, waardoor er een andere industrie opkomt. Een
voorbeeld van deze verandering is de groei van opleidingen en talentontwikkelingstrajecten voor
schrijvers, zoals het traject van De Nieuwe Oost | Wintertuin, het Slow Writing Lab en de ArtEZ
Creative Writing opleiding.
Wat betekent dit voor de visie op literatuur? Als het veld meer heteronoom zou worden, dan
zou dit betekenen dat literatuur meer commercieel zal worden en zich meer aanpast aan de vraag
van de consument.

1.7 Tussentijdse conclusie
In dit hoofdstuk heb ik auteurschap en makerschap onderzocht. Ik heb geconstateerd dat auteurs bij
verschillende organisaties, zoals de Raad voor Cultuur en De Nieuwe Oost | Wintertuin, vaker makers
genoemd worden. Het signaleren van het woord maker binnen deze organisaties duidt een
verschuiving binnen het (culturele) discours aan. Het makerschap is echter geen geheel nieuw
fenomeen. Door de geschiedenis heen zijn er vele multidisciplinaire en ondernemende auteurs en
75
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kunstenaars geweest. Wat echter wel nieuw is, is het gebruik en de functie van het woord en van
andere woorden, zoals ecosysteem, binnen verschillende velden, zoals de overheid en academische
veld.
De discoursverschuiving heeft gevolgen voor de manier waarop auteurs gezien worden en
hoe ze te werk gaan. Het woord maker is namelijk neutraler, kan breder ingezet worden en is
meeromvattend dan de woorden auteur of schrijver. Wanneer iemand maker genoemd wordt, wordt
gesuggereerd dat deze persoon niet alleen een auteur is, maar een meer multidisciplinair karakter
heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel van de deelnemers van het talentontwikkelingstraject van
De Nieuwe Oost | Wintertuin.
Naast het suggereren van een multidisciplinair karakter nemen auteurs ook een andere
positie in binnen de culturele industrie, omdat ze steeds meer als ondernemers gezien worden. Er
wordt een grotere nadruk gelegd op het onderhouden van een netwerk en het proces van het
verkopen van kunst, dan op het produceren van kunst alleen.
Ten slotte kan ik concluderen dat het (culturele) veld in beweging is. Zo is er een groei aan
schrijfopleidingen en talentontwikkelingstrajecten. In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op
een aantal veranderingen binnen het veld, maar in dit hoofdstuk kwam naar voren dat door de
opkomst van makerschap er anders wordt omgegaan met auteurs. Dit kan twee kanten op bewegen;
of het veld past zich aan door de opkomst van verschillende schrijfopleidingen en
talentontwikkelingstrajecten waarbij schrijvers worden opgeleid; of makerschap is aan het opkomen
doordat er een opkomst is aan schrijfopleidingen en ontwikkelingstrajecten waarbij de nadruk niet
op auteurschap, maar op makerschap ligt.
In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op mijn casestudie De Nieuwe Oost |
Wintertuin en zal ik demonstreren hoe makerschap er binnen hun organisatie uitziet. Daarnaast zal ik
laten zien wat de implicaties zijn van het makerschap dat zij presenteren op het literaire (culturele)
veld.
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2. Makerschap en De Nieuwe Oost |
Wintertuin
In dit hoofdstuk zal ik mijn casestudie De Nieuwe Oost | Wintertuin onderzoeken. Ik kies ervoor om
alleen De Nieuwe Oost | Wintertuin te behandelen, omdat ik mij op het literaire veld richt en De
Nieuwe Oost | Theater en Dans en De Nieuwe Oost | Pop daar minder relevant voor zijn. Ik zal eerst
de organisatie van De Nieuwe Oost | Wintertuin behandelen en uiteenzetten wat hun rol binnen het
literaire veld is. Ik zal hiervoor de veldtheorie van Pierre Bourdieu als uitgangspunt gebruiken.
Daarnaast zal ik in dit hoofdstuk onderzoeken wat makerschap voor De Nieuwe Oost | Wintertuin
betekent en zal ik ingaan op het multidisciplinaire en professionele karakter van de deelnemers van
het talentontwikkelingstraject.

2.1 Wat is De Nieuwe Oost | Wintertuin?
De Nieuwe Oost is een onbegrensd productiehuis in Oost-Nederland. De organisatie is ontstaan uit
een samenvoeging van drie productiehuizen: Generale Oost uit Arnhem, productiehuis OostNederland uit Deventer en Wintertuin uit Nijmegen. 76 Deze drie productiehuizen worden nu De
Nieuwe Oost | Theater en Dans, De Nieuwe Oost | Pop en De Nieuwe Oost | Wintertuin genoemd.
De Nieuwe Oost | Wintertuin richt zich op literaire activiteiten en de makers in het
talentontwikkelingstraject van deze tak zijn allemaal schrijvers en dit is een van de redenen waarom
ik mij op De Nieuwe Oost | Wintertuin richt. 77
Op de website van De Nieuwe Oost staat dat de organisatie voor makers bestaat. Zo
ondersteunen ze makers die “groot durven dromen en de stappen willen zetten om die dromen waar
te maken”. 78 De Nieuwe Oost biedt een platform waar makers elkaar kunnen ontmoeten en een plek
waar geëxperimenteerd kan worden. De organisatie begeleidt makers met het ontwikkelen van een
zelfstandige beroepspraktijk door middel van het talentontwikkelingstraject. Naast het
talentontwikkelingstraject heeft De Nieuwe Oost | Wintertuin verschillende andere manieren om
talent te ontwikkelen, zoals Literaturjugend, een schrijfwerkplaats voor jonge schrijvers. Maandelijks
komen zij bijeen om in een informele setting elkaars teksten te bespreken. Tijdens deze
bijeenkomsten krijgen schrijvers feedback van andere schrijvers en van redactieleden van de
organisatie, zodat de schrijvers hun talent verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast dienen de avonden
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als een ontmoetingsplek voor jongen schrijvers en makers uit andere kunstdisciplines, zoals beeld,
theater, film en muziek. 79
Naast begeleiding en het faciliteren van een platform organiseert De Nieuwe Oost makersmeet-ups, zoals workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten, open repetities, debatten, festivals,
voorstellingen en concerten. Daarnaast wordt er muziek uitgebracht bij De Nieuwe Oost | Pop en
publiceert De Nieuwe Oost | Wintertuin boeken. 80
Ten slotte is CELA (Connecting Emerging Literary Artists) een interessant project van De
Nieuwe Oost | Wintertuin. CELA is een project waarbij een aantal literaire organisaties uit zes
Europese landen samenwerken om schrijvers en vertalers te verbinden en om hun werk te
publiceren. De organisaties en professionals die CELA hebben opgezet hebben dit gedaan, omdat ze
een kloof tussen literaire talenten, de industrie en het Europese publiek waarnemen. De organisaties
willen een duurzame infrastructuur voor talentontwikkeling creëren, zodat de diversiteit van
Europese literatuur gewaarborgd wordt en zodat kleinere talen grotere kansen krijgen. 81 Met dit
project maakt De Nieuwe Oost | Wintertuin zichzelf ook een internationale speler op het literaire
veld.
CELA biedt een selectie van achttien opkomende auteurs, vierentwintig vertalers, zes literaire
professionals en zeven literaire organisaties een tweejarig traject om te trainen, om verschillende
vaardigheden te verkrijgen en om een netwerk op te bouwen. 82 Het is een uniek project waarbij
verschillende mensen en organisaties worden samengebracht. Daarnaast wordt het potentieel van
literatuur om mensen te verbinden en om veranderingen teweeg te brengen onderzocht. Samen
pakken de deelnemers een aantal uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan; van de in
toenemende mate scherpe divisies binnen Europa tot de veranderende uitgeversindustrie. De
deelnemers plaatsen deze uitdagingen in perspectief, delen hun werk en overbruggen de verschillen
tussen elkaar, de uitgeversindustrie en het Europese publiek. 83

2.2 De veldtheorie
Om De Nieuwe Oost | Wintertuin in het veld te plaatsen zal ik de veldtheorie gebruiken. Ik heb in het
vorige deel Pierre Bourdieu en zijn veldtheorie al een paar keer genoemd en in de inleiding de
veldtheorie besproken. In dit stuk zal ik de theorie toepassen op De Nieuwe Oost | Wintertuin. Naast
het positioneren van De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen het (culturele) veld is het belangrijk om in
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gedachten te houden wie de andere spelers in het veld zijn en met wie De Nieuwe Oost | Wintertuin
rekening moet houden. Hier zal ik verder op ingaan in deel 2.2.1.
In De Productie van Literatuur hebben Kees van Rees en Gillis Dorleijn de veldtheorie van
Bourdieu als uitgangspunt genomen, maar richten ze zich op het Nederlandse literaire en culturele
veld. De veldtheorie kan gebruikt worden voor het analyseren van de verschillende velden en door
middel van deze theorie kunnen verschillende organisaties en individuen in het veld worden
gepositioneerd. Volgens Van Rees en Dorleijn is het literaire veld ingebed in het culturele veld dat op
zijn beurt weer is ingebed in het maatschappelijke veld. 84
Van Rees en Dorleijn stellen dat individuen (of actoren) naar het vergaren van zoveel
mogelijk kapitaal (of waarde) streven. Deze kapitalen zijn voor elk veld anders. Bij het culturele veld
spelen onder andere sociaal, economisch en symbolische kapitaal een rol. Ieder veld kent eigen
regels als het om de distributie van kapitaal gaat. Dit maakt de velden relatief autonoom, maar niet
volledig, omdat elk veld beïnvloed wordt door de andere velden. Als er in het politieke veld wordt
besloten, door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, dat cultuur geen waarde heeft en dus ook geen
subsidies meer krijgt, dan zal dit het culturele veld economisch zeker beïnvloeden. 85
In De Productie van Literatuur worden verschillende actoren (of spelers) besproken. Dorleijn
en Van Rees stellen dat opstellers van poëticale verhandelingen, schrijvers en critici een rol in het
literaire veld spelen. Ook uitgevers, boekverkopers, docenten, tijdschriftredacteuren, leden van
literaire gezelschappen en leeskringen zijn belangrijke spelers. Verschillende auteurs kunnen diverse
posities in het culturele veld hebben. Dit komt door de verdeling van de waarden die worden
toegekend aan de verschillende auteurs. De een heeft meer invloed en aanzien doordat hij of zij
meer literaire prijzen heeft gewonnen, terwijl een ander juist meer economische waarde heeft door
betere boekverkopen en doordat hij of zij wellicht bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door
aanwezig heeft kunnen zijn. 86
In de Productie van Literatuur schrijven Van Rees, Janssen en Verboord over het vergaren van
symbolische waarde. Ze stellen dat onder andere uitgevers, fondsredacteuren en boekhandelaren
sleutelfiguren zijn in de materiële productie en distributie en dat ze daarnaast een belangrijke rol in
de classificatie van literatuur spelen. Zo stellen ze dat het toekennen van waarde aan literaire
producten, zoals poëziebundels, door de genoemde ‘symbolische’ producenten niet vrijblijvend is.
Het toekennen van waarde heeft altijd als doel om te overtuigen en “hoezeer het handelen van de
leden van diverse instituties ook verbonden is met de eigen positie in het literaire veld, het blijft altijd
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geconditioneerd door de noodzaak een zekere erkenning van andere instanties te verkrijgen”. 87 Het
blijft een samenspel van verschillende spelers en De Nieuwe Oost speelt daar ook een rol in.
Van Rees, Janssen en Verboord hebben de classificatie in het culturele en literaire veld in de
laat twintigste eeuw onderzocht en komen tot de conclusie dat er een verschuiving in deze
classificatie plaatsvindt. Ze geven een aantal voorbeelden waaruit blijk dat er veranderingen zijn in
het toekennen van symbolische waarde en ze stellen dat deze ontwikkelingen “in de symbolische
productie van literatuur […] niet los [kunnen] worden gezien van veranderingen in de voorkeuren en
gedragingen van cultuurdeelnemers die zich in dezelfde periode onder invloed van bredere sociaalculturele ontwikkelingen hebben voorgedaan. Patronen van cultuurproductie en –consumptie
beïnvloeden elkaar wederzijds en worden tevens bepaald door de maatschappelijke structuren
waarin ze zijn ingebed”. 88
Daarnaast stellen Van Rees, Janssen en Verboord dat het “proces van symbolische productie
[…] door deze dynamische sociale inbedding niet [is] vast te pinnen op enkele actoren of activiteiten.
Mettertijd raken andere opvattingen over literatuur in zwang, waardoor nieuwe spelers van zich
doen spreken en oude spelers van strategie veranderen”. 89 Onder deze nieuwe spelers schaar ik De
Nieuwe Oost, omdat de drie productiehuizen nog niet zo lang geleden gefuseerd zijn.
Dorleijn en Van Rees hebben in figuur 2 het literaire veld van het eind van de twintigste eeuw
weergegeven. 90 Het schema is een prima uitgangspunt voor het positioneren van literaire
organisaties, maar het is wel verouderd. Zo zijn literaire festivals in dit schema nog niet opgenomen,
maar hebben ze wel een plaats in het veld verdient. Er bestaan tegenwoordig een aantal grote
festivals die veel bezoekers trekken, zoals het Das Mag festival, het International Literature Festival
Utrecht en natuurlijk het Wintertuinfestival. Mijns inziens behoort het literaire festival tussen
distributie en symbolische productie (figuur 2). Symbolische waarde wordt vergaard door het
uitreiken van prijzen tijdens het festival en vaak zijn er boeken van de aanwezige schrijvers en
uitgeverijen te koop op het festival waardoor distributie mogelijk is. Ik geef dit als voorbeeld om te
laten zien dat het literaire veld niet vaststaand is en met de tijd veranderd. In figuur 3 is een
aangepaste versie van het veld te zien. Deze zal ik later verder bespreken.
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Figuur 2 van De Productie van Literatuur

2.2.1 De andere spelers in het veld
In het voorgaande stuk heb ik verschillende spelers in het veld genoemd, zoals uitgevers,
boekverkopers en critici. In dit stuk zal ik specifieker ingaan op een aantal spelers waar De Nieuwe
Oost | Wintertuin mee te maken heeft. Voordat ik De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen het literaire
(culturele) veld positioneer is het namelijk belangrijk om een aantal van deze spelers in het veld te
bespreken. Ik geef hieronder een paar voorbeelden van organisaties die, net als De Nieuwe Oost |
Wintertuin, verschillende posities in het veld innemen. Ik doe dit omdat het veld altijd relationeel is
en De Nieuwe Oost | Wintertuin met deze spelers rekening moet houden, omdat ze met elkaar
samenwerken of omdat het concurrenten zijn. Voorbeelden van deze andere organisaties zijn Tilt,
het Letterenfonds en Das Mag. Deze organisaties hebben allemaal een eigen
talentontwikkelingstraject en hebben daarnaast verschillende posities binnen het literaire veld.
Naast de voorbeelden zijn er nog veel meer spelers, maar in dit onderzoek is het niet haalbaar om
een volledig beeld te geven van alle spelers op het Nederlandse literaire veld en waarmee De Nieuwe
Oost | Wintertuin mee te maken krijgt.
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Tilt is een organisatie dat festivals en programma’s organiseert en daarnaast
auteursresidenties mogelijk maakt. 91 Bovendien hebben ze een eigen talentontwikkelingstraject
genaamd WOLK. Dit is een traject van twee jaar voor schrijvers, performers en makers waarbij
interdisciplinariteit belangrijk is, maar waar de deelnemers ook begeleid worden naar een eigen
positie binnen de letteren. Ze richten zich met het traject op Noord-Brabant en Vlaanderen. 92 Tilt is
een organisatie dat schrijvers een podium biedt. Dit doen ze door online zichtbaarheid te creëren,
tijdens de evenementen die ze organiseren en door het verkopen van werk. De activiteiten van Tilt
lijken op die van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Het traject van Tilt duurt echter minder lang en ze
richten zich vooral op Noord-Brabant en Vlaanderen, terwijl De Nieuwe Oost zich juist op OostNederland richt.
Das Mag is een andere organisatie die zich niet tot één functie beperkt. Das Mag begon als
literair tijdschrift (Das Magazin), maar is uitgegroeid tot onder andere een uitgeverij. Daarnaast
organiseren ze een zomerkamp voor nieuw, jong talent en organiseert Das Mag verschillende
evenementen, zoals het Das Mag Festival. 93 Das Mag is een interessante organisatie om nader te
bekijken, omdat zij, volgens Thomas Vaessens en Lara Delissen, een gemeenschap vormen. Volgens
Vaessens en Delissen presenteert Das Mag zich als een gemeenschap waarbij contact wordt gelegd
tussen “makers en lezers, tussen producenten en consumenten. […] Om méér te zijn dan een
imaginaire community van geestverwanten en echt contact mogelijk te maken tussen de leden van
de gemeenschap worden de grenzen van het tijdschriftmedium door Das Magazin opgerekt”
(cursivering in origineel). 94 Vaessens en Delissen benadrukken wel dat “de ambitie om mensen bij
elkaar te brengen (bijvoorbeeld om draagvlak te creëren voor het als nieuw gepresenteerde werk in
het tijdschrift) is terug te vinden in alle moderne kunst- en literatuurtijdschriften: ze creëren
draagvlak; ze mobiliseren gemeenschappen”. 95 De manier waarop Das Mag zich presenteert is dus
niet een geheel nieuw fenomeen, maar toch presenteert Das Mag zich als modern bedrijf wel als
vernieuwend. Das Mag lijkt ook op De Nieuwe Oost | Wintertuin. Beiden organiseren festivals en
geven boeken uit. Das Mag doet daarnaast net als De Nieuwe Oost | Wintertuin aan
talentontwikkeling, maar in aanzienlijk mindere mate. Ze hebben namelijk niet een apart traject,
zoals De Nieuwe Oost | Wintertuin dit wel heeft. Ten slotte presenteert De Nieuwe Oost |
Wintertuin zich minder als community, terwijl Das Mag hier veel aandacht aan besteed.
Ten slotte is het Letterenfondsgoed goed om te noemen, omdat het een ander soort
organisatie is en zij verbonden zijn met onder andere De Nieuwe Oost | Wintertuin. Het
Z.n. (2019): https://tilt.nu/over-tilt/over-tilt/
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Letterenfonds is een overheidsfonds en ze kennen onder andere beurzen en subsidies toe aan
schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit in de
literatuur. 96 Ook aan De Nieuwe Oost | Wintertuin wordt subsidie gegeven vanuit het Letterenfonds.
De subsidie is specifiek voor het Wintertuinfestival en het Nieuwe Types festival. 97 Daarnaast hebben
een aantal van de schrijvers van De Nieuwe Oost | Wintertuin meegedaan aan het Slow Writing Lab,
een talentontwikkelingsprogramma van het Letterenfonds, De Nieuwe Oost | Wintertuin, ArtEZ, de
Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Op de website van het
Letterenfonds staat het volgende over het traject: “Het Lab biedt nog niet gepubliceerde schrijvers
een ‘vrije master’ die geheel gericht is op verdere ontwikkeling van hun individuele schrijverschap.
Het programma biedt ruimte voor onderzoek en verdieping, het opdoen van (nieuwe) vaardigheden,
het ontwikkelen van competenties, (beroeps)oriëntatie en professionele groei”. 98
Het Letterenfonds heeft een aparte positie in het literaire veld, omdat ze invloed uitoefenen
op het literaire veld, maar ook omdat er een mogelijke belangenverstrengeling aanwezig is. Zo geven
ze subsidies aan verschillende organisaties. Hierdoor beïnvloeden ze het veld economisch. Daarnaast
hebben ze hun eigen ontwikkelingstraject waaraan onder andere deelnemers uit organisaties die
door het Letterenfonds worden gesubsidieerd meedoen. Zo financiert het Letterenfonds De Nieuwe
Oost | Wintertuin door subsidie en doen deelnemers uit het talentontwikkelingstraject van De
Nieuwe Oost | Wintertuin mee aan het Slow Writing Lab van onder andere hetzelfde Letterenfonds.
De bovenstaande organisaties en de bijbehorende projecten zijn een aantal voorbeelden van
spelers waar De Nieuwe Oost | Wintertuin rekening mee moet houden. Natuurlijk spelen er nog vele
andere spelers mee, zoals bibliotheken, uitgeverijen en de literaire kritiek, maar ik kan helaas niet
alles bespreken in deze scriptie. De spelers die ik heb genoemd zijn belangrijk om te bespreken,
omdat binnen het veld niemand alleen staat en alle organisaties een relatie met elkaar hebben en ze
elkaar daardoor ook beïnvloeden. Daarnaast laat het zien dat niet alleen De Nieuwe Oost veelzijdig
en multidisciplinair is, maar dat andere organisaties zich ook bezighouden met verschillende
activiteiten. De Nieuwe Oost is echter wel uniek, omdat het zich met name op Oost-Nederland richt
en omdat het meer posities inneemt dan de andere organisaties. Dit doordat de drie productiehuizen
zich op verschillende culturele sectoren richten, zoals literatuur, maar ook theater, dans en muziek.
De Nieuwe Oost is daarnaast uniek, omdat ze zich als grensoverschrijdend presenteren. Het
onbegrensde karakter van de organisatie houdt in dat ze hun schrijvers (makers) onder meer
stimuleren om verschillende disciplines te combineren. Zo combineert Lowie van Oers theater met
literatuur en Jelko Arts proza met strips. Beide schrijvers onderzoeken de combinatie tussen verhaal,
Z.n. (z.d.): http://www.letterenfonds.nl/nl/over-het-fonds
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performance en theater (en strip in het geval van Arts). Onder onbegrensd verstaat de organisatie
experimentele, vernieuwende en multidisciplinaire kunst. Ze willen nieuwe verbindingen aangaan en
literatuur wordt daardoor breder dan proza of poëzie. Literatuur beperkt zich niet tot geschreven
tekst, maar gaat de grenzen van taal over naar bijvoorbeeld beeld door de graphic novel van Jelko
Arts (Hoe bijen de ruimte vullen).

2.3 Het positioneren van De Nieuwe Oost | Wintertuin
De Nieuwe Oost | Wintertuin is een productiehuis en neemt een aparte positie binnen het literaire
veld in, omdat ze niet alleen een talentontwikkelingstraject hebben, maar ook een uitgeverij en een
agentschap. Daarnaast organiseren ze verschillende evenementen, zoals festivals, en zetten ze zich in
voor bevolkingsgroepen aan de rand van de samenleving, zoals vluchtelingen en ouderen. De Nieuwe
Oost | Wintertuin heeft door deze activiteiten een plaats in de kunstsector en ze hebben invloed op
het culturele veld. Door de fusie van de verschillende productiehuizen nemen ze een aparte plek in
en wijzigen ze de samenstelling van het veld. Hieronder zal ik De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen
het literaire veld plaatsen. Ik richt mij op het literaire veld, maar De Nieuwe Oost | Wintertuin is ook
actief in onder andere het theaterveld en het muziekveld door de samenwerkingen met de andere
productiehuizen van De Nieuwe Oost, maar ook door projecten waarbij verschillende disciplines
gecombineerd worden.
Om De Nieuwe Oost | Wintertuin te positioneren binnen de veldtheorie uit het voorgaande
stuk gebruik ik het schema van Gillis Dorleijn en Kees van Rees als uitgangspunt (figuur 2). De Nieuwe
Oost | Wintertuin vult verschillende plekken op in het schema. Zo zijn ze een uitgeverij, geven ze een
(online) literair tijdschrift uit en werken ze met auteurs binnen het talentontwikkelingstraject.
Daarnaast hebben ze verschillende projecten en organiseren ze literaire festivals. Een goed
voorbeeld van een belangrijk onderdeel van De Nieuwe Oost | Wintertuin is CELA (Connecting
Emerging Literary Artists). CELA richt zich niet alleen op auteurs en vertalers, maar ook op literaire
professionals en organisaties en trekt daarmee het vertalersvak breder dan vertalen alleen. CELA
biedt een Europese context aan een nieuwe generatie literaire makers.
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Figuur 3
In figuur 3 heb ik een schema gemaakt, waarbij ik het schema van Dorleijn en Van Rees als
uitgangspunt heb genomen en De Nieuwe Oost | Wintertuin in heb geplaatst. CELA heb ik niet
meegenomen bij het maken van dit schema, omdat ik mij op het Nederlandse literaire veld richt en
niet op het internationale veld. Uit mijn schema komt naar voren dat De Nieuwe Oost | Wintertuin
een zeer brede organisatie is en op verschillende plaatsen in het veld met diverse activiteiten
aanwezig is. De organisatie is betrokken bij materiële productie, distributie en tot op zekere hoogte
bij symbolische productie.
De Nieuwe Oost | Wintertuin is betrokken bij materiële productie, omdat ze auteurs
(makers) onder hun hoede nemen door de begeleiding in het talentontwikkelingstraject en door het
agentschap, maar ook CELA speelt hierbij een rol, omdat verschillende Wintertuinschrijvers vertaald
zullen worden en daardoor zullen bijdragen aan de internationale, materiële productie. Bovendien is
de organisatie een uitgeverij waar onder andere chapbooks van de makers uit het
talentontwikkelingstraject worden uitgegeven. Ten slotte heeft De Nieuwe Oost | Wintertuin een
eigen (online) tijdschrift, genaamd de Notulen van het Onzichtbare. 99 Op deze website worden
regelmatig verhalen, essays en andere bijdragen van de makers gepubliceerd.
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Naast materiële productie zorgt De Nieuwe Oost | Wintertuin voor distributie. In het figuur
van Dorleijn en Van Rees staan bij distributie boekhandels, leesclubs en de bibliotheek. De Nieuwe
Oost zorgt voor distributie door middel van een boekenstand bij de verschillende evenementen en
festivals die ze organiseren. Daarnaast hebben ze een webshop waar de chapbooks en andere
producten van de uitgeverij verkocht worden.
Ten slotte is De Nieuwe Oost | Wintertuin ook aan symbolische productie verbonden, omdat
ze verbonden zijn aan literatuuronderwijs. De organisatie heeft verschillende connecties met de
opleiding Creative Writing van de hogeschool ArtEZ. Zo is de directeur van De Nieuwe Oost, Frank
Tazelaar, hoofd van de opleiding, is programmamaker Monique Warnier opleidingscoördinator en
geven verschillende werknemers les bij ArtEZ.
De breedte van de organisatie zorgt ervoor dat ze vrij gemakkelijk impact kunnen maken op
het literaire veld. Door hun aanwezigheid op verschillende posities hebben ze meer invloed, dan
organisaties die zich beperken tot alleen uitgeven of het organiseren van festivals. Doordat ze op
verschillende manieren bijdragen aan het literaire veld hebben ze veel invloed op het veld, maar
kunnen ze ook hun eigen weg volgen. Zo is de missie van De Nieuwe Oost | Wintertuin tussen 2017
en 2020 het tot stand brengen van verbindingen tussen lezers en schrijvers, tussen literatuur en
andere kunstdisciplines, tussen innovatie en mainstream, en tussen artistieke en maatschappelijke
thema’s. 100 De verbinding tussen lezers en schrijvers bereiken ze onder andere door de schrijvers uit
het talentontwikkelingstraject te laten optreden op hun festivals, maar ook door de
Wintertuinsessies. Wintertuinsessies zijn literaire talkshows die samengesteld worden door de
makers uit het traject. De makers worden bij het maken van evenementen inhoudelijk en
productioneel ondersteund en begeleid vanuit de organisatie, maar mogen zelf invulling geven aan
hun sessie. 101 Door middel van deze activiteiten komen de schrijvers (makers) meer in contact met
hun leespubliek en komt het publiek ook in contact met de schrijvers.
De Nieuwe Oost | Wintertuin wil daarnaast literatuur met andere kunstdisciplines verbinden
en dit doen ze onder andere met projecten, zoals Opgepoetst, waarbij hiphopartiesten en schrijvers
samenwerken. Innovatie bereiken ze door middel van experimenten en de verbinding tussen
artistieke en maatschappelijke thema’s bereiken ze onder andere door de festivals actuele thema’s
te geven, zoals het Wintertuinfestival van 2018 met het thema ‘Wat horen we als we luisteren?’. 102
In de periode 2017 – 2020 richt De Nieuwe Oost | Wintertuin zich ook op het signaleren en
bevragen van actuele ontwikkelingen in de literaire cultuur. 103 CELA is hier een goed voorbeeld van.
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De organisatie van CELA ondervond een kloof tussen verschillende literaire spelers en hebben hierop
ingespeeld door CELA op te richten en daar verandering in te brengen.
De Nieuwe Oost | Wintertuin heeft bovendien als doelstelling om bij te dragen aan
diversiteit van het literaire aanbod in Nederland. 104 Aan deze doelstelling kunnen ze voldoen omdat
ze zelf voor materiële productie, maar ook voor distributie zorgen. Ze hebben zelf controle over hun
talentontwikkelingstraject en wie ze daarin toelaten (of niet). Daarnaast begeleiden ze de
deelnemers van het traject en hebben ze door het geven van opdrachten invloed op de materiële
productie van werk.
De Nieuwe Oost | Wintertuin is bijzonder, omdat de meeste organisaties niet zo een groot
deel van de productie en distributie in handen hebben. Een voordeel van deze opzet is dat De
Nieuwe Oost | Wintertuin zelf in handen heeft wat ze publiceren en daardoor hun eigen gatekeepers
zijn. 105 Ze zijn daardoor niet afhankelijk van het oordeel van andere gatekeepers, zoals uitgeverijen.
Dit is echter tegelijkertijd ook een nadeel. Doordat De Nieuwe Oost | Wintertuin vrijwel alles zelf
beslist lopen ze de waarde die gatekeepers, zoals gerenommeerde uitgeverijen, aan publicaties
geven mis en zullen daardoor de publicaties van uitgeverij Wintertuin minder symbolische waarde
krijgen, dan een publicatie bij een grotere uitgeverij. Het doel van De Nieuwe Oost | Wintertuin is
uiteindelijk wel om de makers bij deze uitgeverijen gepubliceerd te krijgen, maar met de eerste
(chapbook) publicaties zullen de schrijvers en de boeken minder waarde verwerven.
Een ander nadeel is dat er een potentieel probleem van belangenverstrengeling ontstaat en
het een monolithische onderneming wordt. Doordat ze zelf alles beslissen bestaat het gevaar dat ze
minder divers worden in hun uitgaven, terwijl ze juist streven naar diversiteit. De organisatie beperkt
zich tot het uitgeven van (vrijwel alleen) schrijvers uit hun eigen talentontwikkelingstraject en staan
daardoor minder open voor andere initiatieven en schrijvers van buitenaf.
De invloed van de organisatie op het veld is dat ze een brede positie hebben ingenomen en
daarmee ook verschillende spelers buitensluiten. Ze hoeven niet per se samen te werken met andere
spelers, zoals uitgeverijen, festivalorganisaties of talentontwikkelaars, omdat ze dit zelf in huis
hebben. De samenwerkingen gaan ze wel aan, omdat het hun bereik vergroot, maar het ze zouden
alles zelf kunnen doen.

2.4 De betekenis van makerschap bij De Nieuwe Oost | Wintertuin
Om te bepalen wat het betekent om een maker te zijn bij De Nieuwe Oost | Wintertuin is het
belangrijk om eerst te weten wat De Nieuwe Oost | Wintertuin onder makerschap verstaat en waar
Z.n. (2018) Jaarverslag Wintertuin 2017: 10/11
John Thompson noemt in Merchants of Culture agenten en uitgevers gatekeepers, omdat zij een zeer
selecterende rol hebben. Zij beslissen vaak of een boek wel of niet genoeg waarde heeft om uitgegeven te
worden. Hierdoor hebben ze een bepaalde macht. Thompson (2012): 15/16
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dat in naar voren komt. Ik heb twee duidelijke aspecten van het makerschap van De Nieuwe Oost
kunnen constateren. Ten eerste richt de organisatie zich op multidisciplinariteit en ten tweede richt
het zich op professionaliteit en ondernemerschap.

2.4.1 Makers en multidisciplinariteit
De Nieuwe Oost | Wintertuin benadrukt op verschillende manieren dat ze zich richten op
multidisciplinariteit. Ik heb dit eerder genoemd, maar het blijft een belangrijk punt waardoor ik het
nog een keer benadruk. De organisatie zegt in het jaarverslag van 2017 dat ze geen “traditioneel
productiehuis in de podiumkunsten zijn, maar een onbegrensd productiehuis waarin verschillende
disciplines, waaronder theater, dans, literatuur en pop, samenkomen”. 106 Daarnaast staat op de
website dat de organisatie de makers “bij de ontwikkeling van een zelfstandig beroepspraktijk
[coachen]. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke disciplines, maar vanuit de ambitie om te creëren en
de drang om te vernieuwen”. 107 Uit het laatste citaat blijkt dat ze zich niet richten op ‘afzonderlijke
disciplines’, maar op multidisciplinariteit. Daarnaast blijkt uit dit citaat dat De Nieuwe Oost |
Wintertuin zich op professionaliteit en ondernemerschap richt, omdat ze de makers naar een
‘zelfstandige beroepspraktijk’ begeleiden met als doel dat ze op den duur op eigen benen kunnen
staan. Ik zal daar in 2.4.2 verder op ingaan.
De Nieuwe Oost profileert zich als een multidisciplinaire organisatie. De makers uit het
talentontwikkelingstraject zijn nadrukkelijk multidisciplinair. In de bijlage staat een overzicht van de
26 makers en hun disciplines, zoals deze op de website van De Nieuwe Oost staan. Opvallend is dat
bij het eerste overzicht van de makers hun multidisciplinariteit niet benadrukt wordt. 108 Als men
verder klikt naar de individuele pagina’s van de schrijvers, dan staat er wel meer informatie over de
schrijvers en wordt duidelijk dat de schrijvers meer multidisciplinair zijn dan op de overzichtspagina
te zien is.
Naast op de website zelf wordt er ook op sociale media benadrukt dat de makers
multidisciplinair zijn. Bijvoorbeeld bij de marketingcampagne genaamd ‘Meet the Maker’. 109 De
‘Meet the Maker’-campagne heeft als doel de schrijvers uit het talentontwikkelingstraject uit te
lichten. Er zijn regelmatig Meet the Maker berichten op sociale media gezet. Door middel van deze
campagne wil de organisatie laten zien wat het talentontwikkelingstraject is en wat de makers uit het
traject doen. In het eerste Meet the Maker bericht op Facebook staat: “Schrijven is meer dan
publiceren alleen: als je een verhaal vertelt, komen dingen in beweging. Onze talentontwikkeling
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staat precies daar bij stil: in onze unieke trajecten worden schrijvers begeleid bij het ontwikkelen van
een veelzijdig makerschap”. 110
Voor hun kijk op literatuur betekent dit dat De Nieuwe Oost | Wintertuin vindt dat literatuur
veelzijdig moet zijn. Ze denken niet vanuit verschillende disciplines, maar benadrukken dat alles
gecombineerd kan worden. Zo kan literatuur met theater, muziek of beeld gecombineerd worden.
Een goed voorbeeld hiervan is het project Opgepoetst. Bij deze productie gaan hiphopartiesten en
schrijvers aan de slag met elkaars werk. Hiphopteksten worden bewerkt tot nieuw literair werk en
literaire teksten tot nieuwe hiphopnummers. Met het resultaat zullen de makers een landelijk
tournee langs diverse poppodia en festivals maken. 111 Bij dit project wordt literatuur en muziek
verbonden en laten ze zien dat hiphop en poëzie zeer verwant aan elkaar kunnen zijn. Zo zijn
hiphoppers net als dichters ‘taalvernieuwers’ en heeft poëzie net als hiphop zogenaamde ‘flow’. 112
Met deze specifieke collaboratie wordt een jong publiek bereikt en worden twee disciplines
gecombineerd waarbij het wellicht niet voor de hand ligt dat ze gecombineerd kunnen worden. 113
De Nieuwe Oost | Wintertuin ziet hun makers (schrijvers) dus vooral als multidisciplinair. De
schrijvers worden niet beperkt tot het geschreven woord, maar worden aangemoedigd om zich te
verbreden naar bijvoorbeeld theater of muziek. Ook gaan ze met het werk van anderen aan de slag,
zoals bij Opgepoetst.

2.4.2 Makers en professionaliteit
Naast multidisciplinariteit is De Nieuwe Oost | Wintertuin gericht op professionaliteit en benadrukt
de organisatie dat schrijven een beroep is dat geleerd kan worden. Dit blijkt uit het
talentontwikkelingstraject waarbij de makers redactioneel begeleid worden en workshops volgen om
zich professioneel te ontwikkelen, maar dit blijkt ook uit de connecties die de organisatie met de
schrijfopleiding van ArtEZ in Arnhem heeft. Verschillende schrijvers uit het ontwikkelingstraject
komen van deze opleiding, zoals Koen Frijns en Marjolein Takman. Daarnaast geven verschillende
werknemers van De Nieuwe Oost | Wintertuin les op de schrijfopleiding.
In het advies van de BIS wordt over De Nieuwe Oost gezegd dat ze niet alleen artistiek talent
ontwikkelen, maar zich ook op publieksbinding en ondernemerschap richten. 114 De Nieuwe Oost |
Wintertuin richt zich onder andere op ondernemerschap door de manier waarop het
talentontwikkelingstraject vormgegeven is. Het traject van De Nieuwe Oost | Wintertuin bestaat uit
verschillende fasen. 115 In de eerste fase wordt de samenwerking tussen De Nieuwe Oost | Wintertuin
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en de schrijver verkend en maakt de schrijver kennis met de organisatie. De schrijver onderzoekt wat
hij of zij wil leren, verbeteren of verdiepen. Tijdens deze eerste fase krijgt een schrijver begeleiding
van twee redacteuren en wordt hij of zij opgenomen in een tutorgroep met andere beginnende
schrijvers. Tijdens deze fase publiceert de schrijver op het blog van De Nieuwe Oost | Wintertuin en
wordt hij of zij gevraagd op te treden tijdens literatuurfestivals en –programma’s, zoals het
Wintertuinfestival of het Nijmeegs Boekenfeest. 116
In de tweede fase wordt naar het publiceren van een chapbook gewerkt. Dit is vergelijkbaar
met een EP voor muzikanten. Het chapbook is een soort visitekaartje dat onder andere naar
uitgeverijen gestuurd wordt en dat gebruikt wordt om de aandacht te trekken van
programmamakers en andere literaire professionals. De Nieuwe Oost | Wintertuin zet zich in om de
netwerken van hun makers te vergroten en een achterban te creëren. Ze willen de schrijvers de
beroepspraktijk in helpen en chapbooks zijn een goed voorbeeld van commercieel en professioneel
gerichte middelen om dit te doen. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat mensen de schrijvers volgen
in hun carrière, dat ze hun werk kopen en supporters worden.
De derde fase richt zich op het verdiepen en verbreden van het netwerk van de maker. Fase
drie is sterk naar buiten gericht. Zo is een van de mogelijke doelen tijdens deze fase het verkrijgen
van een contract bij een uitgeverij.
De vierde fase is een uitstroomfase. Tijdens deze fase staan de schrijvers al grotendeels op
eigen benen. De schrijvers debuteren tijdens deze fase. Daarnaast begint het ‘teruggeven’. De
schrijvers kunnen zelf redactionele begeleiding binnen het agentschap bieden of lesgeven bij andere
programma’s en projecten.
Binnen het talentontwikkelingstraject bestaat wel een zekere spanning tussen het
makerschap en het ondernemerschap, omdat een deel van het ondernemerschap bij de werknemers
van De Nieuwe Oost | Wintertuin ligt en niet bij de makers. Dit komt door de rol van de afdeling
Talent binnen de organisatie en binnen het talentontwikkelingstraject. Bij de afdeling hoort het
agentschap van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Alle interne en externe opdrachten gaan via het
agentschap. Ze bieden hun schrijvers actief aan externe instellingen, zoals uitgeverijen en literaire
festivals aan, maar ze hebben daarnaast ook hun eigen projecten, programma’s en podia waar ze
hun schrijvers onder de aandacht proberen te brengen. Daarnaast gebruiken ze hun eigen marketing,
zoals sociale media, programmaboekjes en blog/online tijdschrift, om hun schrijvers te promoten. De
marketing is veel gericht op het aanbieden en laten zien van de schrijvers. Elke schrijver heeft een
eigen pagina met biografie, fragment en (eventueel) video. Ook worden de schrijvers in de
nieuwsbrief uitgelicht als ze bijvoorbeeld op podia staan. Dit betekent echter wel dat een groot deel
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van de promotie en daarmee van het ondernemerschap van de makers bij de organisatie van De
Nieuwe Oost ligt.
Daarnaast stuurt De Nieuwe Oost | Wintertuin het literaire veld door het agentschap. Ze
zetten zich actief in om de schrijvers aan werk te helpen en boekingen binnen te slepen en
positioneren de schrijvers daarmee in het veld. Het gevolg hiervan is dat de makers minder
zelfstandig in hun ondernemerschap zijn.

2.4.3 Het doel van het makerschap van De Nieuwe Oost | Wintertuin
Wat is het doel van het makerschap zoals De Nieuwe Oost | Wintertuin dit presenteert? Uit de
manier waarop De Nieuwe Oost | Wintertuin de schrijvers presenteert kan ik afleiden dat de
organisatie de schrijver niet alleen als schrijver bekend wil laten staan. Ze willen het begrip en het
beroep van schrijver breder trekken en dat is onder andere waarom ze de deelnemers in het
talentontwikkelingstraject makers noemen en geen schrijvers. Door hun schrijvers makers te noemen
geven ze aan dat de schrijvers niet alleen schrijven, maar meer kunnen en laten ze zien dat er andere
wegen mogelijk en wenselijk zijn en dat schrijvers zich niet hoeven te beperken tot het geschreven
woord. Ze willen het culturele veld laten zien dat de traditionele weg van boek naar uitgeverij naar
publicatie niet per se gevolgd hoeft te worden.
In het voorgaande hoofdstuk is gesteld dat discours performatief is en het daardoor kan
aanzetten tot verandering. Discours kan echter ook aanzetten tot stilstand of behoud van de situatie.
In het geval van mijn onderzoek zet discours echter aan tot verandering, omdat ik in een vorig deel al
heb geconstateerd dat er beweging in het veld plaatsvindt. Zo wil De Nieuwe Oost het culturele veld
beïnvloeden en wijzigen. Specifiek willen ze de literaire keten veranderen. John Thompson beschrijft
in Merchants of Culture de literaire keten (zie figuur 4). Thompson heeft het specifiek over de rol van
de uitgeverij in de “publishing chain”, maar toch is deze keten ook in mijn onderzoek nuttig, omdat
De Nieuwe Oost | Wintertuin onder andere een uitgeverij is. 117 De literaire keten is de keten met een
“series of organizational links by means of which a specific product – the book – is gradually
produced and transmitted via distributors and retailers to an end user who purchases it”. 118 In figuur
4 is te zien hoe Thompson de keten indeelt. Het is een vrij traditionele keten waarbij een auteur, al
dan niet met behulp van een agent, naar de uitgever stapt. In het schema staat geen redactie, maar
Thompson legt in de tekst wel uit dat de uitgever het werk leest en redigeert alvorens het naar een
drukker te sturen. De drukker levert het daarna bij de distributeurs, waarna het weer verder
verspreid zal worden naar boekhandelaren, bibliotheken en andere instituties. 119
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Figuur 4
Thompson stelt dat de ‘publishing chain’ tegelijkertijd een ‘value chain’ is, omdat elk punt in
het proces van de keten waarde aan het product toebedeeld. Thompson stelt dat elke schakel in de
keten “a task or function [performs] which contributes something substantial to the overall task of
producing the book and delivering it to the end user, and this contribution is something for which the
publisher (or some other agent or organization in the chain) is willing to pay”. 120 Thompson noemt
agenten en uitgevers ook wel gatekeepers, omdat zij een zeer selecterende rol hebben. Zij beslissen
vaak of een boek wel of niet genoeg waarde heeft om uitgegeven te worden. Hierdoor hebben ze
een bepaalde macht. De Nieuwe Oost | Wintertuin fungeert als een gatekeeper, omdat ze selecteren
wie er in het talentontwikkelingstraject komt en wie niet. De Nieuwe Oost | Wintertuin is daarnaast
een gatekeeper, omdat ze (vrijwel) alleen chapbooks uitgeven van mensen die in het
talentontwikkelingstraject zitten. Om bij Wintertuin gepubliceerd te worden moet je dus vrijwel altijd
het traject doorlopen.
De Nieuwe Oost | Wintertuin biedt een alternatieve route naar het schrijver- of makerschap.
Dit doen ze door een eigen uitgeverij te runnen, maar ook door andere woorden te gebruiken
waardoor er een andere taal wordt gebruikt. Doordat de taal (of het discours) veranderd kan de
structuur van het literaire veld of de literaire keten anders worden.

2.5 Tussentijdse conclusie
In dit hoofdstuk heb ik mijn casestudie De Nieuwe Oost | Wintertuin behandeld. Ik heb onderzocht
hoe De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen het literaire (culturele) veld gepositioneerd kan worden. Ik
kan concluderen dat De Nieuwe Oost | Wintertuin een zeer veelzijdige organisatie is waardoor ze
verschillende posities in het literaire veld innemen. Doordat ze onder andere een uitgeverij en een
agentschap met een talentontwikkelingstraject zijn zorgen ze voor materiële productie van culturele
goederen, maar zorgen ze ook voor de distributie van deze goederen. Daarnaast zijn ze, door hun
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grensoverschrijdende karakter, actief in verschillende velden, zoals het literaire veld, maar ook het
theater- en muziekveld.
Naast het positioneren van de organisatie heb ik ook onderzocht wat de betekenis van het
makerschap voor de organisatie is. Kort gezegd is makerschap voor De Nieuwe Oost | Wintertuin
multidisciplinair en ondernemend, maar daarnaast is ontwikkeling een belangrijk aspect van
makerschap. Dit blijkt onder andere uit de connecties die de organisatie heeft met de hogeschool
ArtEZ.
Ten slotte heb ik onderzocht wat het doel van De Nieuwe Oost | Wintertuin is met
betrekking tot het gebruiken van een andere terminologie voor het woord schrijver of auteur. De
Nieuwe Oost | Wintertuin gebruikt andere woorden (een ander discours), zodat ze het veld kunnen
veranderen. Ze willen laten zien dat schrijvers niet alleen hoeven schrijven, maar meer veelzijdig
kunnen zijn in hun werk.
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3. Discoursanalyse
In dit hoofdstuk zal ik de discoursanalyse van Gavin Kendall en Gary Wickham uit het eerste
hoofdstuk toepassen op mijn casestudie. Ik zal een analyse doen van de retoriek van de jaarverslagen
van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Discours is een manier van spreken waarmee men op een bepaald
moment over een bepaald onderwerp kan communiceren. Ik kan dus per jaar binnen de
jaarverslagen onderzoeken welk discours De Nieuwe Oost | Wintertuin op dat moment inzet. Door
discours te analyseren kan ik onderzoeken of en hoe het (literaire en culturele) veld veranderd. De
gevolgen bespreek ik verder in deel 3.4. Ik zal mij in de discoursanalyse richten op de jaarverslagen
van De Nieuwe Oost | Wintertuin van 2013 tot en met 2018. Ik begin in 2013, omdat vanaf dat jaar
de subsidieregeling veranderde. Dit heeft gevolgen gehad voor de economische positie van de
organisatie. Dit zal ook duidelijk worden uit de analyse van de jaarverslagen. Bij de analyse zal ik
vooral letten op het woord maker, maar ik zal ook de woorden auteur en schrijver onderzoeken.
Daarnaast onderzoek ik wanneer het woord maker meer gebruikt wordt in de jaarverslagen
en wanneer de functie van het woord lijkt te veranderen. Ik zal bovendien onderzoeken waarom er
een omslag in terminologiegebruik plaatsvindt en wat voor gevolgen dit heeft voor het literaire veld.
Om dit te onderzoeken zal ik een aantal overheidsdocumenten bestuderen en analyseren. Ik zal mij
daarbij vooral richten op de documenten van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), omdat dit, mijns
inziens, veel invloed heeft op de werking van het literaire veld. Dit zal ik verderop in het hoofdstuk
verder toelichten.
Ten slotte onderzoek ik welke literatuuropvattingen De Nieuwe Oost | Wintertuin door de
jaren heen heeft gehad. Wat is literatuur volgens de organisatie en wat willen ze met literatuur
bereiken? In de jaarverslagen gaat De Nieuwe Oost | Wintertuin niet erg specifiek in op hun visie op
literatuur, maar uit de doelstellingen en andere delen van de jaarverslagen kan ik wel opmaken wat
hun bedoelingen zijn.

3.1 Discoursanalyse jaarverslagen 2013 – 2018
Ik zal eerst de jaarverslagen van De Nieuwe Oost | Wintertuin vanaf 2013 tot het meest recente
document van 2018 analyseren voordat ik het stappenplan van Gavin Kendall en Gary Wickham uit
Using Foucault’s Methods behandel. Ik zal mij in de analyse vooral op de woorden maker, schrijver en
auteur richten. Ik heb daarvoor de woorden (schrijver, maker en auteur) geteld, zoals in het overzicht
in bijlage 3 te zien is. Hierbij heb ik het meervoud van de woorden meegeteld en heb ik woorden,
zoals theatermaker of toneelschrijver erbij gerekend, omdat ook theatermakers en toneelschrijvers
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onder makerschap en auteurschap vallen. Daarnaast heb ik gelet op de (veranderende) structuur en
doelstellingen van de organisatie.
Wintertuin richt zich van 2013 tot en met 2016 op dezelfde doelstellingen. Zo vindt de
organisatie dat de literaire cultuur een vitale en relevante rol in de cultuurbeleving van jonge mensen
moet spelen. Daarnaast begeleidt en presenteert Wintertuin literair talent, faciliteren en initiëren ze
experiment, stimuleren ze netwerkvorming tussen de letteren en andere disciplines en dragen ze op
verschillende manieren bij aan disciplinaire verdieping. Ten slotte richt Wintertuin zich “op het
produceren en ontwikkelen van genre verbindende literaire producties, voorstellingen en
evenementen, op het verstrekken van productieopdrachten, op het samenwerken binnen het
culturele en maatschappelijke circuit en op het actief ondersteunen van jonge schrijvers”. 121
Van 2017 tot en met 2020 heeft Wintertuin een andere missie en andere doelstellingen. De
missie wordt als volgt omschreven: “Wintertuin maakt literaire manifestaties en programma’s van
hoog niveau. De activiteiten brengen verbindingen tot stand tussen lezers en schrijvers; tussen
literatuur en andere kunstdisciplines; tussen innovatie en mainstream, en tussen artistieke en
maatschappelijke thema’s”. 122
Daarnaast richten ze zich met de Wintertuinprogramma’s op het signaleren en bevragen
actuele ontwikkelingen in de literaire cultuur en op het bijdragen aan de diversiteit van het literaire
aanbod in Nederland. De programma’s en manifestaties hebben een landelijke uitstraling en ze
trekken een groot, divers samengesteld publiek. Ten slotte zijn ze sterk geworteld in de culturele
omgeving van de steden Nijmegen en Arnhem. 123
Een rode draad door beide periodes is dat de organisatie zich op multidisciplinariteit richt
doordat ze verbindingen tot stand willen brengen tussen verschillende kunstdisciplines, netwerken
willen vormen en willen experimenteren met verschillende kunstvormen. In het volgende stuk zal ik
elk jaarverslag apart analyseren.

3.1.1 Jaarverslag 2013
In 2013 heette De Nieuwe Oost | Wintertuin nog Literair Productiehuis Wintertuin en was de
organisatie niet samengevoegd met Generale Oost en Productiehuis Oost Nederland, maar werkten
ze al wel samen. In 2013 is het samenwerkingsverband De Nieuwe Oost opgericht als reactie op het
veranderen van de subsidieregelingen. Wintertuin was namelijk tot 2012 in de Culturele
Basisinfrastructuur opgenomen, maar van 2013 tot 2016 kreeg de organisatie geen subsidie uit deze
pot. De bezuinigingen hebben vergaande gevolgen gehad voor de organisatie, “omdat opname in de
BIS, van groot belang is, zowel voor de organisatie als voor de ontwikkeling van de letteren in
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Nederland”. 124 Voor Wintertuin is talentontwikkeling een belangrijk onderdeel van de organisatie en
daarom hebben ze samen met theater en dansproductiehuis Generale Oost en popproductiehuis
Oost-Nederland De Nieuwe Oost opgericht. 125 Gezamenlijk hadden ze als doel om Provinciale steun
voor talentontwikkeling en begeleiding te verkrijgen.
In het jaarverslag van 2013 wordt het woord maker een aantal keer genoemd. Het woord
wordt echter niet gebruikt op de manier waarop het nu wordt gebruikt. In het verslag wordt met het
woord vooral verwezen naar theatermakers en fysieke makers. Onder makers vallen, op een enkele
uitzondering na, geen muzikanten en schrijvers. De volgende zin staat in een stuk over Het Wilde
Oosten, een festival dat georganiseerd werd door het samenwerkingsverband De Nieuwe Oost: “De
avond was een groot succes met een volle theaterzaal en positieve reacties van zowel publiek als
makers”. 126 Het woord maker verwijst hier wel naar de deelnemers van het festival. Dit zijn
theatermakers, schrijvers en studenten van de Creative Writing opleiding van ArtEZ. 127 In plaats van
het woord maker wordt er in 2013 vaker gekozen om het woord schrijver, dichter of muzikant te
gebruiken, dus ter vervanging van het brede woord maker, worden de disciplines van de kunstenaars
genoemd.
Ten slotte heeft Wintertuin het kort over hun visie op literatuur. In het jaarverslag staat dat
de redactie van Wintertuin ieder jaar nieuwe evenementen en producties op het snijvlak van
literatuur en ander kunstdisciplines ontwikkelt. Dit houdt in dat ze experimenteren met verschillende
vormen van literatuur en niet vasthouden aan literatuur in materiële vorm. Vanuit de uitgeverij
geven ze wel “diverse publicaties van zowel inhoudelijk verdiepende als luchtige en toegankelijke
aard” uit. 128 Bij de uitgeverij zijn dat jaar onder andere een kookboek en een bundeling verschenen,
maar ze geven ook cd’s uit. Ze beperken zich dus niet tot het uitgeven van poëzie of proza. Daarnaast
houden ze zich bezig met ‘het nieuwe schrijven’. Dit doen ze in hun gelijknamige workshopreeks. Dit
zijn workshops over literatuur in “al haar moderne verschijningsvormen”. 129 De activiteiten zijn
gericht op middelbare scholieren en de gedachte achter de workshops is dat “de maatschappij in
sterke mate ‘verschriftelijkt’, met nieuwe communicatievormen als sms, internet en social media.
Maar verhalen verschijnen ook als e-book, animatie, graphic novel en blog. Dit vraag om literaire
competenties die onze schrijfvaardigheid en uitdrukkingsvaardigheid vergroten: het nieuwe
schrijven” (cursivering in origineel). 130 In de workshops werken leerlingen met jonge schrijvers,
dichters, journalisten of muzikanten en gaan ze aan de slag met de ontwikkelingen in de huidige
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tekstcultuur. Dit betekent dat Wintertuin literatuur als iets veranderlijks ziet en onderzoekt wat voor
nieuwe communicatievormen er zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden.

3.1.2 Jaarverslag 2014
Anders dan in 2013 heeft Wintertuin in het jaarverslag van 2014 vier duidelijke pijlers in hun
organisatie. De vier pijlers waar de organisatie zich op richt zijn:
1. Wintertuin Podium - literatuurfestivals en podiumproducties
2. Wintertuin Academy – talentontwikkeling, educatie en schrijfwerkplaats
3. Wintertuin Agentschap – begeleiding talentvolle schrijvers
4. Wintertuin Uitgeverij – onafhankelijke uitgever van eigenzinnige publicaties. 131
Wintertuin begint het jaarverslag met een focus op talentontwikkeling, want een
hoogwaardig en levendig literair klimaat heeft een stevige basis nodig. 132 Wintertuin stelt dat ze al
jaren in educatie en talentontwikkeling investeren, bijvoorbeeld door middel van een
“driemaandelijkse ‘Bootcamp voor schrijftalent’ en door Literaturjugend, een maandelijkse
werkplaats voor beginnende schrijvers, dichters en theaterschrijvers. Daarnaast is Wintertuin
initiatiefnemer en coördinator van de eerste literaire schrijfopleiding van Nederland, de bachelor
Creative Writing aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem, die in 2014 zijn vierde jaar in is
gegaan”. 133
In 2014 is Wintertuin bovendien een agentschap gestart. Een groep schrijvers wordt daar
begeleid bij hun carrière en “naast vertegenwoordiging van de auteurs biedt Wintertuin een
compleet platform: redactionele begeleiding bij de totstandkoming van nieuw werk, optredens in
literaire producties en tijdens (literaire) evenementen en de mogelijkheid les te geven binnen het
workshopprogramma van Wintertuin. Met deze nieuwe rol als literair agent tracht Wintertuin de
talentontwikkeling in de schrijf- en publicatiecultuur te versterken”. 134 Wintertuin is door het
opzetten van het agentschap actief bezig met het beïnvloeden van het (literaire en culturele) veld.
In 2014 zijn bij de uitgeverij de eerste vier chapbooks van ‘Wintertuinschrijvers’
gepubliceerd. De chapbooks worden predebuten van talentvolle schrijvers uit het agentschap
genoemd. 135 Op het Wintertuinfestival zijn deze eerste edities gepresenteerd. Op de oude website
van Wintertuin staat uitgelegd wat een chapbook is. 136 Een chapbook is “een professioneel
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visitekaartje waarin het kunnen van de auteur wordt getoond”. 137 Het chapbook wordt ook wel
vergeleken met een EP voor muzikanten.
Laurens van de Linde heeft in zijn masterscriptie chapbooks onderzocht en zich daarbij onder
andere op de chapbooks van Wintertuin gericht. Van de Linde concludeert dat een chapbook een
uitgave van een niet-reguliere uitgeverij is en waarbij veel aandacht aan het buiten- en het
binnenwerk geschonken wordt. Daarnaast zijn de uitgaven vaak kleiner en korter dan
standaarduitgaves en kunnen ze inhoudelijk verschillende literaire genres bevatten. 138 Van de Linde
stelt dat de schrijvers van Nederlandse chapbooks, waaronder dus de Wintertuinschrijvers, vrijwel
altijd schrijvers zijn die aan het begin van een schrijverscarrière staan. Daarnaast vormt het chapbook
“vaak de eerste echte uitgave van eigen werk van de schrijver (een echte eigen publicatie, met meer
om het lijf dan een publicatie in een tijdschrift of opname in een bloemlezing) […]”. 139 Chapbooks zijn
dus geen debuutromans of –bundels, maar meer een bewijs van kunde. Door het uitgeven van deze
boekjes laat Wintertuin echter wel zien dat zij (tastbare) boeken belangrijk vinden. Naast dat de
organisatie, net als in 2013, genre verbindend en innovatief willen zijn, vinden ze het uitgeven van
‘traditionele’, fysieke boeken dus ook van belang.
De doelstellingen van Wintertuin zijn in 2014 hetzelfde als het jaar daarvoor en ook hun
literatuuropvattingen zijn niet veel veranderd. Aan de ene kant houden ze vast aan het ‘traditionele’
publiceren van boeken, maar aan de andere kant willen ze ook innovatief en genreverbindend zijn.
Literatuur bestaat niet alleen schriftelijk (in boek- of publicatievorm), maar kan ook muzikaal of
theatraal zijn. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Poetracks en Wintertuin als poëziecurator. Bij
Poetracks worden gedichten uit de moderne Nederlandse literatuur bewerkt door popartiesten en
bij Wintertuin als poëziecurator schrijven dichters reacties op beeldende kunst. Ook Riddim is een
goed voorbeeld van het verbindende karakter en de literatuurvisie van Wintertuin. Bij Riddim wordt
poëzie met muziek en dans gecombineerd.
In het jaarverslag van 2014 komen de woorden maker, theatermaker en hoorspelmaker elf
keer voor. Het woord maker komt maar drie keer voor (tegenover zes keer het enkele woord maker
in 2013). Over het algemeen wordt het woord theatermaker gebruikt of een ander specifiek woord
die de kunstenaar bij zijn of haar discipline noemt. Opvallend aan dit jaarverslag is de nadruk die op
de schrijvers van het agentschap wordt gelegd. Zij worden in dit jaarverslag ook wel
agentschapschrijvers of agentschapauteurs genoemd. Dit was nog niet het geval in het jaarverslag
van 2013.
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3.1.3 Jaarverslag 2015
In 2015 gaat Wintertuin verder met de pijlers, maar ze hebben deze wel iets aangepast. Ze hebben ze
nu als volgt opgesteld:
1. Academy: hét platform voor talentontwikkeling en educatie op het gebied van schrijven.
2. Podium: literatuurfestivals en podiumproducties.
3. Agentschap: vertegenwoordiging en begeleiding van talentvolle schrijvers.
4. Uitgeverij: onafhankelijk uitgever van eigenzinnige publicaties. 140
Wintertuin heeft in 2015 ongeveer dezelfde pijlers als in 2014. Ook benadrukt de organisatie in het
verslag de gevolgen van het wegvallen van de BIS. Door de bezuinigingen van het kabinet Rutte I is
talentontwikkeling onder de verantwoordelijkheid van de grotere instellingen in de
Basisinfrastructuur komen te vallen. 141 Voor Wintertuin was het wegvallen van overheidssteun voor
talentontwikkeling na 2016 een groot risico. Daarom heeft Wintertuin samen met de partners van De
Nieuwe Oost gelobbyd in de landelijke en provinciale politiek. Als gevolg van deze lobby is er in 2015
een motie in de Tweede Kamer ontstaan, zodat er in de nieuwe kunstenplanperiode 2017 – 2020
voor een beperkt aantal productiehuizen ruimte ontstaat binnen de BIS. 142 De Nieuwe Oost heeft
gezamenlijk een aanvraag gedaan om als een van de productiehuizen opgenomen te worden in de
BIS.
In 2015 worden makers en schrijvers al meer naast elkaar genoemd. Zo staat er: “Ook in
2015 is de vraag van makers en schrijvers naar ondersteuning door Wintertuin weer vele malen
groter geweest dan onze mogelijkheden”. 143 Als gevolg van de grote vraag voor begeleiding vanuit
Wintertuin, heeft de organisatie een strenge selectie gemaakt gebaseerd op de volgende criteria:
“authenticiteit van de maker, ondernemerschap, vakmanschap en momentum (het juiste moment in
de carrière van de maker)”. 144 Hieruit wordt duidelijk dat Wintertuin zich al meer gaat richten op
ondernemerschap en professionaliteit en niet uitsluit dat schrijvers ook makers zijn. Het komt wel
voor dat schrijvers en makers als aparte kunstenaars worden genoemd, zoals in het voorgaande
voorbeeld, maar ook bij het kopje over Literaturjugend. Dit stuk is precies hetzelfde in 2013 en 2014
en ook in 2015 worden dezelfde woorden gebruikt: “De maandelijkse avonden van de
Literaturjugend dienen tevens als een ontmoetingsplek voor jonge schrijvers en makers uit andere
kunstdisciplines (beeld, theater, film, muziek), die vaak spontaan aansluiten op zo’n avond”. 145
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Daarnaast komt ook het woord agentschapschrijver een aantal maal voor. Het woord
talentontwikkelingstraject komt nog niet voor in het verslag, maar het woord maker wordt dit jaar
wel vaker gebruikt dan in de voorgaande jaren. Namelijk van acht keer in 2013 en elf keer in 2014
naar negentien keer in 2015 (zie de grafiek in figuur 1 en bijlage 3).
De literatuuropvattingen van Wintertuin zijn dit jaar niet verandert. Over de literaire keten
(of het veld) staat in het jaarverslag wel meer. Zo heeft Wintertuin in 2015 wezenlijke stappen gezet
in de beïnvloeding van het literaire veld door de oprichting van De Nieuwe Oost, omdat “met de
oprichting van De Nieuwe Oost […] de Oost-Nederlandse productiehuizen Generale Oost, Wintertuin
en ON in staat [zijn] hun kennis en netwerk binnen de vier disciplines efficiënt te delen. Ook zorgt
DNO voor verbinding tussen opleiding (ArtEZ) en het werkveld voor veelbelovend talent te
begeleiden, onderzoek te doen, ruimte te bieden voor experiment en bijzondere producties te
ondersteunen en te organiseren”. 146 Het initiatief zorgt ervoor dat de drie productiehuizen voor
talentontwikkeling in het oosten van het land kon zorgen en een doorstart gemaakt kon worden,
terwijl vele andere productiehuizen in Nederland hun deuren moesten sluiten. 147 Door het
samenwerkingsverband hebben de productiehuizen hun positie in het veld kunnen versterken.

3.1.4 Jaarverslag 2016
De doelstellingen van de organisatie zijn dit jaar hetzelfde, maar in 2016 zijn de pijlers van Wintertuin
wederom iets veranderd. De pijlers in 2016 zijn:
-

Programma: literatuurfestivals en podiumproducties.

-

Impact: projecten op het snijvlak van literatuur, maatschappij en zorg.

-

Agentschap: begeleiding talentvolle schrijvers, educatie en schrijfwerkplaats.

-

Uitgeverij: onafhankelijk uitgever van eigenzinnige publicaties. 148

Vanaf 2016 is de pijler Podium in Programma veranderd en is Academy met Agentschap
samengegaan. Daarnaast is de pijler Impact nieuw toegevoegd als focuspunt van Wintertuin. 2016
was ook het laatste jaar van de cultuurplanperiode 2012 – 2016. Vanaf 2017 is De Nieuwe Oost als
organisatie wel opgenomen in de BIS en daarbij geldt dat “lopende verplichtingen en activiteiten die
niet onder talentontwikkeling vallen […] financieel onder de oude stichtingen [zullen] vallen, maar de
communicatie gebeurt onder de naam van De Nieuwe Oost”. 149
Het woord maker wordt iets minder vaak gebruikt in vergelijking met het jaar hiervoor,
namelijk dertien keer. Schrijvers en makers worden vaak apart genoemd. In het stuk over het Future
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of Publishing Summit (een internationaal symposium over de toekomst van het boek) wordt het
volgende gezegd: “In festivalhart Showroom luisterde een mix van schrijvers, makers, uitgevers,
wetenschappers en geïnteresseerd publiek naar de keynote speech van de Britse auteur,
toneelschrijfster en journaliste Alison Norrington”. 150 Hier worden schrijvers en makers dus nog
steeds apart genoemd. Schrijvers worden af en toe wel onder makers geschaard, zoals in het
eerdergenoemde citaat over de criteria waar een maker aan moet voldoen om in aanmerking te
komen voor het talentontwikkelingstraject. In dit jaarverslag wordt voor het eerst het woord
Wintertuinschrijver genoemd en worden verschillende schrijvers nog steeds agentschapschrijvers
genoemd.
Het beleidsplan van 2016 is nog steeds hetzelfde als de voorgaande jaren en daardoor is de
visie op literatuur nauwelijks veranderd. In het jaarverslag wordt wel ingegaan op de rol van
Wintertuin binnen het (culturele) veld, maar dit is hetzelfde als het jaar hiervoor. In het stuk waarin
Wintertuin de strategie voor de toekomst uiteenzet staat namelijk dat ze met de oprichting van De
Nieuwe Oost in staat zijn om hun kennis en netwerken binnen de verschillende disciplines (literatuur,
theater, dans en pop) efficiënt te delen. 151 Daarnaast zorgen ze voor een verbinding tussen opleiding
en werkveld door de banden die ze hebben met ArtEZ.

3.1.5 Jaarverslag 2017
In 2017 zijn de vier pijlers wederom van naam veranderd:
-

Programma: literatuurfestival, programma’s en voorstellingen.

-

Impact: projecten op het snijvlak van literatuur en maatschappij.

-

Publicaties: onafhankelijk uitgever van eigenzinnige publicaties.

-

Talentontwikkeling: begeleiding talentvolle makers, aangesloten bij De Nieuwe Oost. 152

In het jaarverslag van 2017 is de grootste verandering met betrekking tot het woord maker zichtbaar.
Het woord komt veertig keer voor en dit is aanzienlijk meer dan in de voorgaande jaren. In het
jaarverslag van 2017 wordt het woord maker nadrukkelijker gebruikt voor de deelnemers van het
ontwikkelingstraject. Wintertuin is vanaf 2017 de schrijvers uit het talentontwikkelingstraject
duidelijker aan het neerzetten als makers. Zo staat in het hoofdstuk Talent & Werkplaats onder de
kop ‘Trajecten en fases talentontwikkeling i.s.m. De Nieuwe Oost’ hoeveel deelnemers er zijn en
worden deze deelnemers makers genoemd. In het jaarverslag van 2017 wordt voor het eerst het
talentontwikkelingstraject genoemd en worden de verschillende fases duidelijk uiteengezet. Bij de
uitleg van de verschillende fases worden de deelnemers makers genoemd. Zo is de derde fase van
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het traject gericht “op het verdiepen en verbreden van het netwerk van de maker. […] Deze makers
hebben een startend eigen beroepspraktijk. Het is naar buiten gericht, De Nieuwe Oost gaat naar de
achtergrond; makers naar voren. Ze beginnen al met teruggeven door workshops te geven en/of
beginnende makers te begeleiden”. 153
Ten slotte is in 2017 een pilot programma opgezet voor een nieuwe master op hogeschool
ArtEZ. Dit programma richt zich op Post-truth fiction. De eerste editie van de pilot vond tijdens het
Nieuwe Types festival plaats en onderzocht een nieuwe vorm van auteurschap dat divers en inclusief
is. Hierbij gaat het niet om het enkele perspectief van de geniale auteur, maar om een
verscheidenheid aan perspectieven die samenkomen en gedeeld worden. De groep heeft deze
nieuwe vorm onderzocht, omdat ze willen voorkomen dat het schrijversvak een discpline wordt “that
has fallen out of step, unable to take part in arguably the most vital and exciting cultural discourses
of our time”. 154 Daarom moedigt het project schrijvers aan om te zoeken naar andere manieren om
te schrijven, om nieuwe structuren te bieden, om met verschillende processen bezig te zijn en om
projecten te organiseren die tot nadenken uitdagen. 155 Dit project sluit goed aan op makerschap,
omdat bij Post-truth fiction nagedacht wordt over de toekomst van de auteur. Zo staat op de website
dat: “Now, because of changes brought on by technology and the Internet, our notion of the writergenius is out-dated”. 156 Dit past bij wat ik in het eerste hoofdstuk heb uiteengezet, namelijk dat het
idee van de schrijver dat zich beperkt tot schrijven achterhaald begint te worden en dat schrijvers
steeds meer andere vormen zoeken, zoals het geval is bij spoken word, maar dit is ook te zien bij
projecten van Wintertuin, zoals Opgepoetst waarbij hiphop met literatuur gecombineerd wordt.
Het Nederlands Letterenfonds zegt over Wintertuin dat ze oog hebben voor nieuwe
ontwikkelingen in de literatuur en innovatieve cross-overs met andere disciplines aankaart. 157 Uit de
doelstellingen van 2017 wordt duidelijk dat ze literatuur zien als iets dat onderzocht moet worden.
Daarnaast bieden ze ruimte voor “de meer kwetsbare genres als de poëzie, de theatertekst, de
essayistiek en voor de cross-overs daartussen”. 158 Wintertuin wil genres en disciplines met elkaar
combineren. Dit houdt in dat ze literatuur niet als opzichzelfstaand zien, maar als iets dat gekoppeld
kan worden aan verschillende disciplines, zoals muziek en theater.

3.1.6 Jaarverslag 2018
De pijlers in het jaarverslag van 2018 zijn niet veranderd ten opzichte van die van 2017. Wat wel
anders is, is dat talentontwikkeling aan het begin al bij het bestuursverslag wordt genoemd. In de
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voorgaande jaren kwam talentontwikkeling pas later aan bod, maar in 2018 staat het veel eerder en
duidelijker in het verslag. De missie van Wintertuin is dit jaar ook niet veranderd, omdat ze nog
steeds werken met het beleidsplan van 2017 – 2020. Ze richten zich dus nog steeds op het maken
van literaire manifestaties en programma’s van hoog niveau en streven naar het tot stand komen van
verbindingen “tussen lezers en schrijvers; tussen literatuur en andere kunstdisciplines; tussen
innovatie en mainstream, en tussen artistieke en maatschappelijke thema’s”. 159
In 2018 wordt het woord maker nog meer gebruikt dan in 2017 (57 keer ten opzichte van 40
keer in 2017). Ook de context waarin het woord gebruikt wordt is veranderd. Het woord schrijver of
auteur wordt niet helemaal vervangen door het woord maker, zoals bijvoorbeeld in de zin: “Nieuwe
makers en minder bij het grote publiek bekende auteurs, krijgen in de programmering en de
marketing de ruime aandacht die ook de optredens van publiekstrekkers ontvangen”. 160 Het woord
maker komt echter wel vaker voor en onder het woord vallen ook veel schrijvers. Net als in het
vorige jaarverslag worden schrijvers duidelijker als makers neergezet. Dit wordt wederom vooral
duidelijk in het stuk over het talentontwikkelingstraject. Daarin wordt uitgebreid benadrukt hoe
multidisciplinair de makers zijn, doordat er van elke deelnemer een kleine biografie in het verslag
opgenomen is. Daarnaast wordt er in de omschrijving van de vierde fase van het
talentontwikkelingstraject benadrukt dat de makers steeds meer naar een eigen beroepspraktijk
werken. Zo is het de bedoeling dat de makers in deze fase een contract bij een uitgeverij hebben, een
eigen stichting aan het oprichten zijn of hun netwerk gaan internationaliseren. Daarnaast keren deze
makers terug in de ‘talentenkringloop’ doordat ze makers uit de eerste en tweede fases begeleiden
en les gaan geven. 161
De verhouding van de organisatie tot literatuur is door de jaren heen vrijwel hetzelfde
gebleven. Ook dit jaar willen ze vooral verbindend te werk gaan en presenteren ze literatuur als iets
veranderlijks en multidisciplinair. Zo wordt er over de chapbookpresentatie van Nikki Dekker en
Corinne Heyrman gezegd dat zij hun veelzijdigheid: “niet onder stoelen of banken [steken]; met
behulp van muziek, beeld en geluid brachten zij hun chapbooks op het podium tot leven”. 162
Wintertuin houdt zich actief bezig met ontwikkelingen van het (literaire) veld. In eerdere
jaarverslagen kwam dit nog niet duidelijk naar voren, maar in het jaarverslag van 2018 wel. Zo willen
ze met het digitale literaire tijdschrift De Notulen van het Onzichtbare een online platform creëren
waarin ze “de verbinding aangaan met lezers, met andere schrijvers, met (culturele) organisaties,
(literaire) tijdschriften, met journalisten en met wetenschappers. Het platform wordt daarmee een
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belangrijk knooppunt in het netwerk waarin wij ons bevinden”. 163 Daarnaast hebben ze een vaste
rubriek met essays over het literaire veld, waarvoor maandelijks een schrijver gevraagd wordt om
een stuk te schrijven over de laatste ontwikkelingen in het veld. Op De Notulen van het Onzichtbare
zijn momenteel echter nog geen essays over dit onderwerp te vinden.

3.2 Discours binnen overheidsdocumenten
Het beleid van het kabinet heeft veel invloed op hoe het culturele veld gevormd wordt. Eerder heb ik
het al over de verschillende waarden in het veld gehad, zoals economische en symbolische waarde
en heb ik het voorbeeld gegeven, dat als de politiek minder belang stelt in cultuur, er ook minder
(economische) waarde aan cultuur gegeven wordt. A.F.A. Korsten schrijft in zijn artikel over de
invloed die openbaar bestuur uitoefent op de samenleving en stelt dat het openbaar bestuur een
discursieve orde is “die gestalte krijgt in talig (discursief) handelen in zogenaamde discourscoalities
(met het niveau van motieven, vocabulaires en verhalen). Discourscoalities veranderen in de tijd
(paradigmashift). […] De duiding van omgaan met ruimte verandert en wie mee wil moet de nieuwe
metaforen in het beleidstaalspel, zoals die gestalte krijgen in vocabulaires en praktijken, kennen. Wil
men bijblijven dan zal men op recepties en in nota’s de taal van de macht zien veranderen”. 164
Korsten stelt dus dat beleidstaal invloed uitoefent op iedereen die in dezelfde ruimte (veld)
opereren. Daarnaast stelt Korsten in zijn artikel dat een “beleid wordt gevat in woorden die mensen
moeten overtuigen om het te steunen of niet, om iets te doen of te laten, om mee te helpen of ander
gedrag te vertonen. Dat betekent dat beleid ook op de een of andere manier in de hoofden en
misschien de harten van mensen belandt. Ze kennen het beleid wel of niet goed, ze percipiëren het,
ze interpreteren het, ze herkennen zich erin of niet, ze hebben er een oordeel over. Beleid doet wat
in de samenleving, soms veel, soms weinig. Mensen gaan het uitvoeren”. 165 Korsten heeft het
specifiek over beleidsvorming en subsidies zijn niet hetzelfde als beleid, omdat beleid het
behandelen of wijze van behandelen met betrekking tot de gevolgde beginselen van een bestuur is
en subsidie een financiële ondersteuning van bijvoorbeeld de overheid is, maar wat Korsten stelt is
hier ook van toepassing. 166 De Raad voor Cultuur stelt onder andere de BIS-criteria op voor
organisaties om in aanmerking te komen voor subsidie. De organisaties die de subsidie willen, passen
zich (vaak) aan deze criteria aan. Ik heb daarom verschillende overheidsdocumenten bekeken om te
achterhalen wat voor discours er gebruikt wordt en waar het makerschap voorkomt.
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3.2.1 Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016
Het document waarin de culturele basisinfrastructuur van 2013 – 2016 wordt beschreven heet
Slagen in Cultuur. Dit document is een advies van de Raad voor Cultuur over de toekenning van de
vierjaarlijkse cultuursubsidies in de culturele basisinfrastructuur van 2013 tot en met 2016 voor het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 167 In dit document wordt duidelijk wat de
gevolgen van bezuinigingen zijn. De Raad concludeert in het adviesdocument dat de bezuinigingen
van ruim 25% op het rijksbudget haar sporen trekt in de cultuursector. 168 De Raad stelt dat de
bezuinigingen op de basisinfrastructuur samen met de bezuinigingen van de andere overheden de
kern van het cultuurbestel raakt. 169 De gevolgen van deze bezuinigingen zijn, volgens de Raad,
verzwakking van enkele essentiële schakels in de culturele keten met als grootste zorgen de
talentontwikkeling en de creatie en productie van een pluriform cultuuraanbod. 170
Daarnaast stelt de Raad voor Cultuur dat de sector in beweging komt door de bezuinigingen,
want “veel instellingen zijn zich bewust van het belang om andere inkomstenbronnen aan te boren
en nemen stappen daartoe”. 171 De Raad constateert echter wel dat er vooral veel te winnen valt met
betrekking tot ondernemerschap. Veel instellingen zijn financieel kwetsbaar, ambities zijn vaak
onrealistisch hoog en ondernemerschap speelt nog een beperkte rol in de bestuursstructuur van veel
instellingen. 172
In Slagen in Cultuur wordt duidelijk dat er een omslag gaande is binnen de cultuursector,
maar dat veel instellingen nog niet gewend zijn aan de nieuwe kaders waarbinnen gewerkt moet
worden. De Raad voor Cultuur stelt dat de cultuuromslag, “die nu onder druk van de bezuinigingen
wordt afgedwongen, [veel vraagt] van de instellingen. Gelet op de financiële situatie waarin vele
verkeren, is de urgentie echter hoog. De komende jaren zal de verdere professionalisering van
management en bestuur van culturele instellingen aandacht en ondersteuning nodig hebben”. 173
Voor de Culturele Basisinfrastructuur van 2013 tot en met 2016 heeft de Raad, “conform de
hoofdlijnen van het cultuurbeleid en de regeling, niet alleen naar kwaliteit, maar ook naar
publieksbereik, ondernemerschap, educatie, (inter)nationaal belang en waar van toepassing ook
talentontwikkeling gekeken”. 174
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3.2.2 De Cultuurverkenning
In 2014 is het document De Cultuurverkenning gepubliceerd. Hierin wordt geen direct advies
gegeven, maar schetst de Raad voor Cultuur een beeld van cultureel Nederland. In dit document wil
de Raad alvast aangeven welke aandachtspunten belangrijk zullen zijn voor de periode van 2017 –
2020 en het is een verkenning voor de richting van het cultuurbeleid voordat er in 2015 en 2016
beslissingen worden genomen. 175 In De Cultuurverkenning wordt geconstateerd dat de wereld
constant in beweging is en dat kunstenaars en cultuurinstellingen hiermee te maken hebben, erop
anticiperen en erop reflecteren. De Raad voor Cultuur constateert een aantal ‘trends’ of stromingen.
Zo worden er nieuwe verbindingen gemaakt binnen de kunsten, omdat kunstenaars en culturele
instellingen andere partners zoeken en op andere manieren samenwerken dan voorheen. 176
Daarnaast is de samenleving steeds meer gedigitaliseerd, waardoor digitalisering ook een grotere rol
in de kunsten speelt. Bovendien neemt het belang van steden toe en er is meer internationale
oriëntatie. Daarbij neemt de regelgeving toe en komen de nieuwe geldstromen moeizaam van de
grond. Ten slotte staat kennis en vakmanschap in de erfgoedsector onder druk. 177
De Raad voor Cultuur heeft het ook over het veranderende karakter van de kunstenaar. Zo
constateert de Raad dat de kunstenaar vaker als zelfstandige aan de slag gaat en zich meer richt op
een gemengde beroepspraktijk. Zo kiezen mensen werkzaam in de culturele en creatieve sectoren “al
dan niet gedwongen – vaker voor een bestaan als freelancer met een gemengde beroepspraktijk. […]
Kunstenaars laten zich in een tegenzittend economisch klimaat niet uit het veld slaan, maar gaan als
zelfstandige aan de slag”. 178
De Raad voor Cultuur signaleert ook dat er meer cultuurparticipatie voorkomt. ‘Publieke’
amateurs en vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in het culturele veld en zo mengen de rollen
van maker, professional, expert en publiek. 179
Talentontwikkeling bevindt zich steeds meer buiten de gebaande paden. Zoals al uit mijn
bespreking van Slagen in Cultuur duidelijk werd, had de Raad voor Cultuur zorgen over de afbraak
van talentontwikkeling doordat veel productiehuizen buiten de BIS vielen. Ze constateren dat er
meer initiatieven zijn ontstaan om de talentontwikkeling te waarborgen, maar de
verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling is verspreid en verdeeld, waardoor deze initiatieven
minder duurzaam lijken te zijn. Bij veel “informele en kleinschalige initiatieven krijgen langere
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begeleidingstrajecten minder kans, terwijl die juist nodig zijn om talenten na een experimenteerfase
een periode van verdere ontwikkeling te gunnen”. 180

3.2.3 Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder
De Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder is een vervolg van het voorgaande document. In de
Agenda Cultuur adviseert de Raad voor Cultuur de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, waarin ook verder gekeken wordt dan 2020. 181 De
hoofdpunten van het advies zijn een focus op stedelijke regio’s, cultuureducatie, arbeidsmarkt en
talentontwikkeling, publiek, profilering van instellingen, het vullen van lacunes en financiering.
Een aantal van deze punten zijn vooral voor mijn onderzoek relevant. Zo wordt er aandacht
geschonken aan cultuureducatie, de arbeidsmarkt en talentontwikkeling, onder andere omdat de
arbeidsmarkt voor makers en kunstenaars veranderd is. Kunstenaars zijn vaak ZZP’ers met relatief
lage inkomsten en de Raad adviseert om regelingen te treffen voor bijvoorbeeld het bevorderen van
ondernemerschap. Daarnaast moet er meer financiële ondersteuning komen voor instellingen die
voorzieningen voor talentontwikkeling bieden en interdisciplinair werken en moet er meer financiële
ruimte gegeven worden aan festivals, omdat het toegankelijke podia zijn voor innovatie,
internationale en interdisciplinaire cultuuruitingen, die ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden
ontstaan voor debat, reflectie en kritiek. 182

3.2.4 Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020
Ten slotte heb ik de documenten van de BIS van 2017 – 2020 bekeken. De criteria van de BIS van
2017 – 2020 richten zich vooral op kwaliteit, bevordering van educatie en participatie,
maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische
spreiding. 183 Er wordt in dit document minder diep op de bezuinigingen en op het bewegende veld
ingegaan, dan in de BIS van 2013 - 2016. In het document staat dat de BIS van 2017 tot en met 2020
zich kenmerkt ten opzichte van de vorige periode door zijn continuïteit. Na de bezuinigingen
prefereert de minister “rust en stabiliteit”. 184 De Raad constateert dat er in de voorgaande perioden
veel culturele ontwikkelingen zijn waargenomen, bijvoorbeeld door de bezuinigingen, maar ook door
de veranderende arbeidsmarkt en digitalisering. In De Cultuurverkenning en in Agenda Cultuur pleit
de Raad voor Cultuur om de grenzen tussen disciplines te slechten en in de BIS 2017 – 2020 blijft dit
punt van belang. 185 Net als in de andere overheidsdocumenten, vindt de Raad dat er oog voor
multidisciplinariteit moet zijn, maar ook voor diversiteit. In het document wordt benadrukt dat er
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meer aandacht moet komen voor culturele diversiteit middels de Code Culturele Diversiteit. Dit is
ook terug te zien in de jaarverslagen van Wintertuin, waarin vanaf 2015 onder een apart kopje wordt
benadrukt dat zij deze Code willen naleven.
Over makerschap wordt in dit document niet veel gesproken. Er wordt ook niet uitgelegd wat
makerschap of kunstenaarschap in dit document voor de Raad van Cultuur betekent. Wel komt in de
criteria van de BIS voor productiehuizen duidelijk naar voren dat multidisciplinariteit voor makers
belangrijk is: “De productiehuizen geven aandacht aan interdisciplinaire ontwikkeltrajecten. Genrespecifieke ‘hokjes’ moeten niet belemmerend werken voor discipline-overstijgende makers en
projecten”. 186 In de andere delen van het document wordt echter vrijwel niet over makers
gesproken, behalve in het gedeelte over theater, maar daar verwijst het woord maker bijna altijd
naar theatermaker. Er wordt dus wel over het idee van de maker gesproken, maar het woord maker
wordt nagenoeg niet gebruikt. Voor mijn onderzoek is het jammer dat de Raad voor Cultuur niet
verder is ingegaan op het concept makerschap en dat ze niet hebben gereflecteerd op het literaire
veld, zoals ze dit wel hebben gedaan in de Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016.

3.3 Toepassing discoursanalyse
In het eerste hoofdstuk heb ik de vijf stappen van de discoursanalyse van Gavin Kendall en Gary
Wickham al kort uiteengezet. Ik zal deze stappen in dit stuk toepassen op De Nieuwe Oost |
Wintertuin.
De eerste stap van Kendall en Wickham is het herkennen van een verandering in discours.
Binnen mijn onderzoek is dit de verschuiving van terminologie. In het eerste hoofdstuk heb ik de
eerste stap van het stappenplan eigenlijk al behandeld. In deel 1.2 heb ik de volgende vraag gesteld:
Waar wordt het woord maker gebruikt en hoe wordt het gebruik verantwoord? Ik heb daar
geconstateerd dat het woord maker al vanaf 1912 binnen het auteursrecht wordt gebruikt en het
zien van de auteur als maker daarom niet geheel nieuw is. Wat echter wel nieuw is, is de betekenis
en de functie dat het woord maker heeft gekregen. Zo stelt De Nieuwe Oost in hun subsidieaanvraag
voor de BIS dat de ‘nieuwe’ maker “zich niet binnen de disciplines [laat] definiëren, maar ontwikkelt
zijn of haar artistieke identiteit en signatuur vanuit de kruisbestuiving van disciplines. Samenwerking
is daarbij essentieel”. 187 Volgens De Nieuwe Oost | Wintertuin is een maker iemand die meerdere
kunstdisciplines beheerst of in elk geval verschillende disciplines combineert, zoals het geval is bij het
project Talkpoeder, waar muziek en literatuur gecombineerd worden. Daarnaast presenteren makers
zich meer professioneel, als ondernemers of vakmensen die opgeleid zijn tot een vak.
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In de analyse van de jaarverslagen van De Nieuwe Oost | Wintertuin kwam bovendien naar
voren dat de organisatie het woord maker steeds meer gebruikt. Daarnaast krijgt het woord een
andere functie. Van 2013 tot en met 2016 gebruikte De Nieuwe Oost | Wintertuin het woord
nauwelijks in hun jaarverslagen en gebruikten ze het woord vooral om te verwijzen naar bijvoorbeeld
theatermakers en niet om schrijvers mee aan te duiden. Dit verandert door de jaren heen, waarbij
2017 het meest duidelijke jaar van omslag is. In de analyse van het jaarverslag van 2017 is te zien dat
het woord maker een stuk meer gebruikt wordt en ook meer gebruikt wordt om schrijvers mee aan
te duiden.
Dit is tevens te zien in verschillende overheidsdocumenten die vanuit de Raad voor Cultuur
worden gepubliceerd. Zo worden in de documenten van de BIS 2017 – 2020 auteurs makers
genoemd. In het stuk over productiehuizen, waar De Nieuwe Oost onder valt, stellen ze: “Deze
productiehuizen scouten zelf talent en bieden nieuwe makers vaak meerjarige trajecten aan, waarin
ze hun artistieke signatuur kunnen ontwikkelen”. 188 Naast de BIS gebruikt het KVB Boekwerk in de
Monitor het woord maker om te refereren aan auteurs en vertalers. 189 Door het gebruik van andere
woorden kunnen de organisaties, zoals De Nieuwe Oost | Wintertuin en de Raad voor Cultuur,
invloed uitoefenen op het discours van het veld.
Een discours bestaat niet uit één woord en niet alleen het woord maker duidt een
discoursverschuiving aan, maar ook de woorden ecosysteem, creatieve industrie en cultureel
ondernemerschap geven aan dat er een andere manier om over het literaire veld te spreken in
ontwikkeling is. 190 In het eerste hoofdstuk heb ik geschreven over het woord ecosysteem en dat dit
als alternatief voor het woord veld gebruikt kan worden, maar ook het concept van creatief en
cultureel ondernemerschap is onderdeel van het nieuwe discours. Deresiewicz schrijft in zijn artikel
over creatief ondernemerschap en stelt dat het een nieuw model van zakendoen is voor de
kunstenaar, waarbij onder andere netwerken een grote rol speelt. 191
De tweede stap is het identificeren van de regels van de productie van de ‘statements’.
Kendall en Wickham zeggen hierover: “In urging us to forget the idea of a thinking process prior to
the use of words and symbols and to move away from the idea of a fixed point of reference for all
words and symbols, Foucault is also urging us to concentrate on the rules of the production of
different statements”. 192 Waar wordt het discours dus geproduceerd? Binnen mijn onderzoek
worden de ‘statements’ over makers en makerschap geproduceerd door de organisaties die ik al
eerder genoemd heb. Dit is voor een deel de overheid (Raad voor Cultuur en de regering) door hun
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bezuinigingen, maar ook door het veranderende culturele veld (al dan niet een gevolg van de
bezuinigingen). Binnen de jaarverslagen van De Nieuwe Oost | Wintertuin is te zien dat zij een
organisatie zijn die vanaf 2017 steeds meer gebruik maken van het woord maker en dit ook meer
zichtbaar maken door bijvoorbeeld de Meet the Maker-campagne op Facebook. 193 Daarnaast is op
de website te zien dat ze de deelnemers van het talentontwikkelingstraject als makers presenteren.
Op de website heet het kopje waar meer informatie over de deelnemers te vinden is ‘Makers’. 194
Uit mijn analyse van de overheidsdocumenten komt naar voren dat de Raad zich richt op een
multidisciplinair en ondernemend kunstenaarschap. Dit doen ze onder andere omdat er veel
bezuinigingen binnen het culturele veld hebben plaatsgevonden en kunstenaars en organisaties zich
moesten aanpassen aan deze (financiële) veranderingen. Ook De Nieuwe Oost | Wintertuin heeft
zich door de jaren heen ontwikkelt en presenteert de makers op een multidisciplinaire en
ondernemende manier. Uit de veranderingen wordt duidelijk dat er beweging in het veld plaatsvindt
en dat dit (mogelijk) door de bezuinigingen van de overheid komt. Waarschijnlijk spelen andere
ontwikkelingen, zoals digitalisering ook mee, maar ik heb dit niet kunnen onderzoeken, waardoor ik
hier geen duidelijke conclusies over kan trekken.
In het eerste hoofdstuk heb ik in deel 1.2 verschillende voorbeelden van organisaties
gegeven die het woord maker gebruiken en heb ik geconstateerd dat er een verandering in
terminologie plaatsvindt. Zo wordt er binnen de Toekomst Cultuurbeleid benadrukt dat onder andere
illustratoren, biografen en journalisten onder de noemer schrijver vallen en dat dit woord een
eenvormigheid suggereert dat allang niet meer bestaat. 195
Bij de derde en vierde stap worden de regels geïdentificeerd die het zegbare (sayable)
afbakenen en de regels die de ruimte creëren voor nieuwe ‘statements’. Bij de derde stap wordt dat
wat gezegd kan worden over het onderwerp afgebakend. Ik constateer dat het woord auteur of
schrijver binnen verschillende organisaties niet meer voldoet en dat daarom voor andere termen,
zoals maker, gekozen wordt. In het Van Dale woordenboek wordt een schrijver omschreven als een
persoon die schrijfwerk verricht als taak of die er zijn werk van heeft gemaakt om boeken te
schrijven. 196 De term schrijver limiteert iemand in wat hij of zij doet, terwijl maker een veel bredere
betekenis in het woordenboek heeft. Een maker is iemand die iets maakt, produceert of tot stand
brengt zonder gelimiteerd te worden tot wat hij of zij maakt of produceert. 197 Het woord schrijver of
auteur werkt dus te limiterend voor het tegenwoordige culturele klimaat, omdat auteurs veel meer
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veelzijdig moeten zijn om te overleven in de (literaire) wereld. Ook het (Bourdiaanse) woord veld
voldoet niet meer en wordt, in elk geval in de sectoradviezen van Toekomst Cultuurbeleid, vervangen
door ecosysteem. Concreet betekent deze stap dat de woorden die gebruikt worden in het ‘oude’
discours niet meer voldoen en dus vervangen worden door andere termen.
Stap vier richt zich op het creëren van ruimte waarin deze nieuwe ‘statements’ kunnen
voorkomen. Kendall en Wickham omschrijven deze stap als volgt: “This step concentrates more in
the novelty of new statements – their newness – where the other step [stap twee] concentrates on
their production. It is through this step, then, that you will be able to most satisfactorily present the
inventiveness of discourses […]” (cursivering in origineel). 198 Bij stap vier gaat het dus vooral om de
nieuwigheid van het discours, maar bij deze stap is het ook belangrijk om in gedachten te houden dat
de ‘statements’ door verschillende instituties tot stand worden gebracht. Uit de jaarverslagen van De
Nieuwe Oost | Wintertuin kan ik concluderen dat hun notie van makerschap de laatste jaren steeds
meer vorm heeft gekregen en dat hun visie van makerschap vooral de laatste jaren is gevormd.
Daarnaast gebruikt niet alleen De Nieuwe Oost | Wintertuin, maar ook andere organisaties een
andere taal en ze vullen hun posities binnen het literaire veld anders op, zoals Das Mag. Das Mag was
voorheen een tijdschrift, maar is uitgegroeid tot een uitgeverij en organiseert festivals en
evenementen. Hierdoor laten ze zien dat een uitgeverij niet alleen boeken hoeft uit te geven, maar
dat zij meer veelzijdig kunnen zijn en laten ze zien dat het literaire veld aan het veranderen is,
waardoor er ruimte is voor hun veelzijdigheid. Deze nieuwigheid wordt ook weer gevormd door het
veranderende beleid, zoals de bezuinigingen, die het veld al dan niet dwingen te veranderen.
Ten slotte is de vijfde stap de identificatie van de regels die ervoor zorgen dat een gebruik
zowel materieel als discursief is. Dit houdt in dat kennis niet gereduceerd kan worden tot denken,
gedachten, ideeën en meningen, maar dat het een materieel element bevat, zoals scholing,
publicaties of professionele organisaties. 199 Het concept van maker bestaat dus niet alleen als een
idee, maar wordt actief gebruikt om een andere invulling aan auteurschap te geven. Bij deze stap
geldt dat er rekening gehouden moet worden met het idee van de maker en de makers zelf. Het idee,
in elk geval bij De Nieuwe Oost | Wintertuin, is dat makers multidisciplinair en professioneel zijn. Uit
het schema van bijlage 1 wordt duidelijk dat de makers inderdaad multidisciplinair zijn. Daarnaast
blijkt dit uit de connecties die De Nieuwe Oost | Wintertuin heeft met de Creative Writing opleiding
van ArtEZ en de invulling die ze aan de opleiding geven. De opleiding “leidt op tot schrijver in de
gemengde beroepspraktijk. Dat wil zeggen dat de afgestudeerde niet alleen als zelfstandig schrijver
aan de slag kan. Er is tijdens de studie veel aandacht voor didactiek, methodiek en projectmatig
werken. De schrijver kan dus ook les gaan geven of evenementen organiseren, produceren of
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programmeren”. 200 Hier worden studenten opgeleid tot (veelzijdige) makers en kunnen ze wellicht
binnenkort de master Post-truth fiction volgen, waar het auteurschap op een innovatieve manier
wordt onderzocht.

3.4 Gevolgen van het veranderende discours
Wat zijn de gevolgen van het veranderende discours en wat betekenen deze veranderingen voor het
literaire veld en voor de schrijvers? Een andere vraag is of een verandering het gevolg van het
veranderende discours is of dat het discours een gevolg van het veranderende literaire veld is. Dit is
echter lastig om te achterhalen en ik kan daar niet diep op ingaan. Ik zal wel een aantal
veranderingen constateren en deze koppelen aan makerschap.
Veranderingen in het veld hebben niet alleen met discours te maken, maar ook met andere
elementen, zoals bezuinigingen en het populair worden van festivals. De gevolgen van het
veranderende discours voor het literaire veld heb ik laten zien in mijn schema van het veld in figuur
3. Literaire festivals hebben daar een nieuwe positie in het schema gekregen. Volgens Gisèle Sapiro
in het artikel ‘The metamorphosis of modes of consecration in the literary field: Academies, literary
prizes, festivals’ hebben (literaire) festivals verschillende functies, zoals economisch, politiek en
cultureel. Op economisch vlak zorgen ze voor promotie en worden er vaak ter plekke boeken
verkocht. Daarnaast hebben festivals een politieke functie, omdat ze cultuur toegankelijker maken
en voor democratisering zorgen. Ten slotte hebben festivals een culturele functie, omdat ze een
podium bieden voor de huidige literaire tendensen, zoals de betekenis van het auteurschap tijdens
de pilot van Post-truth fiction bij het Nieuwe Types festival. Ook zorgen festivals ervoor dat nieuwe
werken worden ontdekt en vervolgens geïntroduceerd en bediscussieerd kunnen worden. 201 Om dit
toe te spitsen op het makerschap zorgen festivals, zoals het Nieuwe Types festival, maar ook het
Wintertuinfestival, voor een podium waar auteurschap bediscussieerd kan worden en waar schrijvers
als makers gepresenteerd kunnen worden. Een gevolg van het veranderende veld is dus de positie
die festivals innemen, maar ook het veelzijdige karakter van bijvoorbeeld De Nieuwe Oost |
Wintertuin en Das Mag laten zien dat er meer ruimte is voor multidisciplinaire organisaties.
Een gevolg van het veranderende discours voor schrijvers is dat ze een ander imago krijgen.
William Deresiewicz schrijft in zijn artikel dat het imago van de auteur aan het veranderen is en dit
ligt in lijn met het veranderende discours. Doordat schrijvers makers worden genoemd worden ze
meer multidisciplinair gepresenteerd en meer gestimuleerd om multidisciplinair te werken. Zo
worden deelnemers van het talentontwikkelingstraject gestimuleerd om performances te maken en
aan projecten, zoals Opgepoetst, mee te doen. Bij Opgepoetst gaan hiphoppers en schrijvers aan de
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slag met elkaars werk en wordt een rap tot gedicht omgevormd en een gedicht tot rap. Schrijvers
worden op deze manier anders gepresenteerd en krijgen ze een ander imago.

3.5 Tussentijdse conclusie
Na analyse van de verschillende jaarverslagen kan ik constateren dat er een duidelijke verandering
door de jaren heen zichtbaar is. Ondanks dat er veel herhaling in de verslagen zit, door het veelvuldig
gebruiken van dezelfde teksten, is er wel een duidelijke verandering waar te nemen. Het duidelijkste
omslagjaar is 2017. In het jaarverslag van 2017 wordt het woord maker veel vaker gebruikt en wordt
daarnaast het talentontwikkelingstraject veel uitgebreider besproken dan in de voorgaande jaren. De
omslag in 2017 kan het gevolg zijn van de heropname van De Nieuwe Oost | Wintertuin in de BISregeling. De financiering vanuit de BIS is alleen bedoeld voor talentontwikkeling en daarom is het
logisch dat de organisatie meer geïnvesteerd heeft in talentontwikkeling en daar dus ook meer de
nadruk op legt in de jaarverslagen.
Daarnaast is 2017 ook het jaar waarin CELA (Connecting Emerging Literary Artists) van start
ging en waar de pilot van Post-truth fiction werd opgezet. Post-truth fiction onderzoekt de toekomst
van de auteur en het project is een reactie op het veranderende karakter van auteurschap. CELA is
een reactie op de kloof tussen verschillende literaire spelers en beide projecten richten zich op het
veranderende literaire veld. CELA zorgt er daarnaast voor dat De Nieuwe Oost | Wintertuin op het
internationale speelveld meedoet.
Zowel het starten van CELA en de opname in de BIS zijn redenen voor Wintertuin om
veranderingen aan te brengen in de organisatie. Ik heb per jaarverslag naar de structuur van de
organisatie gekeken (de pijlers) en daar is aan te zien dat ze door de jaren heen telkens (kleine)
veranderingen aanbrachten aan de focuspunten van de organisatie. Zo zijn de pijlers Academy en
Agentschap samengegaan als de pijler Talentontwikkeling en is de pijler Impact erbij gekomen. Door
de verschillende projecten en de veranderingen binnen de organisatie groeit De Nieuwe Oost |
Wintertuin mee met het literaire veld.
Ik heb bovendien naar de literatuuropvattingen van De Nieuwe Oost | Wintertuin gekeken,
maar de organisatie gaat niet specifiek in op hun visie op literatuur. Uit de doelstellingen van de
organisatie en de verschillende evenementen die ze organiseren kan ik wel opmaken dat ze genres
willen verbinden en zo ook met literatuur omgaan. Literatuur bestaat niet alleen in boekvorm, maar
ook als performance of als muziek.
Ten slotte is de relatie met de literaire keten voor De Nieuwe Oost | Wintertuin apart. Ze zijn
een zeer brede organisatie en fungeren daardoor als (hun eigen) gatekeepers. Ze hebben een groot
deel van de literaire keten, van productie tot publicatie, in eigen handen waardoor ze een aparte
positie binnen het literaire veld innemen.
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Conclusie
In dit deel zal ik mijn hoofdvraag beantwoorden en de resultaten van mijn onderzoek uiteenzetten.
Daarnaast zal ik ingaan op een aantal suggesties voor vervolgonderzoeken en heb ik een paar
aanmerkingen op de theorieën en de methode die ik heb gebruikt. Ik heb niet alles volledig kunnen
onderzoeken en tijdens het schrijven van deze scriptie ben ik een aantal vragen tegengekomen die
relevant zijn voor dit onderzoek, maar die ik niet in dit verslag heb kunnen beantwoorden. Dit zijn
echter wel interessante vragen voor verder onderzoek.
In deze scriptie heb ik een verandering binnen het literaire veld gesignaleerd en onderzocht.
Ik heb geconstateerd dat de woorden schrijver en auteur (soms) vervangen worden door het woord
maker. Dit is een verandering in het discours van het veld en ik heb dit kunnen signaleren bij onder
andere de Raad voor Cultuur en De Nieuwe Oost | Wintertuin. Van De Nieuwe Oost | Wintertuin heb
ik mijn casestudie gemaakt en ik heb het discours van de organisatie uitgebreider onderzocht door
middel van een analyse van hun jaarverslagen.
Ik heb voor De Nieuwe Oost | Wintertuin gekozen, omdat de organisatie zeer breed is en een
belangrijke positie binnen het literaire veld inneemt. In het tweede hoofdstuk heb ik onderzocht hoe
De Nieuwe Oost | Wintertuin binnen het literaire (culturele) veld gepositioneerd kan worden (figuur
3). Zoals duidelijk wordt uit het schema dat ik heb gemaakt, is De Nieuwe Oost | Wintertuin een zeer
brede en veelzijdige organisatie en nemen ze meerdere posities in het literaire veld in. Ze zijn onder
andere een uitgeverij, agentschap en hebben een talentontwikkelingstraject. Daarnaast organiseren
ze verschillende evenementen en festivals, waardoor ze niet alleen voor de materiële productie van
(culturele) goederen zorgen, maar ook voor de distributie van deze goederen. Het gebruik van het
woord maker komt op meerdere plaatsen terug in de organisatie. Zo noemen ze de deelnemers van
het talentontwikkelingstraject makers en worden de deelnemers ook als makers gepresenteerd in
bijvoorbeeld de sociale mediacampagne ‘Meet the Maker’.
Makerschap is echter geen nieuw fenomeen en het woord maker wordt binnen de wet al
geruime tijd gebruikt in plaats van schrijver of auteur. Wat wel veranderd is, is de betekenis en
functie van het woord. Een maker wordt tegenwoordig niet alleen gezien als een persoon die iets
creëert, maar krijgt een specifiekere betekenis en een andere functie. Een maker (binnen het literaire
en culturele) veld is iemand die multidisciplinair werkt en een ondernemende en professionele
invulling aan het kunstenaarschap geeft. Mijn casestudie, De Nieuwe Oost | Wintertuin, laat duidelijk
zien wat makerschap voor hun betekent en gebruikt het woord op de ‘nieuwe’ manier. Uit mijn
onderzoek komt naar voren dat de organisatie het belangrijk vindt dat hun makers als
multidisciplinair en ondernemend gezien worden. Op hun website wordt benadrukt dat de
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organisatie niet in hokjes denkt en dat ze onder andere daarom de makers uit het
talentontwikkelingstraject stimuleren om vanuit verschillende disciplines te denken en te werken. 202
Ook in de ‘Meet the Maker’-campagne van de organisatie wordt benadrukt dat het schrijverschap
niet uit publiceren alleen bestaat, maar dat het een veel breder concept is, waarbij disciplines zoals
muziek, theater en literatuur gecombineerd kunnen worden.
Literatuur is, volgens De Nieuwe Oost | Wintertuin, dus multidisciplinair en kan zich
verbinden aan verschillende genres. Dit blijkt onder andere uit projecten, zoals Opgepoetst, waarbij
hiphop en poëzie met elkaar verbonden worden. Volgens de organisatie beperkt literatuur zich niet
tot poëzie of proza, maar strekt het zich uit over theater, performance, muziek en ook beeldende
kunst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Wintertuin als poëziecurator. Literatuur wordt een breder
begrip door deze projecten en de visie die De Nieuwe Oost | Wintertuin daarbij heeft.
Naast multidisciplinariteit is ook professionaliteit (of ondernemerschap) belangrijk voor De
Nieuwe Oost | Wintertuin. Dit wordt duidelijk uit de manier waarop het talentontwikkelingstraject is
opgezet. De makers worden begeleid naar de beroepspraktijk en volgen workshops waarbij zij zich
professioneel kunnen ontwikkelen. Er bestaat echter wel een spanning binnen het
talentontwikkelingstraject tussen makers en ondernemerschap, omdat het agentschap een aantal
‘ondernemende’ taken op zich heeft genomen, waardoor de maker zelf meer afstand tot een
zelfstandige beroepspraktijk ondervindt.
Daarnaast is ontwikkeling een belangrijk onderdeel van makerschap. Dit blijkt niet alleen uit
het bestaan van het talentontwikkelingstraject, maar ook uit de connecties die de organisatie heeft
met de opleiding Creative Writing op de hogeschool ArtEZ en de activiteiten van Literaturjugend en
verschillende andere ontwikkelingsprojecten die de organisatie door de jaren heen heeft
georganiseerd.
Door de manier waarop het woord maker wordt gebruikt, wordt het discours van het veld
gewijzigd. Wanneer auteurs makers genoemd worden verandert de manier waarop deze auteurs
gezien worden. Het woord maker is neutraler en is meeromvattend dan de woorden auteur en
schrijver. Maker is een breder woord waarmee wordt gesuggereerd dat de persoon waar het op van
toepassing is, niet alleen als auteur gezien wordt, maar meer multidisciplinair werkt. Dit is ook bij
mijn casestudie te zien. De meeste deelnemers van het talentontwikkelingstraject beperken zich niet
alleen tot schrijven, maar zijn ook muzikant of theatermaker (zie bijlage 1).
Het woord maker suggereert niet alleen een multidisciplinair karakter, maar ook een meer
professioneel of ondernemend karakter. Schrijvers die zich makers noemen nemen een andere
positie binnen het culturele veld in, omdat ze zich niet beperken tot het literaire veld. Met
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makerschap wordt er een grotere nadruk gelegd op het proces van het verkopen van kunst en niet
alleen op het produceren van kunst.
Ten slotte laat het makerschap zien dat het (culturele) veld in beweging is. Deze beweging
bestaat onder andere uit het veranderen van de financiële structuren van instellingen. Volgens de
Raad voor Cultuur zijn veel instellingen zich bewust van het belang om andere inkomstenbronnen
aan te boren, omdat door bezuinigingen minder subsidies beschikbaar zijn. Door deze andere
structuren worden instellingen meer ondernemend. Daarnaast wordt er door de opkomst van het
makerschap anders omgegaan met auteurschap. Schrijven wordt door de groei van het aantal
schrijfopleidingen (waaronder Creative Writing van ArtEZ) meer als een beroepspraktijk gezien en
schrijvers worden breder en meer als zelfstandige ondernemers opgeleid. Dit beïnvloedt de manier
waarop het veld is vormgegeven.
In het laatste hoofdstuk heb ik een discoursanalyse van de jaarverslagen van De Nieuwe Oost
| Wintertuin uitgevoerd. Uit deze analyse kan ik concluderen dat er in 2017 een omslag in het
discours van De Nieuwe Oost | Wintertuin plaatsvindt. In het jaarverslag van 2017 wordt, in
vergelijking met de voorgaande jaren, het woord maker veel vaker gebruikt en wordt het
talentontwikkelingstraject veel concreter beschreven. Ik kan concluderen dat deze omslag tot op
zekere hoogte verbonden is aan de heropname van de organisatie in de Culturele Basisinfrastructuur
(BIS). Uit de selectievoorwaarden en andere documenten wordt duidelijk dat de Raad voor Cultuur
het belangrijk vindt dat er aandacht voor talentontwikkeling is en de financiering vanuit de BIS is voor
productiehuizen met een focus op ontwikkeling bedoelt. Daarnaast vindt de Raad voor Cultuur
multidisciplinariteit belangrijk en deze twee elementen komen in het jaarverslag van 2017 duidelijk
naar voren.
Ten slotte is in de jaarverslagen duidelijk te zien dat De Nieuwe Oost | Wintertuin net als het
literaire veld veranderd. Zo is de structuur van de organisatie door de jaren heen vaak veranderd en
zijn de pijlers waar de organisatie zich op richt meerdere keren aangepast. De Raad voor Cultuur
signaleert in het document van de Culturele Basisinfrastructuur 2013 - 2016 dat het veld door de
bezuinigingen in beweging is gebracht en De Nieuwe Oost beweegt daar in mee.

Aanmerkingen en vervolgonderzoek
In het onderzoek heb ik mij moeten beperken tot het analyseren van de jaarverslagen van De Nieuwe
Oost | Wintertuin, maar het zou ook waardevol zijn om het onderzoek breder te trekken en de
andere partners van De Nieuwe Oost te betrekken bij de analyse. Wat schrijven De Nieuwe Oost |
Dans en Theater en De Nieuwe Oost | Pop over makerschap en hoe staan zij tegenover het concept?
Heeft makerschap bij deze partners dezelfde betekenis als bij De Nieuwe Oost | Wintertuin? Er was
in mijn onderzoek helaas niet voldoende ruimte om deze vragen nader te onderzoeken.
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Daarnaast zou een aanvulling kunnen zijn om te onderzoeken in hoeverre het discours in de
praktijk verandert in vergelijking met het beleid. Ik heb mij beperkt tot jaarverslagen, maar hoe komt
het makerschap in de praktijk binnen de organisatie tot uiting en welke ambities heeft De Nieuwe
Oost | Wintertuin met dit concept? Voor verder onderzoek kan bijvoorbeeld gesproken worden met
de werknemers van De Nieuwe Oost | Wintertuin (en de andere De Nieuwe Oost partners) om te
verifiëren dat wat zij stellen in de jaarverslagen ook tot uiting komt in hun producties en manier van
werken.
In mijn onderzoek heb ik een aantal theorieën gebruikt waar ik kanttekeningen bij kan
plaatsen. De theorieën blijven geschikt voor mijn onderzoek, maar een aantal struikelblokken zal ik
wel bespreken. Zo levert de veldtheorie van Pierre Bourdieu diverse problemen op. Van Rees en
Dorleijn bespreken dit in De Productie van Literatuur en zij stellen dat het maar de vraag is of de
theorie van Bourdieu over de samenhang (homologie) tussen de sociale positie en leefstijl zich wel
laat generaliseren naar andere samenlevingen in de latere twintigste eeuw. Het uitgangspunt van de
veldtheorie blijft relevant voor onderzoek, maar zoals uit mijn onderzoek naar voren kwam is het
veld in beweging en zal de theorie rondom het veld ook mee moeten bewegen.
Tijdens het onderzoek heb ik verschillende vragen en onderzoeksrichtingen niet kunnen
uitwerken, omdat dit niet in mijn onderzoek paste of omdat hier geen ruimte voor was. Zo heb ik in
mijn onderzoek niet genoeg ruimte gehad om alle aspecten van het nieuwe discours te onderzoeken.
Ik heb mij moeten beperken tot het woord maker en makerschap, maar woorden zoals ecosysteem,
creatieve industrie en professionalisering horen bij het discours en zijn ook kenmerkende woorden
voor de beweging in het veld. Deze woorden en het ‘nieuwe’ discours kunnen nog veel uitgebreider
onderzocht worden. In de analyse heb ik mij bovendien gericht op het woord maker, maar ook naar
de woorden schrijver en auteur kan verder onderzoek gedaan worden.
Ik heb bovendien De Nieuwe Oost | Wintertuin in het literaire veld geplaatst, maar ik heb
niet de volledige wisselwerking tussen de organisatie en soortgelijke organisaties, zoals Tilt of Das
Mag kunnen onderzoeken. Daarnaast kan een onderzoek naar de invloed van verschillende
multidisciplinaire organisaties nuttig zijn voor een beter overzicht van de werking van het culturele
en literaire veld.
Ten slotte wil ik eindigen met de vraag of de tendens die ik in dit onderzoek heb laten zien zal
doorzetten. Zal het schrijver- en auteurschap verder veranderen door de opkomst van het
makerschap en zullen deze veranderingen leiden tot een ander soort schrijver?
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Naam

Disciplines op

Disciplines in biografieën

overzichtspagina
Corinne Heyrman

Schrijver,

Proza, non-fictie, theater, radio

theatermaker
Elske van

Schrijver

Schrijver korte verhalen

Schrijver

Proza, podia, voorstelling gemaakt met Koen Frijns en

Lonkhuyzen
GerjonGijsbers

Marc van der Holst
Helena

Schrijver,

Schrijver, theatermaker

Hoogenkamp

theatermaker

Jante Wortel

Schrijver

Schrijver

Jelko Arts

Schrijver,

Tekenaar van verhalen en beeldessays, schrijft proza en

graphicnovelist

poëzie, mengt literatuur met theater, performer,
presentator, interviewer

Johan Roos

Schrijver

Poëzie, proza

Johanneke ter

Muzikant, schrijver,

Muzikant, richt zich op beeld, taal en muziek

Stege

fotograaf

Joost Oomen

Schrijver

Dichter, schrijver, performer, programmamaker

Koen Frijns

Schrijver,

Poëzie, theater, performer, muzikant

theatermaker
Laurens van de
Linde

Schrijver, muzikant

Schrijver, muzikant, performer, programmamaker,
hoorspelmaker
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Proza, theater, non-fictie
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Schrijver,

Proza, theater, non-fictie

theatermaker
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Schrijver, dichter, tekenaar, muzikant, speelde in

Holst

tekenaar

voorstelling met GerjonGijsbers en Koen Frijns

Marjolein Visser

Schrijver

Proza, non-fictie

Marjolein Takman Schrijver

Proza, non-fictie, podia, columns

Max Hermens

Schrijver

Schrijver, literatuurwetenschapper

Merel van Slobbe

Schrijver

Proza, poëzie

Nikki Dekker

Schrijver

Schrijver, radiomaker

Simone

Schrijver

Proza, poëzie

Wout Waanders

Schrijver

Poëzie, proza

Bob vanden

Schrijver

Poëzie, teksten over hedendaagse kunst en poëzie,

AtanganaBekono

Broeck
Christiaan

kunstpublicaties
Schrijver, muzikant

Schrijver, muzikant, programmamaker

Schrijver
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Bijlage 2

Startbericht van de ‘Meet the Maker’-campagne (februari 2018)

Voorbeeldbericht Meet the Maker (april 2018)

77

Bijlage 3
Jaarverslag

Aantal keer het

Aantal keer het woord

Aantal keer het woord

woord ‘maker’

‘schrijver’

‘auteur’

8

45

12

11

100

12

19

98

9

13

92

14

40

101

10

57

160

12

2013
Jaarverslag
2014
Jaarverslag
2015
Jaarverslag
2016
Jaarverslag
2017
Jaarverslag
2018

