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1. Inleiding: Amazon KDP en de trend van het zelf publiceren   
Miljoenen mensen dromen ervan hun eigen 

boek te publiceren, daar waardering voor te 

krijgen, en daarvan bovendien te kunnen 

leven. Het grootste obstakel dat hierbij in de 

weg staat is het vinden van een uitgeverij die 

vertrouwen heeft in hun literaire product. Lukt 

dat niet, dan rest alleen nog het uitgeven in 

eigen beheer – een dure onderneming.  

 Sinds 2011 is het uitgeven in eigen 

beheer echter niet alleen makkelijker, maar 

ook goedkoper geworden. De online 

boekhandel Amazon introduceerde in april 

2011 de Duitse versie van de Kindle Store en reageerde daarmee op de toenemende 

belangstelling voor zowel e-readers als e-books (zie figuur 1 1  en 2 2 ). Tegelijkertijd 

presenteerde Amazon KindleDirectPublishing (KDP), een service die iedereen in staat stelt 

om uitgever in eigen beheer te worden – op 

een makkelijke manier, gratis en met 

winstmarges tussen de 30% en 70%. 3 

Daarvoor moet de auteur alleen een account 

aanmaken op de website van Amazon KDP, 

de productdetails invoeren, het eigen boek 

uploaden, de auteursrechten bevestigen en 

tot slot de gegevens over prijzen en 

winstmarges invoeren.4 

 Sinds de introductie van KDP in 2011 zijn al een aantal Duitse schrijvers en 

amateurschrijvers bestsellerauteurs geworden. Journalist, e-book auteur en schrijver van de 

                                            
1 BITKOM, “E-Books: Verkäufe von E-Book-Lesegeräten steigen um 22 Prozent,” [25. 09 2013] bitcom.org, 
website, geraadpleegd op 23.02.2014, https://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64086_77484.aspx. 
2  Matthias Brandt, “eBook-Umsatz verdoppelt sich 2013,” [24. 11. 2013] statistica.com, website, geraadpleegd 
op 23.02.2014, http://de.statista.com/themen/596/ebooks/infografik/1523/ebook-umsatz-in-deutschland/. 
3 Matthias Matting, “Neuer Trend Self Publishing. Bestseller ohne Verleger,” [14.10.2011] focus.de, website,  
geraadpleegd op 23.02.2014, http://www.focus.de/kultur/buecher/tid-23881/neuer-trend-self-publishing-
bestseller-ohne-verleger_aid_673299.html. 
4 KDP Amazon, “Ihr Buch veröffentlichen. Erste Schritte,” kdp.amazon.com, website, geraadpleegd op 
22.05.2014, https://kdp.amazon.com/help?topicId=A37Z49E2DDQPP3. 
 

Figuur 2: Verkoop van E-books in Duitsland  

Figuur 1: Verkoop van E-readers Duitsland 
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blog dieselfpublisherbibel.de Matthias Matting noemt 20 zogenaamde ‘indie’ (independent) 

auteurs die in de periode van april 2011 tot juni 2013 op nummer 1 van de Kindle 

Bestsellerlijst hebben gestaan.5 De term ‘indie’ slaat in dit geval niet op het waardeoordeel 

van artistieke vernieuwing waarmee de term vaak verbonden wordt, maar op het feit dat de 

auteurs onafhankelijk van een uitgeverij boeken publiceren. Ook financieel blijkt KDP voor 

indie-auteurs aantrekkelijk. Volgens Amazon hebben 38 Duitse schrijvers binnen een jaar 

25.000 euro verdiend, waarvan acht auteurs zelfs meer dan 100.000 euro (stand: maart 2013).6 

Vooral voor hobbyschrijvers is dit goed bijverdienen. Naast KDP zijn er ook andere platforms 

zoals www.epubli.de, waar professionele auteurs en amateurschrijvers hun boeken makkelijk 

kunnen uitgeven. Het zelf uitgeven van boeken is dus een trend binnen het literaire veld die 

niet langer genegeerd kan worden.  

 Het economisch succes van boeken die onafhankelijk van een uitgeverij gepubliceerd 

worden is dus een feit, maar hoe zit het met de waardering voor deze boeken in het literaire 

veld? In het systeem van de traditionele uitgeverij werd er waarde toegekend door 

literatuurrecensenten in de traditionele gedrukte pers. Maar velden zijn altijd in ontwikkeling, 

getuige deze nieuwe trend in het zelfstandig publiceren van boeken. Daarmee veranderen 

verhoudingen in het literaire veld, ook met betrekking tot de waardetoekenning.  

 In dit onderzoek zal ik eerst uiteen zetten hoe het traditionele literaire veld eruitzag 

aan de hand van de theorie van Bourdieu. Vervolgens zal ik mij bezighouden met een aantal 

Duitse “indie-auteurs” en bekijken hoe de waardetoekenning aan hun boeken werkt.  

 Daaruit afgeleid luidt de hoofdvraag voor dit onderzoek: welke actoren dragen bij aan 

de toekenning van waarde aan het werk van indie-auteurs in het Duitstalige literaire veld 2.0 

en in hoeverre zijn in dit verband Bourdieu’s theorieën nog geldig?  

 Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten een aantal deelvragen worden 

beantwoord. Hoe is het literaire veld veranderd en welke gevolgen heeft dat voor de 

processen van oordeelsvorming? In welke mate worden de in eigen beheer uitgebrachte 

werken beoordeeld op (online) recensieforums? In welke mate worden ze beoordeeld door 

(literatuur)critici die verbonden zijn aan de online afdeling van traditionele media? In welke 

mate wordt er gereageerd op de websites van online boekhandels? In welke mate worden ze 

                                            
5 Matthias Matting, “Alle Indie-Autoren auf der Nummer 1 bei Amazon – seit 2011,” [14.07.2013] 
selfpublisherbibel.de, blog, geraadpleegd op 23.02.14, http://selfpublisherbibel.de/alle-indie-autoren-auf-der-
nummer-1-bei-amazon-seit-2011/. 
6 Matthias Matting, “Erfolgsmeldung von KDP: 38 Autoren mit mehr als 25.000 Euro Einnahmen,” [14.03.2013] 
selfpublisherbibel.de, blog, geraadpleegd op 23.02.14, http://selfpublisherbibel.de/erfolgsmeldung-von-kdp-38-
autoren-mit-mehr-als-25-000-euro-einnahmen/. 
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waargenomen door traditionele uitgeverijen? En tot slot: in welke mate worden ze beoordeeld 

door jury’s?  

  Om antwoord te geven op de hoofdvraag en de deelvragen zal ik in paragraaf twee 

kort Bourdieu’s theorieën en concepten uitleggen en ingaan op de kritiek die er in de 

afgelopen jaren is gekomen op Bourdieu’s gedachtegoed. Vervolgens zal ik me in paragraaf 

drie bezighouden met het wetenschappelijk discours rond het literaire veld. Hierop gebaseerd 

zal ik in paragraaf vier een model introduceren waaraan de nieuwste ontwikkelingen in het 

literaire veld zijn toegevoegd. In paragraaf vijf ga ik toetsen of  Bourdieu’s ideeën over 

culturele productie in het literaire veld nog toepasbaar zijn op het Duitstalige literaire veld 

2.0. Dit zal ik doen aan de hand van vijf case studies, namelijk van vijf Duitse indie-auteurs 

die hun boeken hebben uitgegeven in eigen beheer. Hierbij zal ik onderzoeken welke rol 

verschillende actoren hebben gespeeld bij de toekenning van waarde aan hun boeken. In 

paragraaf zes zal ik tot slot de uitkomsten kort samenvatten, interpreteren en antwoord geven 

op de hoofdvraag.  
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2. Bourdieu en de culturele productie in het literaire veld: concepten en kritiek 
Het werk van de socioloog Pierre Bourdieu zal als theoretisch kader dienen voor dit 

onderzoek, in het bijzonder zijn theorie over culturele productie in het literaire veld. Om 

Bourdieu’s theorie te begrijpen is het eerst nodig om de belangrijkste concepten die hij 

hanteert, namelijk veld, habitus en kapitaal, kort uit te leggen.  

 Bourdieu ziet de sociale ruimte als een geheel van autonome velden, zoals dat van de 

politiek, wetenschap en cultuur, die elkaar onderling beïnvloeden. Het literaire veld kan 

worden gezien als een subveld van het culturele veld. Het concept habitus heeft betrekking op 

de aangeleerde handelwijzen van de actoren binnen een veld. Hiermee doelt Bourdieu op de 

manier waarop individuen zich gedragen, denken en handelen. De habitus vloeit voort uit 

socialiseringsprocessen die afhankelijk zijn van het veld waarin een individu zich bevindt.  

 Het literaire veld is dus volgens Bourdieu een systeem waarbinnen verschillende 

actoren op grond van een bepaalde habitus op elkaar kunnen reageren. Met actoren kunnen 

zowel instituties worden bedoeld, zoals uitgeverijen en bibliotheken, als individuele actoren, 

bijvoorbeeld auteurs en lezers. 

 In het systeem van een veld kunnen volgens Bourdieu verschillende soorten kapitaal 

worden verworven, zoals economisch kapitaal (geld), cultureel kapitaal (kennis, opleiding), 

sociaal kapitaal (relaties, netwerken) en symbolisch kapitaal (prestige, reputatie).  

 De culturele productie in het literaire veld, dus de productie van literatuur, vindt plaats 

op drie niveaus: materiële productie, distributie en symbolische productie. De eerste twee 

lijken vrij voor de hand liggend, maar de laatste heeft betrekking op de productie van 

symbolisch kapitaal. Symbolische productie speelt zich volgens Bourdieu af in: “[…] a 

universe of believe which produces the value of the work of art […] by producing the believe 

in the creative power of the artist.”7 Bourdieu beweert dus dat culturele waarde pas ontstaat 

door de toekenning ervan door externe beoordelaars. Producenten van symbolisch kapitaal in 

het literaire veld zijn bijvoorbeeld critici, uitgevers, jury’s en anderen met veel cultureel 

kapitaal, zoals bijvoorbeeld docenten.8 

 Bourdieu zegt daarmee in feite dat mensen met weinig cultureel kapitaal geen invloed 

hebben op de toekenning van culturele waarde. Het massapubliek, oftewel de lezers met 

weinig cultureel kapitaal, is door de boeken te kopen volgens Bourdieu vooral 

verantwoordelijk voor de productie van economisch kapitaal.9  

   
                                            
7 Pierre Bourdieu, The Rules Of Art, 4de ed., vertaald door Susan Emanuel (Cambridge: Polity Press, 2005), 229.  
8 Ibidem, 229. 
9 Pierre Bourdieu, “The Field of Cultural Production or the Economic World Reversed,” Poetics 12 (1983): 321. 
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Bourdieu’s cultuursociologie heeft nog steeds een cruciale invloed op de wetenschap. Maar 

met name in de afgelopen tien jaar is er veel kritiek gekomen op Bourdieu vanwege de 

beperkingen van zijn theorieën.  

 De meeste kritiek heeft betrekking op het feit dat zijn theorieën niet meer actueel 

zouden zijn. Het maatschappelijke veld, en daarmee indirect dus het culturele veld en het 

literaire veld, is in de afgelopen vijftig jaar flink veranderd door technische en sociale 

ontwikkelingen. Media- en cultuursocioloog Janssen sprak in haar oratie uit 2005 over deze 

veranderingen en de gevolgen daarvan voor het culturele veld. Sinds de jaren ‘50 heeft de 

maatschappij zich volgens Janssen ontwikkeld van een gesloten naar een open samenleving. 

Dit zorgt voor een grotere sociale mobiliteit, dat wil zeggen dat individuen de mogelijkheid 

hebben om te stijgen of te dalen op de maatschappelijke ladder en hun sociale klasse kunnen 

veranderen. De toenemende sociale mobiliteit heeft een aantal ontwikkelingen met zich 

meegebracht. Allereerst zorgt de toenemende welvaart die meer vrije tijd met zich meebrengt 

volgens Janssen voor meer cultuurconsumptie en vrijetijdsbesteding. Dit heeft tot gevolg dat 

de actoren in het culturele veld zich steeds marktgerichter opstellen. Door het grote aanbod 

van verspreidingsmogelijkheden ontstaat een concurrentiestrijd tussen culturele instellingen. 

Daardoor wordt de ‘hoge cultuur’ volgens Janssen steeds commerciëler en neemt de 

bijzondere status die daarmee verbonden is, af.10 Daarnaast is de democratisering van het 

onderwijs een gevolg van de toenemende sociale mobiliteit. Dit heeft ook een verandering 

van het culturele socialisatieklimaat tot gevolg. Het hoge ‘Bildungsideaal’ wordt volgens 

Janssen ingeruild voor massaonderwijs waarbij de nadruk ligt op de interesses van de leerling. 

Het cultureel neveneffect van de beschreven ontwikkelingen is volgens Janssen een 

verminderde belangstelling voor traditionele kunstvormen en een grotere waardering voor 

populaire cultuur.11  

 Verder beweert Janssen dat de veranderingen in het culturele veld invloed hebben op 

de wijze van oordeelsvorming in de kunsten. Volgens haar is de manier waarop waarde wordt 

toegekend aan culturele producten in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Ze beschrijft 

deze ontwikkelingen aan de hand van vier dimensies van culturele classificatiesystemen 

gebaseerd op het werk van cultuursocioloog DiMaggio. De vier dimensies die DiMaggio 

onderscheidt zijn hiërarchie, differentiatie, universaliteit en afgrenzingssterkte. Hiërarchie 

verwijst naar de prestigeverschillen tussen genres. Differentiatie heeft betrekking op de 

                                            
10 Susanne Janssen, “Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. De classificatie van 
cultuuruitingen in Nederland en andere landen na 1950,” (Oratie, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2005), 21-
24. 
11Ibidem, 24-29. 
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verscheidenheid aan genres. De mate waarin een homogene indeling van classificaties 

plaatsvindt, wordt universaliteit genoemd. Wanneer men spreekt over universaliteit wordt er 

bedoeld dat er, onafhankelijk van eigen voorkeuren, consensus bestaat over wat er tot hoge en 

wat er tot lage cultuur gerekend wordt. Tot slot verwijst de afgrenzingssterkte naar de mate 

waarop genres symbolische grenzen trekken tussen verschillende maatschappelijke groepen.12  

 Maakte Bourdieu een duidelijk onderscheid tussen hoge en lage cultuur, Janssen 

beweert dat sinds de jaren ‘60 de prestigeverschillen tussen genres zijn afgenomen. Er zijn 

volgens haar minder statusverschillen tussen cultuuruitingen en er is meer aandacht voor lage 

cultuur in bijvoorbeeld de pers en het onderwijs. Kunstvormen die vroeger minder legitiem 

werden geacht zijn nu aan het institutionaliseren en stijgen in de hiërarchie. Verder is volgens 

Janssen de differentiatie toegenomen. Er is een groeiend aantal genres dat zich institutioneel 

afgrenst en er vindt in toenemende mate uitwisseling plaats tussen genres. Volgens Bourdieu 

heerste er culturele universaliteit in de Franse maatschappij van de jaren ‘60, dat wil zeggen 

dat er een algemene consensus bestond over wat er tot hoge en wat tot lage cultuur gerekend 

werd. Janssen betoogt echter dat de culturele keuzes steeds meer aan universaliteit verliezen. 

Dit heeft volgens haar minder duidelijke scheidslijnen tot gevolg. De consensus over de te 

hanteren beoordelingscriteria is afgenomen en het aantal autoriteiten dat waarde toekent aan 

kunst is juist toegenomen. Tot slot is de afgrenzingsterkte teruggelopen en zowel kunstenaars 

als instellingen gaan makkelijker om met culturele grenzen, waardoor een nieuw aanbod 

ontstaat.13   

 Omdat deze algemene processen niet in elk land gelijkmatig verlopen, verschillen de 

beschreven ontwikkelingen van de classificatiesystemen per land. In de Verenigde Staten 

verdwijnen culturele scheidslijnen volgens Janssen sneller en sterker dan in andere landen. In 

Frankrijk bijvoorbeeld worden culturele objecten nauwelijks beoordeeld op hun commerciële 

waarde en is de traditionele literaire canon daarom meer van belang. In Nederland speelt 

eigentijdse kunst en cultuur een steeds grotere rol.14       

 Janssen’s betoog maakt duidelijk dat de door Bourdieu beschreven velden continu 

veranderen. De sociale ontwikkelingen die Janssen beschreef beïnvloeden zowel het culturele 

als het literaire veld als ook de manier van oordeelsvorming in de kunsten. Om deze reden is 

het van belang om Bourdieu’s theorieën opnieuw te toetsen en mogelijkerwijs aan te passen.  

                                            
12 Susanne Janssen, “Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. De classificatie van 
cultuuruitingen in Nederland en andere landen na 1950,” (Oratie, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2005), 6-7.      
13 Ibidem, 9-18. 
14 Ibidem, 19-20. 
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3. Het literaire veld in het wetenschappelijk discours 
Het culturele veld, ofwel het literaire veld, is steeds weer object van onderzoek in 

verschillende wetenschappelijke disciplines.  

 In  De productie van 

literatuur: Het Nederlandse literaire 

veld 1800-2000, wordt Bourdieu’s 

theorie van het literaire veld 

toegepast op de ontwikkeling van het 

Nederlandse literaire veld tussen de 

18de en 20ste eeuw. De auteurs kozen 

voor een institutionele analyse. 

Hiermee werd de invloed onderzocht 

die de verschillende actoren 

uitoefenen op de toekenning van 

status en waarde van literaire werken 

in het Nederlandse literaire veld.15 In 

het inleidende hoofdstuk, geschreven door Neerlandicus Dorleijn en cultuursocioloog Van 

Rees, presenteren de auteurs een schema (zie figuur 3) van het literaire veld zoals dat er aan 

het eind van de 20ste eeuw uitzag. 16  Het schema biedt een overzicht van zowel de 

verschillende actoren die een rol spelen in dit veld, als de uiteenlopende dimensies van 

literaire productie, namelijk de materiële productie, distributie en symbolische productie.  

 Er zijn echter twee kanttekeningen te plaatsen bij het schema van Dorleijn en Van 

Rees. Ten eerste onderschatten de auteurs de rol die de uitgeverij speelt bij de toekenning van 

waarde aan literaire producten. Literatuurwetenschapper Kuitert betoogt dat de uitgeverij 

naast de materiële productie ook invloed heeft op de symbolische productie van literatuur. 

Om haar stelling te onderbouwen geeft Kuitert vervolgens een schets van de geschiedenis van 

de uitgeverij. Deze ontwikkelde zich volgens haar in de afgelopen eeuwen tot een belangrijke 

instantie bij het produceren van symbolische waarde aan literaire producten.17 

 Ook De Glas benadrukt het belang van de uitgeverij voor het toekennen van culturele 

status aan een schrijver. In een artikel over de reputatieontwikkeling van de Nederlandse 
                                            
15 Gillis Jan Dorleijn en Kees van Rees, “Het Nederlandse literaire veld 1800-2000,” in De productie van 
literatuur: Het Nederlandse literaire veld 1800-2000, red. Gillis Jan Dorleijn en Kees van Rees (Nijmegen: 
Vantilt, 2006), 18.  
16 Ibidem, 18. 
17 Lisa Kuitert, “De uitgeverij en de symbolische productie van literatuur: Een historische schets 1800-2008,” 
Stilet XX, nr. 2 (2008): 82-83. 

Figuur 3: Schema van het literaire veld  aan het eind van de 20e 
eeuw 
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schrijfster Hella Haasse beweert hij dat het “[…] bij uitstek de uitgever [is] die iemand tot 

schrijver maakt, door de beslissing tot publicatie van het debuut en zo mogelijk van volgende 

werken.”18  

 Mijn tweede opmerking betreft de actualiteit van hun schema. Zoals de titel van de 

bundel al aangeeft gaat het hier om de periode van 1800 tot 2000. Juist de ontwikkelingen na 

2000 laten echter aanzienlijke veranderingen zien die invloed hebben op alle dimensies van 

het literaire veld en de actoren die zich op verschillende manieren in deze dimensies 

gedragen. Vele wetenschappers houden zich bezig met de veranderde rol van verschillende 

actoren in het literaire veld.  

 Socioloog Childress beschreef de veranderingen die het literaire veld in de Verenigde 

Staten in de afgelopen jaren heeft ondergaan. Hij beargumenteert aan de hand van een case 

study over de e-book uitgeverij Odyssey dat auteurs, en dan met name professionele auteurs 

met reeds veel economisch, cultureel, sociaal en symbolisch kapitaal, steeds minder 

afhankelijk worden van de uitgeverij als materiële en symbolische producent van literatuur. 

Dit omdat nieuwe actoren het literaire veld hebben betreden, zoals lezers en e-book 

uitgevers.19 De belangrijke rol die Kuiters en De Glas de uitgeverij toekennen bij de productie 

van culturele waarde wordt dus door Childress gerelativeerd. Childress’ betoog heeft echter 

betrekking op auteurs die al over symbolisch kapitaal beschikken, zij hebben immers al een 

bepaalde reputatie verworven, en kan dus niet zomaar worden gegeneraliseerd.    

 Büttner hield zich bezig met de opkomst van amateurkritiek op internet en de 

gevolgen daarvan voor de literatuurkritiek in het algemeen. Zij stelt dat de vele amateurkritiek 

op het internet een democratisering van de klassieke literatuurkritiek tot gevolg heeft. De 

autoriteit van professionele literatuurcritici maakt plaats voor de mening van de massa.20 

Verder concludeert Büttner dat de amateurkritiek kan worden opgevat als autonoom 

literatuurkritisch genre met eigen regels. Omdat de klassieke literatuurkritiek niet de omvang 

van amateurkritiek kan bijhouden, en de lezer volgens Büttner bovendien tegenwoordig 

weinig waarde hecht aan kwalitatief hoogwaardige literatuurkritiek, verliest deze laatste aan 

invloed bij de productie van symbolisch kapitaal.21 Büttner’s betoog heeft een heldere en 

                                            
18 Frank de Glas, “De materiële en symbolische productie van moderne literaire auteurs: Bouwstenen voor de 
reputatie van de jonge Hella Haasse,” in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 10. Bij de tijd. 
Boeken in Nederland 1950-2000 (Leiden: Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2003), 117. 
19 C. Clayton Childress, “Evolutions in the Literary Field: The Co-Constitutive Forces of Institutions, Cognitions 
and Networks,” Historical Social Research / Historische Sozialforschung 36, nr. 3 (2011): 132. 
20 Julia Büttner, Die Demokratisierung der Literaturkritik im Internet. Vorrausetzungen, Formen und Folgen der 
Laienkritik (Norderstedt, GRIN, 2013), 1. 
21 Ibidem, 41. 
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logische argumentatiestructuur. Niettemin ontbreekt haar betoog aan empirische data om haar 

stelling te onderbouwen. 

 Een andere vorm van amateurkritiek wordt door literatuurwetenschapper Steiner 

besproken. Steiner onderzocht de impact van Zweedse ‘book bloggers’ op de boekenmarkt. 

Zij betoogt dat de invloed van bloggers beperkter is dan verwacht. Dit ligt vooral aan het feit 

dat de meeste Zweedse blogs niet in het Engels zijn geschreven en dat daarom slechts een 

klein aantal lezers wordt bereikt. Desondanks hebben de ‘book blogs’ samen met andere 

sociale platforms invloed op de manier waarop uitgeverijen kijken naar het publiek en hun 

wijze van publieksbenadering via marketing. De belangrijkste verandering is volgens Steiner 

dat de functies op het gebied van productie, distributie en consumptie niet meer strikt 

gescheiden zijn.22 De lezer is bijvoorbeeld niet meer alleen consument, maar ook criticus.  

 Steiner hield zich verder bezig met een andere vorm van zogenaamde “private 

criticism”, namelijk met lezersreacties op Amazon. Hierbij onderzocht zij overeenkomsten en 

verschillen en keek ze naar de gevolgen van deze nieuwe vorm van kritiek voor het literaire 

veld. Uit haar onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de recensies onderling op Amazon 

groot zijn, afhankelijk van het boek dat wordt gerecenseerd. Steiner concludeert dat “the 

variety of style and character in the Amazon reviews is [...] their most prominent feature, 

suggesting that this is a diverse and developing culture with promising beliefs in literature 

and reading.”23  

 Het beschreven wetenschappelijke discours laat zien hoe complex en dynamisch het 

literaire veld is. Door zowel de digitalisering als de sociale ontwikkelingen veranderen niet 

alleen de actoren die bijdragen aan de waardetoekenning van literaire producten, maar ook de 

manier waarop culturele kwaliteit wordt toegekend. Het onderzoek heeft voornamelijk 

betrekking op de toekenning van waarde aan literaire producten gepubliceerd door een 

uitgeverij. Hoe reageren de verschillende actoren echter op uitgevers die hun boeken voor 

eigen rekening publiceren?   

 Met dit onderzoek hoop ik deze vraag te kunnen beantwoorden en een kleine bijdrage 

te kunnen leveren aan het discours over het literaire veld.   

 

                                            
22 Ann Steiner, “Personal Readings and Public Texts: Book Blogs and Online Writing about Literature,” Culture 
Unbound 2 (2010): 491. 
23 Ann Steiner, “Private Criticism in the Public Space: Personal writing on literature in readers' reviews on 
Amazon,” Particip@tions 5, nr. 2 (2008), 
http://www.participations.org/Volume%205/Issue%202/5_02_steiner.htm.  
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4. Bourdieu in een digitale context: Het literaire veld 2.0 

 

Figuur 4 toont het literaire veld zoals dat er na mijn aanpassingen uit komt te zien. De 

technologische en sociale ontwikkelingen zoals beschreven in de tweede paragraaf, hebben 

geleid tot een literair veld met nieuwe actoren zoals amateurcritici en uitgevers in eigen 

beheer. Bovendien is te zien dat alle instituties en actoren in een digitale omgeving terecht 

zijn gekomen. Om deze reden zal dit schema dan ook het literaire veld 2.0 worden genoemd. 

Daarnaast zijn er vooral kanttekeningen te plaatsen op het niveau van symbolische productie. 

Naast de kritiek die Janssen plaatste bij Bourdieu’s gedachtegoed, illustreren de actuele 

studies dit, zoals beschreven in paragraaf drie. Wat opvalt in mijn model is dat de traditionele 

literatuurkritiek, zo beargumenteren ook Büttner en Steiner, niet meer bestaat. Zij wordt 

aangevuld op amateuristisch niveau en blijkt een steeds grotere rol te spelen bij de 

oordeelsvorming van literaire producten. In het model is verder te zien dat de lezer niet meer 

alleen consument van literaire producten is maar ook actief deelneemt aan de toekenning van 

waarde aan literaire producten.  

 Het bovenstaande model laat goed zien welke actoren er bij zijn gekomen in het 

literaire veld. Echter is niet te zien in welke mate de actoren invloed hebben op de 

waardetoekenning van literaire producten. Door te onderzoeken hoe de processen van 

Figuur 4: Het literaire veld 2.0 (1) ingebed in het culturele veld (2) en het maatschappelijke veld (3)  
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oordeelsvorming verlopen rond schrijvers die in het Duitstalige literaire veld 2.0 in eigen 

beheer publiceren wil ik toetsen of de kanttekeningen die de besproken auteurs plaatsen bij 

Bourdieu’s gedachtegoed en het literaire veld ook van toepassing zijn op het Duitstalige 

literaire veld 2.0.   

 In dit onderzoek zal ik de oordeelsvorming rondom de werken van vijf schrijvers, die 

hun boeken onafhankelijk van een uitgeverij hebben gepubliceerd, onderzoeken. De vijf 

auteurs, namelijk Carina Bartsch, Emily Bold, Ina Linger, Jonas Winner en Marah Woolf, 

hebben allemaal boeken uitgebracht tussen 2011 en 2014. De keuze voor deze vijf auteurs is 

gebaseerd op het feit dat alle auteurs op ten tijde van dit onderzoek meer dan 50.000 

exemplaren van hun boeken hebben verkocht en bovendien in de Top 100 van de Amazon 

Bestsellerlijst stonden. Alle vijf de boeken behoren tot populaire genres, zoals fantasy, 

romantiek en thriller. Ik heb gekozen voor populaire genres op grond van de kanttekeningen 

die Janssen plaatste bij Bourdieu’s theorieën met betrekking tot de oordeelsvorming over 

kunst- en cultuurproducten. Zoals in paragraaf 2 uitgelegd, beargumenteert Janssen dat de 

prestigeverschillen tussen genres afnemen. Met dit onderzoek wil ik toetsen of Janssen’s 

argumenten ook toepasbaar zijn op het Duitstalige literaire veld 2.0 en of zij ook geldig zijn 

voor auteurs die hun boeken uitgeven in eigen beheer.  

 Voordat de mate waarin waarde wordt toegekend aan de boeken van indie-auteurs 

kwantitatief wordt geanalyseerd, zal ik in het kort de belangrijkste biografische gegevens van 

elke auteur op een rijtje zetten. 

 Bij de analyse van de toekenning van culturele kwaliteit zal ik me richten op 1) 

digitale en gedrukte literatuurkritiek,  2) prijzen en jury’s en 3) uitgevers.  

 In de digitale literatuurkritiek zal ik naar aanleiding van Büttner’s betoog onderscheid 

maken tussen a) recensieforums, b) online kranten, c) online boekhandels, en d) 

literatuurblogs. Voor elke categorie zijn er een aantal platforms gekozen die als 

toonaangevend kunnen worden gezien. In rubriek a) zijn gekozen: www.literaturhaus.at, 

www.literaturkritik.de, www.literaturcafe.de, www.buchjournal.de en 

www.literaturzeitschrift.de. In rubriek b) zijn gekozen: www.faz.net (Frankfurter Algemeine 

Zeitung), www.sueddeutsche.de (Süddeutsche Zeitung), www.zeit.de (Die Zeit), 

www.spiegel.de (Spiegel) en www.focus.de. In rubriek c) zijn gekozen: www.amazon.de 

(Amazon), en www.thalia.de (Thalia). Vanwege het grote aantal literatuurblogs heb ik 

gekozen voor het raadplegen van de websites van de respectievelijke indie-auteurs. Alle 

auteurs hebben op hun eigen website een lijst met blogberichten geplaatst waarin hun werk 
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wordt besproken. Op deze manier hoop ik te kunnen onderzoeken hoeveel recensies er zijn 

verschenen op literatuurblogs. 

 Om te toetsen of er aandacht is besteed vanuit de gedrukte literatuurkritiek baseer ik 

me op het Innsbrucker Zeitungsarchiv (www.uibk.ac.at/iza/), een media-archief gericht op 

literatuurkritiek. Het archief verzamelt artikelen van 32 Duitstalige dag- en weekbladen en 40 

literatuur- en cultuurtijdschriften. 

 Verder zal worden onderzocht hoe de gekozen schrijvers worden beoordeeld door 

jury’s van literatuurprijzen. Hierbij heb ik gekozen voor prijzen die zich richten op uitgevers 

in eigen beheer: de ‘Autoren@leipzig Award’ en ‘Derneuebuchpreis’.  

 Daarnaast onderzoek ik de aandacht die traditionele uitgeverijen besteden aan de 

gekozen auteurs.      

 Zowel de complexiteit van het gekozen onderwerp als de digitale context ervan 

brengen beperkingen met zich mee. Allereerst zijn de gebruikte bronnen grotendeels digitaal 

en kunnen dus elk moment veranderd of verwijderd worden. De gebruikte data zijn verzameld 

in maart tot april 2014. De keuze voor slechts vijf auteurs hangt samen met de 

tijdsbeperkingen van dit onderzoek. Een grootschalig onderzoek zou in dit verband misschien 

andere resultaten opleveren. Ook al is de verantwoording voor de keuze van populaire genres 

duidelijk, toch brengt dit beperkingen met zich mee. De keuze voor een ander genre zou 

namelijk een tegenstrijdig resultaat kunnen opleveren. Verder wordt er uiteraard op meerdere 

plekken literatuurkritiek bedreven dan op de gekozen platforms. Ik heb geprobeerd om de 

meest toonaangevende platforms, dus die met de hoogste bezoekersaantallen, te kiezen. Wat 

betreft recensies op literatuurblogs was dit echter niet mogelijk. De keuze om de lijst die de 

vijf auteurs op hun website plaatsten aan te houden is verbonden aan het risico dat de lijst niet 

goed wordt bijgehouden en daardoor niet compleet is. Ook is het niet te meten hoeveel 

mensen de blogs lezen. Bij de keuze voor de twee literatuurprijzen is de kanttekening te 

plaatsen dat deze allebei nog nieuw zijn en misschien nog niet geaccepteerd zijn in het 

Duitstalige literaire veld. Ook is het moeilijk in te schatten of de gekozen auteurs zich 

überhaupt zelf hebben aangemeld voor een van de prijzen.    

 Ondanks deze beperkingen hoop ik de vraag te beantwoorden in welke mate status 

wordt toegekend aan Duitse auteurs die boeken in eigen beheer publiceren. 
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5. Bourdieu in de praktijk: Case Studies  

Carina Bartsch 

Carina Bartsch is geboren te 1985 in Erlangen. Op haar twintigste schreef ze naar eigen 

zeggen haar eerste korte verhalen. Deze publiceerde Bartsch via het internet. Ze nam deel aan 

verschillende schrijfwedstrijden en won drie keer de eerste plaats. Zoals vele schrijvers zocht 

Bartsch lang naar een uitgeverij. Nadat ze haar manuscripten naar eigen zeggen ongelezen 

terug kreeg richtte ze in 2011 haar eigen uitgeverij Schandtaten Verlag op.24  

 In december 2011 publiceerde Bartsch haar eerste roman Kirschroter Sommer via 

KindleDirectPublishing. Negen maanden later stond de roman in de Amazon Top 10. Haar 

tweede roman Türkisgrüner Winter, verschenen in 2012, steeg binnen twee uur van plaats 0 

naar 13 op de Amazon Bestsellerlijst. Binnen twee jaar publiceerde Bartsch drie boeken. Ze 

werd daarmee een bekende schrijfster in het romantische genre. In de periode van december 

2011 tot en met november 2012 verkocht Bartsch rond de 30.000 e-books.25 Haar eerste twee 

romans verschenen als audioboek. In juni 2014 komt de Engelstalige versie van Kirschroter 

Sommer op de boekenmarkt (zie bijlagen voor volledige bibliografie).  

  

In 2013 bereikte Bartsch iets wat de meeste indie-auteurs niet lukt. Haar eerste twee romans 

werden uitgegeven door een traditionele uitgeverij (zie bijlagen: tabel 4). Door het succes van 

Bartsch’s e-books op Amazon werd ze opgemerkt door literatuuragent Klaus Gröner, die 

vervolgens Kirschroter Sommer presenteerde op de Leipziger Boekenbeurs in 2012. 

Vervolgens waren verschillende uitgevers geïnteresseerd, en Rowohlt verwierf uiteindelijk de 

rechten. Beide romans verschenen in 2013 met een eerste oplage van 30.000 stuks. Dit was de 

eerste keer dat Rowohlt een indie-auteur contracteerde. Volgens Rowohlt-redactrice Ditta 

Kloth hebben de klassieke uitgeverijen toenemende belangstelling voor de e-book - 

Bestsellerlijsten en van de mogelijkheden tot het vinden van nieuwe talentvolle auteurs.26 

 Ondanks haar succes op de e-book - en de gedrukte - boekenmarkt besteedt de 

professionele literatuurkritiek, zowel online als offline, geen aandacht aan Bartsch’s boeken 

                                            
24 Carina Bartsch, “Über mich,” Bartsch, Carina, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://carinabartsch.de/uber-mich. 
25 Wilhelm Ruprecht Frieling, “Interview Carina Bartsch (14.11.2012),” in Wie man erfolgreich E-books 
verkauft. Exklusivinterviews mit Topautoren, 7de ed. red. Wilhelm Ruprecht Friesling (Internetbuchverlag, 2013).  
26 Buchreport, “Rowohlt bringt Buch von Selfpublishing-Autorin Carina Bartsch heraus. Die „Fifty Shades”-
Bezwingerin,” [18.12.2012] buchreport.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2012/12/18/die-fifty-shades-
bezwingerin.htm.  
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(zie bijlagen: tabel 1.1, 1.2, 2). Op literaturcafe.de staat slechts een artikel over uitgevers in 

eigen beheer waarin Carina Bartsch wordt genoemd, maar recensies zijn er niet.27  

 Er is echter veel aandacht voor haar werk vanuit de amateurkritiek. Kirschroter 

Sommer heeft op amazon.de 1380 recensies, gevolgd door Türkisgrüner Winter met 1122 

recensies. Haar nieuwe roman Dreimal Liebe, die tot nu toe alleen als e-boek is verschenen, 

heeft 80 recensies. De rating is gemiddeld 4,4 op een schaal van 1 tot 5.28 Op thaila.de zijn 

veel minder lezerrecensies te vinden als op amazon.de. Anders dan amazon.de maakt 

thalia.de onderscheid tussen e-books en gedrukte boeken. Hierdoor valt op dat de e-books iets 

meer recensies hebben dan de papieren boeken (zie bijlagen: tabel 1.3).29 

 Het werk van Carina Bartsch wordt bovendien door literatuurbloggers besproken. Op 

haar website is een lijst te vinden met literatuurblogs waarin haar boek gerecenseerd wordt. 

Daarin staat dat  Kirschroter Sommer werd besproken door 24 bloggers.30 Bovendien zijn er 

verder 6 videorecensies te vinden  (zie bijlagen: tabel 1.4).31  

 Hoewel de auteur al voordat haar romans waren verschenen aan prijsvragen heeft 

deelgenomen en ook prijzen heeft gewonnen, hebben haar boeken nog geen prijzen voor 

uitgevers in eigen beheer in de wacht gesleept  (zie bijlagen: tabel 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Literaturcafe, “Amazon.de: Acht deutsche Selbstverleger haben jeweils über 100.000 Euro verdient,” 
[15.03.2013] literaturcafe.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, http://www.literaturcafe.de/amazon-acht-
deutsche-selbstverleger-haben-jeweils-ueber-100-000-euro-verdient/.   
28 Amazon, “Carina Bartsch,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Carina-
Bartsch/e/B009PP2IVK/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020781&sr=8-2-ent.  
29 Thalia, “Carina Bartsch,” thalia.de, website, geraadpleegd op 14.93.2014,   
http://www.thalia.de/shop/symbol_taschenbuch/suche/?sq=Carina+Bartsch&sswg=BUCH&timestamp=1396020
802927.  
30 Carina Bartsch, “Rezensionen Kirschroter Sommer,” Bartsch, Carina, Home page, geraadpleegd op 
14.04.2014, http://carinabartsch.de/rezensionen-zu-kirschroter-sommer. 
31 Carina Bartsch, “Videorezensionen zu Kirschroter Sommer,” Bartsch, Carina, Home page, geraadpleegd op 
14.04.2014, http://carinabartsch.de/videorezensionen-zu-kirschroter-sommer. 
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Emily Bold    

Emily Bold geldt als een van de succesvolste Duitse indie-auteurs. Haar eerste roman 

Gefährliche Intrigen stond bijna 200 dagen in de Top 100 van de Amazon Bestsellerlijst. 

Emily Bold is een bewust gekozen pseudoniem. Uit een interview blijkt dat de auteur, wier 

werkelijke identiteit onbekend is, het pseudoniem ‘Emily Bold’ koos om een bepaalde 

doelgroep aan te spreken, net zoals bedrijven dat doen met een merknaam. De keuze voor een 

Amerikaans klinkend pseudoniem is volgens Bold gebaseerd op de genres waarin haar boeken 

te plaatsen zijn: historische liefdesromans en fantasy.32          

 Bold, geboren in 1980, was naar eigen zeggen al vanaf haar vroegste kinderjaren een 

boekenwurm en begon later ook te schrijven. Net zoals Carina Bartsch probeerde Bold 

aanvankelijk haar roman via een klassieke uitgeverij te publiceren. Haar manuscript werd 

echter door verschillende uitgeverijen afgekeurd met het argument dat de Duitse markt voor 

fantasyboeken en historische romans van Amerikaanse auteurs al verzadigd zou zijn. In mei 

2011 publiceerde Bold haar eerste roman via KindleDirectPublishing in eigen beheer.33 

Sindsdien publiceerde Bold vele romans via KDP. Haar boeken zijn zowel verkrijgbaar als e-

book als op papier via de independent publishing platform Amazon CreateSpace. Haar 

trilogie The Curse – Band I, II en III (2012-2013) en de Windham serie (2011) verschenen in 

2013 en 2014 op de Engelstalige boekenmarkt als e-book, gedrukt boek en audioboek (zie 

bijlagen voor volledige bibliografie).  

  

Wat betreft de waardetoekenning aan haar boeken valt op dat de professionele 

literatuurkritiek nauwelijks aandacht besteedt aan Emily Bold en haar werk (zie bijlagen: 

tabel 1.1, 1.2, 2). Het gaat hier zowel om het online aanbod van traditionele media als dat van 

de gedrukte media. Op zeit.de wordt de auteur wel in twee artikelen genoemd die gaan over 

het uitgeven in eigen beheer en de rol van Amazon hierbij.34 Ook op de belangrijkste online 

recensieforums is er geen enkele bespreking van haar boeken te vinden. Op literaturcafe.de 

wordt Emily Bold echter wel in een aantal artikelen genoemd. Zo is bijvoorbeeld een 

                                            
32 Wilhelm Ruprecht Frieling, “Interview Emily Bold (03.01.2012),” in Wie man erfolgreich E-books verkauft. 
Exklusivinterviews mit Topautoren, 7de ed. red. Wilhelm Ruprecht Friesling (Internetbuchverlag, 2013).  
33 Emily Bold, “Über mich,” Bold, Emily, Home page, geraadpleegd op 14.03.2014, http://emilybold.de/uber-
mich/. 
34 ZEIT ONLINE, “Suche Emily Bold,” zeit.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.zeit.de/suche/index?q=Emily+Bold. 
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interview met haar verschenen, of wordt ze in een ander artikel genoemd waar het gaat over 

de voordelen van uitgeven in eigen beheer.35   

 Daartegenover staat de amateurkritiek, namelijk de recensies op online boekenwinkels 

en literatuurblogs. In tegenstelling tot de professionele kritiek krijgen Bold’s boeken vanuit de 

amateurkritiek veel aandacht. Er zijn veel recensies te vinden op de websites van de online 

boekhandels, respectievelijk amazon.de en thalia.de. Opvallend hierbij dat er op amazon.de 

veel meer recensies zijn te vinden dan op thalia.de, waar bovendien niet alle boeken worden 

aangeboden.36 Het eerste deel van The Curse - Vanoras Fluch is met 220 recensies het boek 

dat de meeste aandacht kreeg.37 Maar ook de vertaling ervan heeft met 197 recensies veel 

aandacht van Engelstalige lezers gekregen.38 Bovendien valt op dat de boeken gemiddeld 

worden beoordeeld met een 4,4 op een schaal van 5 (zie bijlagen: tabel 1.3).  

Daarnaast worden Bold’s boeken veel genoemd op literatuurblogs. De auteur plaatste daarvan 

een lijst op haar website. Volgens deze lijst zijn er 97 recensies op 50 literatuurblogs 

verschenen waarvan er vijf ook de boeken van Carina Bartsch recenseerden (Nie ohne Buch, 

Cinema in my head, Buchverliebt, Books a Week, Yvonnes Lesewelt) (zie bijlagen: tabel 

1.4).39 Tot slot besteden andere actoren die bijdragen aan de symbolische productie, namelijk 

uitgeverijen en jury’s, geen aandacht aan het werk van Emily Bold (zie bijlagen: tabel 3, 4). 

 

 

 

                                            
35 Literaturcafe, “Suche Emily Bold,” literaturcafe.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.literaturcafe.de/?s=emily+bold&x=0&y=0. 
36 Thalia, “Emily Bold,” thalia.de, website, geraadpleegd op 14.93.2014, 
http://www.thalia.de/shop/tha_homestartseite/suche/?sq=Emily+Bold&sswg=ANY&timestamp=139602043641
0.  
37 Amazon, “Emily Bold,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Emily-
Bold/e/B0058GW4IC/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020301&sr=8-2-ent.  
38 Amazon, “Emily Bold”, amazon.com, website, geraadpleegd op 14.04.2013, http://www.amazon.de/Emily-
Bold/e/B0058GW4IC/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020301&sr=8-2-ent.  
39 Emily Bold, “Rezensionen,” Bold, Emily, Home page, geraadpleegd op 14.03.2014,  
http://emilybold.de/buecher/rezensionen/. 
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Ina Linger  

Ina Linger, geboren in 1975 te Berlijn, studeerde Germanistiek en pedagogiek en begon naar 

eigen zeggen al in haar kinderjaren met schrijven. Linger werkt tegenwoordig als 

sociaalpedagoge voor kinderen met afwijkend gedrag.40   

 In december 2011 verscheen haar eerste roman Imperfect Match – Liebe ist eigenwillig 

die in samenwerking met Cina Bard ontstond. Anders dan de eerder besproken auteurs 

publiceerde de auteur haar debuut niet via KDP, maar via Epubli. Epubli is een platform dat 

auteurs de mogelijkheid biedt om hun boeken zelf te publiceren.41 Anders dan het boek direct 

te publiceren, zoals via KindleDirectPublishing, fungeert Epubli als distributeur en bedragen 

de kosten eenmalig 14,95 euro.42      

 In 2012 kwam Lingers tweede liefdesroman uit, tevens in samenwerking met Cina 

Bard, deze keer wel via KDP. Tussen 2012 en 2013 publiceerde Linger bovendien haar 

fantasy saga Falaysia – Fremde Welt, bestaande uit drie delen. De eerste reeks werd in 2013 

ook gepubliceerd in het Engels. Alle boeken zijn zowel als e-book beschikbaar als in papieren 

vorm (zie bijlagen voor volledige bibliografie).43  

 

In 2012 ontving Ina Linger’s Falaysia – Fremde Welt - Band I de eerste prijs voor 

‘Derneuebuchpreis’ in de rubriek fictie (zie bijlagen: tabel 3).44 ‘Derneuebuchpreis’ richt zich 

op uitgevers in eigen beheer en wordt gesteund door “Der Tagesspiegel”, “Epubli”, “Die 

Stiftung Lesen”, ZEIT ONLINE en het initiatief  “Ich mach was mit Büchern”.45 Deze prijs 

werd voor het eerst uitgereikt in 2011 en beloont de winnaars met 4000 euro prijzengeld per 

rubriek. De prijs wordt uitgereikt in vijf categorieën, namelijk fictie, non-fictie, wetenschap, 

kunst/fotografie en kinder/jeugdboeken.46 De negenkoppige jury bestaat uit journalisten, 

literatuurexperts, schrijvers en wetenschappers, waaronder ook de hoofdredacteur van ZEIT 
                                            
40 Ina Linger, “Über mich,” Linger, Ina, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://www.inalinger.de/?page_id=6.  
41 Epubli, “Über uns,“ epubli.de, Home page, geraadpleegd op 23.03.2014, http://www.epubli.de/ueber_uns.   
42 Matthias Matting, “INFOGRAFIK: Was Sie über das Self Publishing von eBooks wissen müssen – die 
Grundlagen,” [14.06.2013] selfpublisherbibel.de, blog, geraadpleegd op 23.03.2014, 
http://selfpublisherbibel.de/infografik-was-sie-ueber-das-self-publishing-von-ebooks-wissen-muessen-die-
grundlagen/.  
43 Amazon, “Ina Linger,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Ina-
Linger/e/B00C5G38U6/ref=sr_tc_2_0?qid=1396021334&sr=8-2-ent.  
44 Epubli, “derneuebuchpreis.de – Gewinner 2012,” epubli.de, Home page, geraadpleegd op 23.03.2014, 
http://www.epubli.de/specials/schreibwettbewerb/2012/gewinner.   
45 Epubli, “derneuebuchpreis.de – Renommierte Partner,” epubli.de, Home page, geraadpleegd op 23.03.2014, 
http://www.epubli.de/specials/schreibwettbewerb/partner. 
46 Epubli, “derneuebuchpreis.de - Schreibwettbewerb für innovative Autoren,” epubli.de, Home page, 
geraadpleegd op 23.03.2014, http://www.epubli.de/specials/schreibwettbewerb. 
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ONLINE, Wolfgang Blau. In 2012 namen ongeveer 900 auteurs deel. Van de door de 

community gekozen shortlist (25 auteurs) kiezen de juryleden de uiteindelijke winnaars.47 

Deze prijs blijkt echter op dit moment niet meer te bestaan. ‘Derneuebuchpreis’ werd alleen 

uitgereikt in 2011 en 2012.  

 Ondanks het feit dat ZEIT ONLINE meehielp aan deze wedstrijd en hoofdredacteur 

Wolfgang Blau lid was van de jury, is er op zeit.de maar één artikel te vinden over de 

wedstrijd zelf48, en zelfs geen enkel artikel of recensie over Ina Linger.49 Zoals verwacht is er 

ook in andere toonaangevende digitale en gedrukte media niets te vinden over deze auteur. 

Hetzelfde geldt voor online recensieforums (zie bijlagen: tabel 1.1, 1.2, 2). 

 Er is echter ook vanuit de amateurkritiek in vergelijking met de eerder onderzochte 

auteurs weinig aandacht besteed aan de werken van Ina Linger. Op amazon.de bevinden zich 

wel enkele recensies, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Ina Bartsch is het aantal 

minimaal. Three-Night-Stand werd door 80 lezers beoordeeld. Aan de andere kant krijgt 

Imperfect Match-Liebe ist eigenwillig maar 26 recensies. De rating is met een gemiddeld 

cijfer van 4,5 echter net zo hoog als bij de andere auteurs.50 Op thalia.de is er in totaal maar 

één recensie verschenen (zie bijlagen: tabel 1.3).51 

 Op haar website zijn enkele links naar recensies op literatuurblogs te vinden. Volgens 

deze lijst zijn er in totaal 23 recensies op literatuurblogs verschenen (zie bijlagen: tabel 1.4).52  

 Linger publiceerde haar gedrukte boeken via Amazon CreateSpace, dus is er geen 

traditionele uitgeverij die een aanbod voor de uitgave van een van haar boeken heeft gedaan 

(zie bijlagen: tabel 4). 

 

 

 

                                            
47 Epubli, “derneuebuchpreis.de – Gewinner 2012,” epubli.de, Home page, geraadpleegd op 23.03.2014, 
http://www.epubli.de/specials/schreibwettbewerb/2012/gewinner. 
48 ZEIT ONLINE, “Auszeichnung. Ein Preis für digitale Experimente,” [12.10.2011] zeit.de, website, 
geraadpleegd op 24.03.2014, http://www.zeit.de/kultur/2011-10/neue-wege-zum-buch. 
49 ZEIT ONLINE, “Suche: Ina Linger,” zeit.de, website, geraadpleegd op 24.03.2014, 
http://www.zeit.de/suche/index?q=Ina+Linger&from=&to=&sort=relevanz&rezension=1. 
50 Amazon, “Ina Linger,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Ina-
Linger/e/B00C5G38U6/ref=sr_tc_2_0?qid=1396021495&sr=8-2-ent.  
51 Thalia, “Ina Linger,” thalia.de, website, geraadpleegd op 14.93.2014, 
http://www.thalia.de/shop/symbol_taschenbuch/suche/?sq=Ina+Linger&sswg=BUCH&timestamp=1396021516
916.  
52 Ina Linger, “Reviews,” Linger, Ina, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, http://www.inalinger.de/?cat=9. 
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Jonas Winner  

Jonas Winner werd in 1936 geboren in Berlijn en verschilt niet alleen van de andere auteurs 

door zijn leeftijd en geslacht. Na zijn studie filosofie promoveerde hij in 1996. Vervolgens 

begon hij te werken als journalist bij de cultuurredactie van de ARD. Hij maakte reportages 

en documentaires voor verschillende Tv-programma’s tot hij met vrienden een bedrijf voor 

filmscripts oprichtte. In 2000 begon Jonas Winner met het schrijven van scripts in het krimi- 

en thrillergenre en de daarop gebaseerde afleveringen werden onder andere uitgezonden door 

ARD en ZDF.53  

 Anders dan Bold, Bartsch, en Linger publiceerde Winner al voordat hij boeken in 

eigen beheer uitgaf een roman via de uitgeverij dtv (Deutsche Taschenbuchverlag). Hij 

schreef Davids letzter Film in 2006 voordat het manuscript in 2009 door dtv werd gekocht en 

in 2011 werd gepubliceerd (zie bijlagen: tabel 4).54  

 Toen KDP in 2011 op de Duitse markt was gekomen publiceerde Winner Berlin 

Gothic, een 7-delige thrillerserie. Deze serie werd succesvol en in 2013 kocht Knaur Verlag 

de rechten en publiceerde de zeven delen in een reeks. In 2012 verscheen bij dezelfde 

uitgeverij de thriller Der Architekt. Berlin Gothic en Der Architekt zijn bovendien verschenen 

als audioboek. Het eerste deel van Berlin Gothic is in 2013 ook op de Engelstalige markt 

verschenen als zowel e-book, gedrukt boek en audioboek. In april 2014 verschijnt een nieuwe 

thriller, Das Gedankenexperiment (zie bijlagen voor volledige bibliografie).55   

 

Met oog op de toekenning van culturele kwaliteit aan Winners boeken valt op dat hij wel 

aandacht krijgt vanuit de professionele literatuurkritiek, zowel digitaal als in de gedrukte 

media (zie bijlagen: tabel 1.1, 1.2, 2). Op het recensieforum literaturzeitschrift.de zijn er twee 

recensies te vinden, waarvan één over Der Architekt en één over Berlin Gothic.56 In het online 

aanbod van de traditionele media is er weliswaar maar één recensie te vinden, namelijk die 

over David’s letzer Film op focus.de57, maar Winner wordt op alle onderzochte websites in 

                                            
53 Jonas Winner, “Bio,” Winner, Jonas, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://jonaswinner.com/?page_id=58. 
54 Jonas Winner, “Bio,” Winner, Jonas, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://jonaswinner.com/?page_id=58. 
55 Amazon, “Jonas Winner,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, 
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&
url=search-alias%3Daps&field-keywords=Jonas%20Winner.  
56 Literaturzeitschrift, “Rezensionen Jonas Winner,” literaturzeitschrift.de, website, geraadpleegd op 13.03.2014, 
http://www.literaturzeitschrift.de/rezension/lesen.php5.  
57 Focus Online, “Davids letzter Film. Großes Kino im Taschenbuchformat,” [06.03.2011] focus.de, website, 
geraadpleegd op 13.03.2014, http://www.focus.de/kultur/buecher/krimikolumne/davids-letzter-film-grosses-
kino-im-taschenbuchformat_aid_598663.html. 
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meerdere artikelen genoemd. De ene recensie heeft echter betrekking op een titel die werd 

uitgegeven via een traditionele uitgeverij. Ook in de gedrukte media is er enige aandacht voor 

Winner, hoewel er geen recensies zijn verschenen. Zo zijn er artikelen in de Frankfurter 

Algemeine Zeitung, Der Tagesspiel en in Die Welt am Sonntag verschenen die exclusief 

aandacht besteden aan Winner.58  

 Vanuit de amateurkritiek is er echter minder aandacht voor Winner’s boeken dan voor 

de eerder onderzochte auteurs. Der Architekt komt op 94 recensies op amazon.de, gevolgd 

door het eerste deel van Berlin Gothic met 62 recensies. Het boek met de minste recensies is 

Berlin Gothic als gebundelde gedrukte versie verschenen bij Knaur. Ook de rating is met een 

gemiddeld cijfer van 3,5 in totaal minder hoog dan bij de andere auteurs die uitsluitend in 

eigen beheer hebben gepubliceerd.59 Op thalia.de is geen enkele recensie te vinden (zie 

bijlagen: tabel 1.3).60   

 Op zijn website heeft Winner een lange lijst met persberichten over zijn boeken 

gepubliceerd. Daaronder zijn enige artikelen die al werden genoemd, en verder nog artikelen 

in regionale kranten, een radio-interview, berichten op televisie en ook enkele blogrecensies. 

Recensies op literatuurblogs blijken echter minder talrijk te zijn dan bij de andere auteurs (zie 

bijlagen: tabel 1.4).61   

 

 

 

 

                                            
58 Innsbrucker Zeitungsarchiv, “Jonas Winner,” uibk.ac.at, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.uibk.ac.at/iza/lis-cgi/laus/laus_prepare.cgi?pgm_status=start&laus_lang=de&sstr=.  
59 Amazon, “Jonas Winner,” amazon.de, website, geraadpleegd op 12.03.2013, 
http://www.amazon.de.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91
&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Jonas+Winner&rh=n%3A186606%2Ck%3AJonas+Winner. 
60 Thalia, “Jonas Winner,” thalia.de, website, geraadpleegd op 12.03.2013, 
http://www.thalia.de.de/shop/tha_homestartseite/suche/?sq=Jonas+Winner&sswg=ANY&timestamp=13947949
97718.  
61 Jonas Winner, “BERLIN GOTHIC Presse,” Winner, Jonas, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://jonaswinner.com/?page_id=2731. 
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Marah Woolf   

Marah Woolf, alias Ina Körner, werd in 1971 in Saksen-Anhalt (Duitsland) geboren maar 

woont tegenwoordig met haar man en kinderen in Schotland. Ze studeerde geschiedenis en 

politicologie en was niet bezig met het opbouwen van een carrière als schrijfster. 62 

Geïnspireerd door de Twilight Saga begon Woolf naar eigen zeggen in 2009 van de ene op de 

andere dag met schrijven. Binnen drie maanden schreef zij het eerste deel van haar driedelige 

MondLichtSaga.63  

 Ook Woolf probeerde haar boeken gepubliceerd te krijgen via een traditionele 

uitgeverij – tevergeefs. In oktober 2011 publiceerde ze MondSilberLicht, het eerste deel van 

haar fantasy saga, via KindleDirectPublishing.64 Ondertussen heeft Marah Woolf van alle drie 

de delen rond de 150.000 e-books en papieren exemplaren verkocht. 65  Het audioboek 

verschijnt in april 2014 bij uitgeverij Audible. In maart 2014 kwam MondSilberLicht via 

Amazon CreateSpace in het Engels uit. Voor april 2014 is de Franse uitgave gepland. De 

Franse uitgeverij Michel Lafon kocht de rechten hiervoor. 66  Naast de MondLichtSaga 

publiceerde Marah Woolf in 2013 de eerste twee delen van een tweede Saga, namelijk de 

BookLessSaga, als e-book en gedrukt boek. Op dit moment werkt ze aan het derde deel, dat in 

juni 2014 zal verschijnen (zie bijlagen voor volledige bibliografie).67  

 

In 2013 ontving Marah Woolf de eerste prijs van de ‘Autoren@leipzig Award’ in de categorie 

fictie (zie bijlagen: tabel 3).68 In het kader van de Leipziger Boekenbeurs werd deze prijs, 

gericht op vooraanstaande uitgevers in eigen beheer, in maart 2013 voor het eerst uitgereikt. 

De prijs wordt in twee categorieën toegekend, fictie en non-fictie. De winnaars ontvangen 

prijzengeld van elk 3.000 euro. De jury bestaat uit journalist Matthias Matting, bedrijfsleider 

                                            
62 Amazon, “Marah Woolf,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Marah-
Woolf/e/B005WIBSIS/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020866&sr=8-2-ent.  
63 Wilhelm Ruprecht Frieling, “Interview Marah Woolf (07.02.2013),” in Wie man erfolgreich E-books verkauft. 
Exklusivinterviews mit Topautoren, 7de ed. red. Wilhelm Ruprecht Friesling (Internetbuchverlag, 2013).  
64 Marah Woolf, “Über mich,” Woolf, Marah , Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://marahwoolf.com/?page_id=131.  
65 Amazon, “Marah Woolf,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Marah-
Woolf/e/B005WIBSIS/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020913&sr=8-2-ent.  
66 Amazon, “Marah Woolf,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Marah-
Woolf/e/B005WIBSIS/ref=sr_tc_2_0?qid=1396020913&sr=8-2-ent.  
67 Marah Woolf, “Über mich,” Woolf, Marah , Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://marahwoolf.com/?page_id=131.  
68 Literaturcafe, “ 
@leipzig Award – Die Preisträger des 1. Self-Publishing-Wettbewerbs stehen fest,” [15.03.2013] 
literaturcafe.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, http://www.literaturcafe.de/autoren-leipzig-award-die-
preistraeger-des-1-selfpublishing-wettbewerbs-stehen-fest/. 



 24 

van het Duitse literatuurinstituut van de Universiteit Leipzig Claudius Nießen, literair agent 

en bedrijfsconsultant Dirk Rumberg, hoofdredacteur en uitgever van literaturcafe.de 

Wolfgang Tischler en bedrijfsleider van Literaturtest Mattias Voigt. Naast de inhoudelijke 

kwaliteit van het boek spelen ook andere beoordelingscriteria een rol, zoals het 

omslagontwerp, marketing en distributie.69  

 Zowel de prijs als de winnaars ervan krijgen vanuit de digitale en gedrukte 

professionele literatuurkritiek weinig tot geen aandacht, met name Marah Woolf. Op het 

recensieforum literaturcafe.de zijn niettemin drie artikelen verschenen waarin haar naam in 

relatie tot het fenomeen van uitgeven in eigen beheer wordt genoemd (zie bijlagen: tabel 1.1, 

1.2, 2).70  

 Opnieuw komt de aandacht voor de auteur vanuit de amateurkritiek, en dan met name 

de lezerrecensies op amazon.de. Het boek met de meeste recensies is MondSilberLicht (963). 

BookLess. Gesponnen aus Gefühlen is met 145 recensies het werk dat het minste aandacht 

krijgt. Haar boeken scoren met een gemiddelde beoordeling van 4,6 bijzonder hoog.71 Op 

thaila.de zijn er aan de andere kant nauwelijks recensies (zie bijlagen: tabel 1.3).72      

 Op haar website is onder de categorie prijzen/pers/bloggers een lijst te vinden van 

artikelen, interviews en recensies. Onder de gepubliceerde links bevinden zich onder andere 

artikelen en interviews uit regionale kranten en een audiovisueel bericht uit het ARD 

Magazin. Onder de zes links naar literatuurblogs bevinden zich twee interviews, een 

commentaar en slechts een recensie. Twee links zijn niet meer toegankelijk (zie bijlagen: 

tabel 1.4).73    

 Ondanks de eerste prijs van de ‘Autoren@leipzig Award’ en de grote belangstelling 

van het publiek heeft Marah Woolf tot nu toe geen traditionele uitgeverij weten te strikken 

(zie bijlagen: tabel 4). De gedrukte boeken die ze op Amazon en andere online boekhandels 

aanbiedt zijn gepubliceerd via Amazon CreateSpace.    

                                            
69 Literaturcafe, “Leipziger Buchmesse 2013: Preis für Selfpublisher wird erstmals vergeben – dotiert mit 
insgesamt 6.000 Euro,” [16.01.2013] literaturcafe.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.literaturcafe.de/leipziger-buchmesse-2013-erstmals-preis-fuer-selfpublisher-dotiert-mit-insgesamt-6-
000-euro/.    
70 Literaturcafe, “Suche: Marah Woolf,” literaturcafe.de, website, geraadpleegd op 14.03.2014, 
http://www.literaturcafe.de/?s=Marah+Woolf&x=0&y=0.  
71 Amazon, “Marah Woolf,” amazon.de, website, geraadpleegd op 14.03.2013, http://www.amazon.de/Marah-
Woolf/e/B005WIBSIS/ref=sr_tc_2_0?qid=1396021045&sr=8-2-ent.  
72 Thalia, “Marah Woolf,” thalia.de, website, geraadpleegd op 14.93.2014, 
http://www.thalia.de/shop/symbol_taschenbuch/suche/?sq=Marah+Woolf&sswg=BUCH&timestamp=13960211
01719.   
73 Marah Woolf, “Preise/Presse/Blogger,” Woolf, Marah, Home page, geraadpleegd op 14.04.2014, 
http://marahwoolf.com/?page_id=179. 



 25 

6. Conclusie: Bourdieu 2.0 
Uit dit onderzoek kunnen een aantal conclusies worden getrokken. In paragraaf twee, drie en 

vier werd duidelijk dat het literaire veld door technologische en sociale ontwikkelingen een 

verandering laat zien doordat nieuwe actoren het veld hebben betreden. Tevens zijn de 

processen van oordeelsvorming van literaire producten veranderd. Uitgevers die in eigen 

beheer produceren, vele daarvan hobbyschrijvers, hebben met de introductie van KDP het 

Duitstalige literaire veld betreden. Met betrekking tot processen van oordeelsvorming speelt 

de opkomst van de amateurkritiek, door Steiner “private criticism” genoemd, een belangrijke 

rol.  

 Zoals in paragraaf vier al gezegd brengt de gekozen methode een aantal beperkingen 

met zich mee. Vooral wat betreft de keuze voor het populaire genre is op te merken dat de 

beschreven uitkomsten misschien anders uitzien als men kiest voor boeken uit het traditionele 

literaire genre. In vervolgonderzoek is het ergo raadzaam om te onderzoeken of in eigen 

beheer gepubliceerde boeken uit andere genres tot dezelfde uitkomsten leiden.  

 

Doel van dit onderzoek was te toetsen welke rol zowel traditionele actoren, zoals de 

professionele literatuurkritiek en uitgeverijen, als nieuwe actoren zoals nieuwe vormen van 

literatuurkritiek, spelen bij het toekennen van status aan boeken uitgebracht door Duitse 

auteurs die hun eigen titels publiceren. In dit verband wilde ik toetsen of de theorieën over het 

culturele ofwel literaire veld en de culturele productie zoals beschreven door Pierre Bourdieu 

nog steeds van toepassing zijn.     

 In paragraaf twee heb ik, me baserend op de kanttekeningen die Janssen plaatste bij 

Bourdieu’s ideeën, een aantal ontwikkelingen in de processen van oordeelsvorming 

beschreven en de vraag gesteld of deze wel gelden voor het Duitstalige literaire veld 2.0.  

 Terwijl Bourdieu over een duidelijke hiërarchische ordening van genres spreekt 

beschrijft Janssen een proces van onthiërarchisering. Volgens Janssen zijn de 

statusverschillen tussen genres afgenomen een krijgen populaire genres steeds meer aandacht 

van traditionele actoren in het culturele veld. Wat betreft de boeken van uitgevers in eigen 

beheer blijkt uit mijn onderzoek echter het tegendeel. Vier van de vijf onderzochte auteurs 

hebben zo goed als geen aandacht gekregen vanuit de professionele literatuurkritiek. Jonas 

Winner neemt in deze analyse een wat aparte positie in. Hij heeft als enige wat aandacht 

gekregen vanuit de gedrukte en digitale literatuurkritiek, hoewel het aantal recensies minimaal 

was. 
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 Hetzelfde geldt voor uitgeverijen. Childress heeft gesteld dat de afhankelijkheid van 

de uitgeverij een kleinere rol speelt als een schrijver al verschillende soorten kapitaal in het 

literaire veld heeft verworven. Alle auteurs behalve Winner, die zich al lang beroepsmatig 

bezighield met schrijven, kunnen worden gezien als amateurschrijvers. Zij hebben dus nog 

weinig economisch, cultureel en sociaal kapitaal opgebouwd in het literaire veld. Allen 

hebben eerst naar een traditionele uitgeverij gezocht omdat deze wel over deze soorten 

kapitaal beschikt. Alleen Bartsch heeft nadat haar boeken een succes bleken, een aanbod 

gekregen van de uitgeverij Rowohlt om haar boek uit te geven. Dit heeft echter niet tot een 

grotere belangstelling van de professionele literatuurkritiek geleid. De andere drie auteurs 

hebben naast hun e-books ook papieren versies van hun romans uitgegeven via Amazon 

CreateSpace. Linger heeft wel een aanbod van de Franse uitgeverij Michel Lafon gekregen. 

Alleen Jonas Winner heeft, voordat hij in eigen beheer ging publiceren, al een boek via de 

uitgeverij dtv gepubliceerd. Ook zijn thrillerserie Berlin Gothic, die hij in zeven delen uitgaf 

via KDP, werd later door uitgeverij Knaur gekocht. De boeken die na Berlin Gothic 

verschenen werden tevens via deze uitgeverij uitgebracht.  

 Uit het onderzoek blijkt dat ook de auteurs die wel een aantal boeken hebben 

gepubliceerd via een traditionele uitgeverij geen overmatige aandacht kregen vanuit de 

professionele literatuurkritiek. Het alsnog uitgeven via een traditionele uitgeverij zorgt dus 

niet per se voor een hogere culturele waardering.  

 In het Duitse literaire veld 2.0 bestaan tot nu toe maar twee prijzen voor uitgevers in 

eigen beheer: ‘Derneuebuchpreis’ en de ‘Autoren@leipzig Award’. De eerstgenoemde werd 

echter alleen uitgereikt in 2011 en 2012. Zowel Woolf als Linger ontvingen de eerste prijs. 

Ook dat leidde niet tot een grotere belangstelling vanuit de professionele literatuurkritiek. Een 

onthiërarchisering, zoals door Janssen beschreven, is in mijn onderzoeksresultaten niet te 

herkennen.  

 Verder spreekt Janssen over een groeiende differentiatie. Hiermee doelt ze op een 

groeiende aantal genres die zich institutioneel afgrenzen. Deze stelling wordt door de 

resultaten van dit onderzoek onderbouwd. De amateurkritiek, de nieuwe actor in het literaire 

veld, draagt in tegenstelling tot de traditionele actoren wel bij aan de toekenning van waarde 

van boeken uitgebracht in eigen beheer. Voor de auteurs die duidelijk geen aandacht kregen 

vanuit de professionele literatuurkritiek, is er duidelijk wel veel aandacht vanuit de 

amateurkritiek, zowel in lezerrecensies op de websites van online boekhandels als op 

literatuurblogs. Mijn analyse van recensies op de online sites van boekhandels bij de twee 

auteurs die als enige boeken hebben uitgebracht via een traditionele uitgeverij, namelijk 
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Bartsch en Winner, levert tegenstrijdige resultaten op. Bartsch heeft van alle auteurs de 

meeste lezerrecensies, terwijl Winner bijna geen lezerrecensies krijgt. Ook hebben alle 

auteurs, behalve Winner, gemiddelde ratings van rond de 4,5. Winner komt op een cijfer van 

3,5. Verder is opvallend dat op Amazon significant meer recensies van de geselecteerde 

schrijvers zijn verschenen dan bij Thalia. Thalia als platform voor online recensies speelt 

daarmee nauwelijks een rol bij de productie van symbolisch kapitaal. De amateurkritiek kan 

in dit verband worden gezien als institutie die zich afgrenst van zowel de professionele 

literatuurkritiek als van traditionele uitgeverijen. Het betoog van Büttner ondersteunt dit. Zij 

ziet de amateurkritiek als autonoom literatuurkritisch genre met eigen regels. Steiner noemt 

als belangrijkste verandering die voortkwam uit de ontwikkeling van “private criticism” het 

feit dat de lezer niet alleen meer consument is, maar ook criticus. Ook dit argument wordt 

door mijn onderzoek ondersteund. De invloed die dat heeft op traditionele actoren en hun 

handelen is echter niet groot wat betreft uitgevers in eigen beheer. Meer nog blijkt het 

uitgeven in eigen beheer een markt die los staat van het traditionele uitgeven van boeken. 

Deze markt lijkt eigen regels te hebben, eigen instituties zoals commissies die prijzen 

uitreiken voor uitgevers in eigen beheer. De waarde wordt toegekend door de lezer en 

amateurcritici.  

 Het onderzoek zegt echter weinig over wat Janssen het verlies aan universaliteit 

noemt. De overheersende aandacht voor uitgevers in eigen beheer vanuit de amateurkritiek en 

de beperkte aandacht vanuit traditionele actoren doet vermoeden dat er in het Duitstalige 

literaire veld wel consensus bestaat over wat er tot hoge en lage cultuur gerekend.  

 Hetzelfde geldt voor de afgrenzingssterkte, ofwel de mate waarop genres symbolische 

grenzen stellen tussen verschillende maatschappelijke groepen.  

 Zoals Janssen in haar betoog al opmerkt, verschillen de beschrevenen ontwikkelingen 

per land. Terwijl de culturele scheidslijnen in de VS tegenwoordig nauwelijks meer een rol 

spelen, is er in Duitsland wat betreft de werken van auteurs in eigen beheer nog een duidelijke 

scheiding te zien. Aan de ene kant dragen traditionele actoren maar in kleine mate bij aan de 

toekenning van waarde van Duitse uitgevers in eigen beheer. De differentiatie neemt echter 

toe, wat nieuwe instituties en actoren in het leven roept. Deze nieuwe instituties, namelijk 

verschillende vormen van amateurkritiek, hebben wel invloed op het in aanzien laten stijgen 

van uitgevers in eigen beheer. Anno 2014 is Bourdieu’s theorie dus nog steeds deels 

toepasbaar op het Duitstalige literaire veld. Aan de andere kant is er een tendens te herkennen 

die doet vermoeden dat de culturele scheidslijnen ook in het Duitstalige literaire veld 2.0 

steeds meer verdwijnen.   
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Bijlagen  
Onderzoek Case studies    
 
Bibliografien  
 
1. Carina Bartsch  
 
Duitstalig 
e-book/print 

• Kirschroter Sommer (Schandtaten via KDP, 2011), print (Rowohlt, 2013) 
• Türkisgrüner Winter (Schandtaten via KDP, 2012), print (Rowohlt, 2013) 
• Dreimal Liebe (Schandtaten via KDP, 2013)  

 
Audio 

• Kirschroter Sommer (Argon, 2013) 
• Türkisgrüner Winter (Argon, 2013)  

 
Engelstalig  
e-book/print 

• Cherry Red Summer (verschijnt in juni, 2014)  
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2. Emily Bold  
 
Duitstalig 
e-book/print 

• Gefährliche Intrigen (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2012) 
• Mitternachtsfalke (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2012) 
• Blacksoul – In den Armen des Piraten (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2012) 
• Vergessene Küsse (Windham-Reihe, Band 1) (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2012) 
• Verborgene Tränen (Windham-Reihe, Band 2) (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2013) 
• Verlorene Träume (Windham-Reihe, Band 3) (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2013) 
• The Curse – Vanoras Fluch (The Curse, Band 1) (KDP, 2012), print (CreateSpace, 2012) 
• The Curse – Im Schatten der Schwestern (The Curse, Band 2) (KDP, 2012), print (CreateSpace, 2012) 
• The Curse – Das Vermächtnis (The Curse, Band 3) (KDP, 2013), print (CreateSpace, 2013) 
• The darkest Red: Aus Nebel geboren, Band 1 (KDP, 2014), print (CreateSpace, 2014) 
• The darkest Red: Von Flammen verzehrt, Band 2 (KDP, 2014), print (CreateSpace, 2014) 

 
Engelstalig  
e-book/print 

• The Curse – Touch of Eternity, Book I, vertaald door Jeanette Heron (Skyscape, 2013) 
• The Curse – Breath of Yesterday, Book II (Skyscape, 2014) 
• The Curse – Book III (coming 2014) 
• Midnight Kisses, vertaald door Katja Bell (CreateSpace, 2013) 
• Midnight Tears, vertaald door Katja Bell (Skyscape, 2014)  

 
Audio 

• The Curse – Touch of Eternity (Brilliance Audio, 2013) 
• The Curse – Breath of Yesterday (Brilliance Audio, 2014) 
• Midnight Tears (Brilliance Audio, 2014) 
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3. Ina Linger  
 
Duitstalig 
e-book/print 

• Imperfect Match – Liebe ist eigenwillig (epubli, 2011), print (CreateSpace, 2013) 
• Three-Night-Stand (KDP, 2012), (CreateSpace, 2013) 
• Falaysia – Fremde Welt - Band I (KDP, 2012), (CreateSpace, 2013)  
• Falaysia – Fremde Welt - Band II: Trachonien (KDP, 2013), (CreateSpace, 2013)  
• Falaysia – Fremde Welt - Band III: Piladoma (KDP, 2013), (CreateSpace, 2013)   

 
Engelstalig 
e-book/print 

• Falaysia – Foreign World KDP, 2013), (CreateSpace, 2013)   
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4. Jonas Winner 
 
Duitstalig 
E-book/print 

• Davids letzter Film (dtv, 2011) 
• Berlin Gothic (Berlin Gothic Media via KDP , 2011/2012) verschenen in 7 delen  
! Berlin Gothic (deel 1, 26 augustus 2011)  
! Berlin Gothic: Die versteckte Stadt (deel 2, 22 september 2011) 
! Berlin Gothic: Xwavers Ende (deel 3, 31 october 2011) 
! Berlin Gothic: Der versteckte Wille (deel 4, 18 dezember 2011) 
! Berlin Gothic: Nachts bei Max (deel 5, 03 februari 2012) 
! Berlin Gothic: Die versteckte Bedeutung (deel 6, 21 maart 2012) 
! Berlin Gothic: Gottmaschine (deel 7, 18 juni 2012)      
! Alle delen samengevat in een band verschenen als printversion: Berlin Gothic (Knaur, 2013) 
• Der Architekt (Knaur, 2012) 
• Das Gedankenexperiment (verschijnt in april 2014)  

 
Audio 

• Berlin Gothic (Audible, 2013) 
• Der Architekt (Argon, 2012) 

 
Engelstalig  
E-book/print 

• Berlin Gothic: The Beginning, vertaald door Edwin Miles (Amazon Crossing, 2013)  
 
Audio 

• Berlin Gothic: The Beginning (Brilliance Corp, 2013)  
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5. Marah Woolf  
 
Duitstalig 
e-book/print 

• MondSilberLicht (MondLichtSaga Band 1) (KDP, 2011), print (CreateSpace, 2012)   
• MondSilberTraum (MondLichtSaga Band 2) (KDP, 2012), print (CreateSpace, 2012) 
• MondSilberZauber (MondLichtSaga Band 3) (KDP, 2012), print (CreateSpace, 2012) 
• BookLess. Wörter durchfluten die Zeit (BookLess Saga deel 1) (KDP, 2013), print (CreateSpace, 2012) 
• BookLess. Gesponnen aus Gefühlen (BookLess Saga deel 2) (KDP, 2013), print (CreateSpace, 2012) 

 
Engelstalig 
e-book/print 

• SilverMoonLight (CreateSpace, 2014) 
• Vertaling naar het Frans (Michel Lafon) gepland voor april 2014   
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Symbolische Productie  
1. Literatuurkritiek 
 
Digitaal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auteur &literaturhaus.at literaturkritik.de literaturcafe.de buchjournal.de literaturzeitschrift.de
Bartsch,&
Carina

&—&/&— &—&/&— &—&/&1 &—&/&— &—&/&—

Bold,&
Emily&

&—&/&— &—&/&— &—&/&7 &—&/&— &—&/&—

Linger,&
Ina

&—&/&— &—&/&— &—&/&— &—&/&— &—&/&—

Winner,&
Jonas

&—&/&2 &—&/&3 &—&/&1 &—&/&1 1&/&5

Woolf,&
Marah

&—&/&— &—&/&— &—&/&4 &—&/&— &2&/&—

recencies/artikelen

Auteur faz.net+
(Frankfurter+
Allgemeine+
Zeitung)!!

sueddeutsche.de+
(Süddeutsche+

Zeitung)+

zeit.de+(Die+Zeit) spiegel.de+
(Spiegel)

focus.de+(Focus)

Bartsch,+
Carina

+—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+—

Bold,+
Emily+

+—+/+— +—+/+— +—+/+1 +—+/+— +—+/+—

Linger,+
Ina

+—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+—

Winner,+
Jonas

+—+/+2 +—+/+3 +—+/+1 +—+/+1 1+/+5

Woolf,+
Marah

+—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+— +—+/+—

recencies/artikelen

Tabel 1.1: recencies op online recncieforen  
 

Tabel 1.2: recensies op het online aanbod van traditionele kranten 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabel 1.3: recensies op websites van online boekhandels 

auteur &werk& amazon.de thalia.de& !!!!!!!!!
e2book/print/audio prijs&(€) recensies&& rating& e2book/print/audio prijs&(€) recensies&& rating&

Bartsch,&
Carina

Kirschroter*Sommer e#book/print/audio 2,99/9,99/23,23 1380 4,3 e#book/print 2,99/9,99 37/34 4,4/4,7
Türkisgrüner*Winter e#book/print/audio 9,99/2,99/23,23 1122 4,7 e#book/print 2,99/9,99 28/14 4,6/4,4
Dreimal*Liebe e#book 2,99 80 4,2 e#book 2,99 2 3

Bold,&
Emly

Gefährliche*Intrigen e#book/print 3,49/9,95 64 4,5 e#book 3,49 2 4,5
Mitternachtsfalke e#book/print 3,49/9,95 36 4,3 e#book 3,49 ✘ ✘
Blacksoul*–*In*den*Armen*des*Piraten e#book/print 2,99/8,95 52 4,4 − − − −
Vergessene*Küsse*(WindhamEReihe,*Band*1) e#book/print 0,99/4,99 91 4,1 e#book 0,99 1 5
Verborgene*Tränen*(WindhamEReihe,*Band*2) e#book/print 0,99/4,99 70 4,2 e#book 0,99 ✘ ✘
Verlorene*Träume*(WindhamEReihe,*Band*3) e#book/print 1,49/5,49 47 4,6 e#book 1,49 ✘ ✘
The*Curse*–*Vanoras*Fluch*(The*Curse,*Band*1) e#book/print 3,49/9,95 222 4,6 e#book 3,49 10 4,5
The*Curse*–*Im*Schatten*der*Schwestern*(The*Curse,*Band*2) e#book/print 3,49/10,95 166 4,8 e#book 3,49 4 5
The*Curse*–*Das*Vermächtnis*(The*Curse,*Band*3) e#book/print 3,99/10,95 91 4,6 e#book 3,99 ✘ ✘
The*darkest*Red:*Aus*Nebel*geboren*(Band*1) e#book/print 1,49/8,95 19 4,8 − − − −
The*darkest*Red:*Von*Flammen*verzehrt*Band*2)* e#book/print 2,99/8,95 10 4,7 − − − −
The*Curse*–*Touch*of*Eternity e#book/print/audio 3,49/11,99/11,99 197 4,3 print/audio 10,99/11,99 ✘ ✘
The*Curse*–*Breath*of*Yesterday e#book/print/audio 3,49/11,99/12,30 29 4,2 print/audio 7,30/11,99 ✘ ✘
Midnight*Kisses e#book/print 3,49/6,00 9 4 − − − −
Midnight*Tears e#book/print/audio 3,49/6,00 ✘ ✘ e#book 1,49 ✘ ✘

Linger,&
Ina

ThreeENightEStand e#book/print 2,99/vanaf!9,99 80 3,8 e#book 2,99 1 3
Imperfect*Match*–*Liebe*ist*eigenwillig* e#book/print 2,99/9,96 26 4,5 e#book 2,99 ✘ ✘
Falaysia*–*Fremde*Welt*E*Band*I* e#book/print 0,99/9,96 73 4,6 e#book 0,99 ✘ ✘
Falaysia*–*Fremde*Welt*E*Band*II:*Trachonien* e#book/print 2,99/9,96 64 4,8 e#book 2,99 ✘ ✘
Falaysia*–*Fremde*Welt*E*Band*III:*Piladoma**

e#book/print 3,99/12,89 40 4,9 e#book 3,99 ✘ ✘

Falaysia*–*Foreign*World* e#book/print 2,99/9,96 3 4,3 − − − −
Winner,&
Jonas

Davids!letzter!Film! e#book/print 8,95/7,99 15 4,1 e#book/print 7,99/8,95 ✘ ✘
Berlin!Gothic e#book 2,99 62 3,3 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Die!versteckte!Stadt! e#book 2,99 26 3,6 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Xwavers!Ende e#book 2,99 14 3,6 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Der!versteckte!Wille! e#book 2,99 16 3,6 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Nachts!bei!Max e#book 2,99 14 3,8 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Die!versteckte!Bedeutung e#book 2,99 16 3,9 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic:!Gottmaschine! e#book 2,99 32 2,4 e#book 2,99 ✘ ✘
Berlin!Gothic! print/audio 14,99/32,55 3 3,3 print 14,99 1 4

Der!Architekt! e#book/print/audio 9,99/9,99/7,99 94 2,9 e#book/print/audio
9,99/9,99/19,

99
4/24/✘ 3/3,2/✘

Berlin!Gothic:!The!Beginning e#book/print/audio 4,99/10,99/12,59 21 2,3 print/audio
10,90/11,99#

37,99
✘ ✘

Woolf,&
Marah

MondSilberLicht*(MondLichtSaga!Band!1)!* e#book/print 1,49/9,50 963 4,3 − − − −
MondSilberZauber*(MondLichtSaga!Band!2) e#book/print 2,99/9,50 594 4,7 e#book 2,99 7 4,5
MondSilberTraum*(MondLichtSaga!Band!3)! e#book/print 3,99/9,50 631 4,8 e#book 3,99 2 5
BookLess.*Wörter*durchfluten*die*Zeit*(BookLessSaga!deel!1) e#book/print 3,99/9,95 250 4,7 e#book 3,99 4 4,5
BookLess.*Gesponnen*aus*Gefühlen,*(BookLess!Saga!deel!2)! e#book/print 3,99/9,95 145 4,8 e#book 3,99 2 5
SilverMoonLight*E*Paranormal*Romance*(SilverMoonSaga!Book!1) e#book/print 2,99/9,50 9 5 − − − −

!! ✘!=!geen!recensies!!!!!!!!!!!!!!! !−!=!niet!aangeboden!in!
deze!winkel
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   Tabel 1.4: recensies op Literatuurblogs 
 

 
 
 
 
 
 

Bartsch,)
Carina

Haar$roman$Kirschroter$Sommer$wordt$op$24$blogs$besproken.$Verder$zijn$er$6$video$
recensies$te$vinden.$Er$zijn$geen$recensies$vermeld$voor$de$andere$twee$boeken.$$$$$$$$$$
Zie$lijst$http://carinabartsch.de/rezensionenCzuCkirschroterCsommer.$

Bold,)Emily) 97$recensies$op$50$blogs.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zie$lijst:$http://emilybold.de/buecher/rezensionen/.

Linger,)Ina Op$haar$website$zijn$enkele$links$naar$recensies$op$Literatuurblogs$te$vinden.$Volgens$
deze$lijst$zijn$er$in$totaal$23$recensies$op$Literatuurblogs$verschenen.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zie$lijst$http://www.inalinger.de/?cat=9.

Winner,)
Jonas

Op$zijn$website$heeft$Winner$een$lange$lijst$met$pers$berichten$over$zijn$boeken$
gepubliceerd.$Daaronder$ook$enige$artikelen$die$al$werden$genoemd$en$verder$nog$
artikelen$in$regionale$kranten,$een$radio$interview,$berichten$op$televisie$en$ook$enkele$
blogrecensies.$Recensies$op$Literatuurblogs$blijken$echter$minder$aanwezig$te$zijn$dan$
bij$de$andere$auteurs.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zie$volledige$lijst:$http://jonaswinner.com.$

Woolf,)
Marah

Op$haar$website$zijn$enkele$links$naar$recensies$op$Literatuurblogs$te$vinden.$Volgens$
deze$lijst$zijn$er$in$totaal$23$recensies$op$Literatuurblogs$verschenen.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zie$lijst$http://marahwoolf.com/?page_id=179.$
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Print  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
! Laaf, Meike: DIGITAL Der Autor Jonas Winner ist einer der erfolgreichsten Online-Selbstverleger. Er setzt auf den Marktführer. "Ich 

wollte, dass es knallt".  
die tageszeitung, Nr. 9993, Rubrik: Sonntaz Schreiben, Samstag, 29. Dezember 2012, S. 4.  
Wörtliches: Interview (1386 Wörter) 

! Bemmer, Ariane: Das Papierlos. Ein Traum: Jeder kann sein eigener Verleger sein. Der E-Book-Markt hat ihn wahr gemacht. Der Berliner 
Jonas Winner hat so sieben Romane geschrieben und 100000 Exemplare verkauft. Dann meldete sich ein richtiger Verlag.  
Der Tagesspiegel, Nr. 21479, Rubrik: Die dritte Seite, Donnerstag, 11. Oktober 2012, S. 3.  
Nachricht: Hintergrundbericht (1974 Wörter) 

! Friese, Julia: Schreiben, klicken, hoffen.  
Welt am Sonntag, Nr. 41, Rubrik: Aus aller Welt, Sonntag, 7. Oktober 2012, S. 14.  
Nachricht: Reportage (1623 Wörter) 

! Hintermeier, Hannes: Ich heißt die Marktmacht. Große Erwartungen: Der Trend zum Selbstverlag.  
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 171, Rubrik: Feuilleton, Mittwoch, 25. Juli 2012, S. 27.  
Nachricht (726 Wörter) 

Auteur Innsbrucker 
Zeitungsarchiv 

www.uibk.ac.at/iza/
Bartsch,,
Carina

,—,/,—

Bold,,
Emily,

,—,/,—

Linger,,
Ina

,—,/,—

Winner,,
Jonas

,—,/,4*

Woolf,,
Marah

,—,/,—

recencies/artikelen
Tabel 2: recensies verschenen  
in print media 
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2. Prijzen en jury’s    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: prijzen en jurys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur derneuebuchpreis autoren@leipzig4
Award

Bartsch,4
Carina

✘ ✘

Bold,4Emily4 ✘ ✘
Linger,4Ina 4✔ ✘
Winner,4
Jonas

✘ ✘

Woolf,4
Marah

✘ 4✔

✘4=4geen4
prijs4

✔4=41ste4prijs4in4de4
categorie4fictie
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3. Traditionele uitgeverijen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4: aandacht radtitionele uitgeverijen  
 
 
 

  

Bartsch,)
Carina

Bartsch’s)boeken)Kirschroter)Sommer)en)Türkisgrüner)Winter)werden)in)2013)
uitgegeven)via)de)traditionele)uitgeverij)Rowohlt.

Bold,)Emily) Traditionele)uitgeverijen)besteden)geen)aandacht)aan)Emily)Bold.)De)auteur)heeft)wel)
een)aantal)gedrukte)boeken)uitgegeven)via)Amazon)CreateSpace)Independent)
Publishing)Platform.

Linger,)Ina Traditionele)uitgeverijen)besteden)geen)aandacht)aan)Ina)Linger.)De)auteur)heeft)wel)
een)aantal)gedrukte)boeken)uitgegeven)via)Amazon)CreateSpace)Independent)
Publishing)Platform.

Winner,)
Jonas

Traditionele)uitgeverijen)besteden)wel)aandacht)aan)Winner

Woolf,)
Marah

Traditionele)uitgeverijen)besteden)geen)aandacht)aan)Marah)Woolf.)De)auteur)heeft)
wel)een)aantal)gedrukte)boeken)uitgegeven)Amazon)CreateSpace)Independent)
Publishing)Platform.


