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Redacteur/editor-student Floor Schrijvers heeft een 

masterscriptie geschreven over de motieven van 

uitgeverijen om wel of niet e-boeken uit te geven. Ze raadt 

uitgeverijen niet zonder meer aan in de e-boeken te 

stappen: sta stil bij wat je als je functie ziet, is haar advies.

In de conclusie van haar 

masterscriptie heeft Schrijvers 

enkele aanbevelingen voor 

uitgeverijen geformuleerd. Zo is 

ze het niet eens met het 

veelgehoorde argument dat 

uitgeverijen zich minder 

conservatief moeten opstellen 

en gewoon mee moeten doen 

met het e-boek. ‘Ik denk niet 

dat dit het advies aan alle 

uitgeverijen zou moeten zijn. 

Het verdienmodel van het e-

book is minder aantrekkelijk dan dat van het fysieke boek, het risico 

op piraterij is vrij hoog en sommige uitgeverijen hebben een vrij 

conservatieve doelgroep, die nog voorkeur geeft aan het fysieke boek.’ 

 

Bedenk eerst wat je core business is voor je in e-boeken stapt, schrijft 

ze. ‘Ik zou uitgeverijen eerder willen aanraden stil te staan bij wat ze 

als hun functie zien en dit te laten meewegen in hun besluit wel of 

niet mee te doen. Zijn ze een uitgeverij van mooie, fysieke boeken, of 

een uitgeverij van inhoud?’  

 

Oorzaak van het lage e-titelaanbod is volgens Schrijvers dat uitgevers 

nog onzeker zijn over de winstgevendheid van het e-boek, omdat ze 

‘een lage winstmarge verwachten, piraterij als risico ervaren en op dit 

moment nauwelijks vraag zien.’ Ze raadt aan branchebreed 

onderzoek te laten doen naar bijvoorbeeld de interesse van de 

doelgroep in het e-boek, of naar het risico op piraterij. ‘Dit onderzoek 
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kunnen ze het beste branchebreed organiseren, zodat ze de kosten 

kunnen delen en hun beleidsplannen op elkaar kunnen aanpassen.’

 

Bovendien zijn uitgeverijen onzeker over hun eigen functie en 

toegevoegde waarde in de toekomst. Ze verwachten concurrentie van 

partijen buiten het boekenvak, zoals Amazon en Google, en achten 

het ook mogelijk dat licentiehouders van buitenlandse titels zelf hun 

boeken in Nederland gaan uitgeven. Schrijvers’ advies: ‘Onzekerheid 

over hun toekomstige functie kunnen ze het hoofd bieden door 

onderzoek te doen naar eigen uitgeefplannen van auteurs en door het 

extra benadrukken (zowel tegenover auteurs, licentiehouders als 

lezers) van hun toegevoegde waarde.’ 

 

Het doel van Floor Schrijvers masterscriptie was het in kaart brengen 

van de motieven van uitgeverijen om wel of niet e-boeken uit te 

geven. Daartoe heeft ze diepte-interviews gedaan met vijftien 

medewerkers van verschillende uitgeverijen: vier literaire, drie 

algemene, twee kinderboeken-, twee vak- en wetenschaps-, twee 

educatieve uitgeverijen en een reisboeken- en een foto-, kunst- 

architectuurboekenuitgever. 

 

Reacties

Reacties

Robertine Romeny (redacteur Boekblad) 03/02/2012 11:52 

Het onderzoek naar de juridische en economische gevolgen van een 

vaste boekenprijs voor e-boeken waarover Jürgen Snoeren het heeft, 

is getiteld 'Digitaal gebonden'. Het is in opdracht van staatssecretaris 

Zijlstra uitgevoerd door SEO/IVIR. Het is op Rijksoverheid.nl te 

vinden: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-

en-publicaties/rapporten/2011/11/23/rapport-digitaal-

gebonden.html 

Jürgen Snoeren (Meulenhoff) 03/02/2012 11:42 

Ik sluit mij graag aan bij P. Meerstad. Conclusies trekken over een 

heel nieuw product, dat bovendien gevoelig ligt in de discussies, kun 

je niet baseren op een aantal interviews alleen. Ik lees vooral tamelijk 

vage constateringen en verwachtingen die al langere tijd in de media 

circuleren. Om een serieuze discussie over al dan niet e-boeken uit te 

geven te voeren die verder gaat dan alleen meningen van uitgevers 

zijn er onderzoeken nodig, die ook bredere sociaal-economische 

factoren meenemen. En die zijn er ook al - ik kan iedereen 

aanbevelen het onderzoek te lezen dat ten grondslag ligt aan de 

beslissing van het ministerie om geen vaste prijs voor e-boeken in te 

voeren. Daar staan dingen in die we misschien niet allemaal even 

leuk vinden, maar die we wel moeten weten om goed naar ons eigen 

verdienmodel te kunnen kijken. Wat mijn uitgeverij betreft, wij 
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maken mooie boeken en mooie e-boeken. Ik zie niet in waarom het 

een het ander zou uitsluiten. 

Joke Staal - van der Kroon 02/02/2012 19:09 

Zo gek nog niet, deze scriptie. Heb er een aantal hoofdstukken van 

gelezen.  

ik denkt, dat de ene uitgever (b.v. van Oorschot), kijkend naar zijn 

doelgroep, een heel andere keuze zal maken dan de andere uitgever 

(Veen, Bruna e.d.).  

De boeken die we lezen en herlezen, willen we toch graag op papier ?  

Leo Kenter (Pantheon boekhandel) 02/02/2012 15:59 

Het lijkt me dat als je een onderzoek doet naar wat er onder uitgevers 

leeft, je toch genoodzaakt bent om met uitgevers te gaan praten. Dat 

is m.i. geen “wij van w.c. eend” en ook geen “groot gebrek aan 

armoe”. Ik vind het wel verfrissend dat het Boekblad ruimte geeft aan 

een tegengeluid, nu iedereen erop aandringt dat je alles zo snel 

mogelijk moet digitaliseren en op internet moet gooien om daarna 

eens te kijken wat ermee gebeurt. 

P.Meerstad 02/02/2012 15:28 

Heren, in alle eerlijkheid. Een scriptie van dit allooi dient niet op een 

serieus vakblad geplaatst te worden mi. Het heeft geen enkele 

wetenschappelijke onderbouwing, geen diepgravend onderzoek en is 

ook niet op cijfers gebaseerd. Dat maakt het net zo dun als inderdaad 

sommige andere onderzoeken. Boekblad dient serieus om te gaan 

met de materie.En ook dit heeft weer niets met e-hemels te maken. 

Franke Atsma 02/02/2012 12:05 

Martien Peters slaat de spijker op z,n kop ! 

Martien Peters (boekhandel Dinternet) 02/02/2012 10:06 

Ik zie niet dat artikel meer of minder kwaliteit heeft dan de meeste 

onderzoeken van overzee, al dan niet geïnitieerd door partijen die 

apparaten of bits en bytes verkopen, waarvan de conclusies ook 

klakkeloos worden overgenomen en met koppen van 

chocoladeletterformaat geplaatst. 

P. Meerstad 01/02/2012 23:42 

Tja, een masterscriptie over wat uitgevers moeten doen, waarbij het 

onderzoek is gebaseerd op, jawel diepte-interviews met uitgevers. Zo 

wordt het toch weer, "Wij van wc-eend....." . Met alle respect voor de 

scriptie, maar los van de weinig verheffende conclusies (uitgevers 

moeten eerst bepalen wat hun functie is, etc) moet boekblad dit ook 

niet als een serieus stuk plaatsen. Het getuigt van een groot gebrek 

aan armoe. Er zijn veel zinniger stukken en onderzoeken te vinden 

die wel van enige kwaliteit zijn. Als jullie iedere scriptie van een 

student die iets met het boek/media/uitgeverij/boekhandel gaan 

plaatsen kun je wel wat terrabytes opslag erbij kopen. En dat heeft 

niets met hemelbestormende eFietsers te maken. 
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Martien Peters (Boekhandel Van Dinter Media) 01/02/2012 

17:30 

Lijkt me een studie van iemand die eindelijke eens niet aan het 

eHemelfietsen is 
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