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Boek uitgeven

Maaike Van Melckebeke

Misschien tekent u erotische comics in navolging van Lily Iglehart, uit
Sex Education. Misschien ligt er al jaren een manuscript over de
geschiedenis van uw geboortedorp stof te vergaren in een lade van uw
bureau. Niet elk verhaal is commercieel interessant, maar dat betekent
niet dat er geen publiek voor is. Of dat u er het schrijfplezier voor moet
laten. Wat kost dat eigenlijk, een boek uitbrengen in eigen beheer?

Waarom?

Eric Bauwens noemt zijn schrijverschap een ‘uit de hand gelopen
hobby’. Hij bracht vorig jaar zijn vierde biografie uit. Na onder anderen
Edward Anseele en Vina Bovy was een andere bekende Gentenaar aan
de beurt: kunstenaar Freek Neirynck. ‘Het boek over Anseele werd
gepubliceerd door Uitgeverij Vrijdag. Met Bovy kon ik terecht bij Snoeck
Uitgevers, op voorwaarde dat ik zelf een deel van de investering zou
dragen.’ Zijn laatste boek deed hij volledig in eigen beheer. ‘Wanneer je
schrijft over lokale figuren, heb je niet echt een andere mogelijkheid.’

Ook Patrick Dello, een voormalige rechter die na zijn pensioen de pen
opnam, botste op een njet bij uitgeverijen. ‘Ik wist dat nieuwe auteurs,
zeker voor fictie, weinig kans maken. Maar ik wou daarom mijn droom
niet opbergen.’ Zijn boek, de dierenroman Krakeel der katers, kwam
vorig jaar uit in eigen beheer.

POD of begeleid

De goedkoopste en gemakkelijkste weg? Printing on demand (POD). Op



platformen als Brave New Books en Create My Books kan u boeken
laten drukken vanaf 1 exemplaar. Gewoon uw manuscript uploaden,
online vormgeven, papier, kaft en formaat selecteren en klaar. Wie meer
begeleiding zoekt, kan terecht bij het Gentse Skribis, ‘Wij bieden
auteurs hetzelfde als in een reguliere uitgeverij’, zegt
projectcoördinator Pieter Borghart. ‘Met als belangrijke verschil dat wij
niet zelf investeren in de boeken.’ Niet dat Borghart elk project
aanvaardt. ‘Wanneer we geen publiek zien voor een bepaald concept,
een verhaal te weinig om het lijf heeft of er sprake is van controversiële
inhoud, geven we dat meteen aan.’

Redactie & vormgeving

Gaat u in zee met Skribis? Dan betaalt u 540 euro voor het standaard
begeleidingspakket. Borghart zet eerst een redacteur aan uw
manuscript, die inhoudelijk en taalkundig feedback geeft.’ Maar,
benadrukt Borghart, ‘de auteur blijft de eindverantwoordelijke voor de
inhoud’. Kostprijs: ca. 500 à 600 euro voor een boek van 200 à 250
bladzijden. Vervolgens gaat de tekst naar een lay-outer, die op basis van
een aangeleverd beeld de cover ontwerpt (265 euro) en het binnenwerk
vormgeeft (ca. 700 euro).

Drukken

Dat kleuren meer kosten dan zwart-wit, had u al door, maar ook de
drukmethode en kaft bepalen de prijs. ‘Een echte drukpers heeft
opstartkosten en voor een klassieke harde kaft is een externe
boekbinder nodig’, waarschuwt Borghart. ‘Dat zijn zaken die, zeker voor
een kleine oplage, de prijs sterk opdrijven.’ Reken voor een digitaal
geprinte roman van 200 bladzijden in klassiek formaat (ca. 14 op 22 cm)
en met een soft cover op 5 à 10 euro per stuk.

En de oplage? ‘Dat is koffiedik kijken’, zucht Bauwens. ‘Ik blijf dat
enorm moeilijk vinden. Voor mijn laatste boek had ik er 500 besteld,
maar 300 was achteraf gezien genoeg geweest.’ Dello liet 300 stuks



drukken van zijn dierenroman, waarvan er intussen 200 verkocht zijn.
‘De oplages van onze auteurs variëren van 20 tot 2.000 stuks’, zegt
Borghart, ‘meestal schommelen de aantallen tussen 200 en 300.’ Vreest
u te blijven zitten met dozen vol onverkochte dromen? Via Brave New
Books, niet toevallig een initiatief van Bol.com, kunnen auteurs hun
boek meteen te koop zetten op de online retailer. Er wordt pas geprint
na verkoop.

ISBN

Iedereen die een boek uitgeeft in België, moet verplicht twee
exemplaren deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Dat
kan online via www.wettelijkdepot.be. Daarnaast kan u ook een ISBN-
nummer aanvragen. Zo’n nummer is geen wettelijke verplichting, maar
wel een noodzaak als u het boek wil verkopen. ‘Een ISBN-nummer
maakt boeken vindbaar voor boekhandels’, zegt Borghart. Anders
gezegd: schrijft u een boek over uw familiestamboom dat u louter
binnen uw eigen netwerk wil verdelen, dan heeft zo’n nummer weinig
nut. Bij Skribis is zowel het ISBN-nummer als het deponeren
inbegrepen in het standaardpakket, Brave New Books rekent een
supplement van 12,75 euro.

U kan ook zelf een ISBN-nummer aanvragen (63,24 euro) via
Boekenbank, het algemeen Vlaams titelbestand en centraal
bestelplatform voor boekhandels.

Verkoop

Wie werkt met Brave New Books, zwiert zijn literaire kindje meteen op
Bol.com. Ook Skribis heeft een eigen webshop. Bij die laatste houdt u
als auteur wel meer over (65 procent van de nettoprijs). ‘We sturen ook
regelmatig een nieuwsbrief naar aangesloten boekhandels’, zegt
Borghart. ‘Maar de promotie is voor rekening van de auteur.’

Maakt zo’n boek überhaupt kans in de boekhandel? ‘We krijgen



regelmatig voorstellen van auteurs die hun boek in eigen beheer
uitgeven’, zegt Sandra Heylen, van de Gentse boekhandel Het Paard van
Troje. ‘Wanneer het netjes is uitgegeven, en de inhoud aansluit bij de
collectie, kunnen we dat zeker overwegen.’ Maar, nuanceert ze, ‘het
gebeurt zelden dat we zo’n boek effectief opnemen, laat staan dat het
een verkoopshit wordt.’ Borghart bevestigt. ‘Zulke boeken liggen zelden
op stapeltjes in de winkel, maar ze worden er wel vaak besteld op vraag
van klanten. Standaard Boekhandel is bijvoorbeeld onze grootste
afnemer.’

Besluit

Een boek uitgeven in eigen beheer kost gemiddeld 2.921 euro.

De redactie gaat bij deze kostenberekening uit van een aantal
hypotheses. Het gepubliceerde totaalbedrag is dus een raming.
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