
Goedemiddag. 

 

Toen mij gevraagd werd parallellen te trekken tussen de 

entertainmentbranche en het boekenvak, moest ik gelijk denken 

aan diegene die ons allen bindt: de consument. Dat klinkt voor 

de hand liggend, maar juist de consument wordt nog wel eens 

over het hoofd gezien. En zelfs als we ons tot de consument 

wenden, hebben we dan wel een juist beeld van hem of haar? Dit 

filmpje vond ik een echte eye opener… 

 

[The Future Of Publishing]  

 

De consument is bereidwilliger om technologische veranderingen 

op te pakken dan u lief is. Sterker nog: zoals het ook in de 

entertainmentbranche was, lijkt het erop dat de consument 

bereidwilliger is om technologische veranderingen op te pakken 

dan u! 

Boeken worden niet alleen meer fysiek verkocht. We kennen nu 

ook het e-book, dat overigens al sinds beginjaren ’70 bestaat, 

maar dat het afgelopen jaar een flinke opmars gemaakt heeft. 

Het grote nadeel daarvan is inmiddels duidelijk: e-books 

worden massaal illegaal uitgewisseld. Waar kennen we dat ook 

alweer van? In de muziek- en filmindustrie ging het net zo. De 

kunst is dus, om niet met beide benen in dezelfde valkuilen te 

lopen, maar te leren van andermans fouten en het anders aan te 

pakken. Maar dan moet er wel snel iets gebeuren! 

 

Boekhandels weten nog niet goed wat ze met het elektronische 

boek aanmoeten en uitgevers zijn bang voor illegaal kopiëren. 

De prijsstelling van e-books is nog een probleem en ook voor 

de distributie van de content is er nog geen centrale 

oplossing. Nogmaals: waar kennen we dat ook alweer van? 

 

De entertainmentindustrie worstelt al ruim tien jaar met 

dezelfde vraagstukken en heeft vooral defensief op deze 

ontwikkelingen gereageerd: de content werd dusdanig beveiligd 

dat die zelfs niet meer kon worden afgespeeld, en 

inbreukplegers kregen miljoenenclaims aan hun broek. 

Tegelijkertijd maakte de kartelwetgeving het onmogelijk om 

gezamenlijk met een legaal alternatief te komen en gingen 

derden, zoals Apple, met dat idee aan de haal. 

 

De boekenbranche staat nu eveneens op een kruising, en neigt 

ernaar het door de entertainmentindustrie ingeslagen pad te 

volgen. De eerste stappen in die verkeerde richting zijn al 

gezet: e-books worden beveiligd om de rechten van de auteurs 

te beschermen, met als gevolg dat ze niet op elk apparaat zijn 

af te spelen. Ook de prijzen worden door de consument te hoog 

bevonden. 

Voorstanders van het digitale model, waaronder vooraanstaande 

auteurs, pleiten voor de invoering van één bestandsformaat, 

http://www.youtube.com/watch?v=Weq_sHxghcg


het achterwege laten van kopieerbeveiligingen, een lagere 

verkoopprijs voor e-books dan voor fysieke boeken, en het 

toevoegen van toegevoegde waarde, zoals animaties of geluid. 

In een recente aflevering van Eén Vandaag sprak bol.com-

directeur Daniel Ropers het vertrouwen uit dat consumenten 

zullen kiezen voor legaal aanbod, mits dat voldoet aan hun 

verwachtingen. De paradox is, dat juist veel illegaal aanbod 

op dit moment aansluit op de wensen van de consument: er zijn 

veel titels beschikbaar, zonder hinderlijke afspeelrestricties 

en tegen de laagst mogelijke prijs. Waar kennen we dat ook 

alweer van? 

 

Twee jaar geleden, ter gelegenheid van 100 jaar KBB, vond in 

de Van Nelle-fabriek in Rotterdam een symposium plaats. Daar 

sprak iemand die de illusie wekte dat e-readers zouden gaan 

werken met SD-kaartjes, die via de boekhandels verkocht zouden 

worden. Eigenlijk toen al een achterhaald concept en 

waarschijnlijk dus gewoon een leugentje om bestwil. Of laat ik 

het positiever zeggen: de waarheid heeft deze belofte al heel 

snel ingehaald. E-readers hebben gewoon verbinding met het 

supersnelle 3G-netwerk, waarmee ze hun informatie net zo 

makkelijk van internet halen. En zoals gezegd: lang niet 

altijd via de legale weg. 

 

Hier in Nederland heeft de boekhandel twee belangrijke 

voordelen ten opzichte van het buitenland: de vaste 

boekenprijs en het Nederlandse taalgebied. Tijdens dat 

symposium, twee jaar geleden, schetste de Ier John McNamee, 

voorzitter van de European Booksellers Federation, een beeld 

van de Britse en Ierse boekenmarkt. Daar geldt dus géén vaste 

boekenprijs en kent men uiteraard niet het voordeel van het 

Nederlandse taalgebied. In het Verenigd Koninkrijk is dan ook 

een enorme prijzenslag aan de gang op de boekenmarkt, en 

bedraagt de maximaal haalbare marge slechts 20%. Laten we 

eerlijk zijn: als uitgevers u zo’n voorstel doen, zijn ze al 

vóór de koffie met lege handen vertrokken. 

 

Maar blijven die uitgevers überhaupt bij u aankloppen? Welke 

rol zullen zij in de toekomst op zich nemen? Gaan ze 

rechtstreeks aan consumenten verkopen? Ik denk van niet. Of 

beter gezegd: dat lijkt me niet verstandig. Evenmin als de 

entertainmentmaatschappijen hebben boekuitgevers binding met 

de consument. En de gemiddelde consument overigens ook niet 

met uitgevers. 

Een realistischer vraag is, in mijn optiek: gaan schrijvers 

een rechtstreekse relatie aan met de consument? Die kans lijkt 

me veel groter. Wat schrijvers en boekhandels gemeen hebben, 

is hun binding met het publiek. Een band die alleen maar 

sterker kan worden als samenwerkingen worden aangegaan. Nodig 

schrijvers uit in uw winkel, voor een lezing, presentatie of 

handtekeningensessie. Ga samen die strijd om de consument aan. 



Én versterk de band die u zelf met uw consument hebt, door de 

interactie te zoeken via sociale netwerken als Facebook of 

Twitter. Doet u dat niet, dan gaan partijen als Apple weer met 

hen aan de haal. Dat bedrijf heeft, nadat het eerst al een 

groot deel van de entertainmentverkoop naar zich had 

toegetrokken, niet voor niets net de iPad geïntroduceerd. 

 

Entertainmentwinkeliers hebben zich niet tijdig gerealiseerd 

wat de aantrekkingskracht – en dus commerciële potentie - van 

opneembare cd’s en dvd’s, mp3-spelers, iPods en mobiele 

telefoons was en zijn in een te laat stadium begonnen die 

productgroepen te verkopen. Als ik zo vrij mag zijn u een 

advies te geven: maak niet diezelfde fout! Ik raad u aan nu al 

te beginnen e-readers te verkopen. En iPads, zodra Apple die 

ook hier op de markt brengt. Al zet u maar een multimedia-

afdeling op in uw tien grootste winkels. Zorg daarbij voor 

werkende demomodellen en ter zake kundig personeel. Als u het 

niet doet – overigens: ook als u het wél doet – doet een ander 

het wel, en loopt u een deel van toekomstige omzet mis. Ik zeg 

bewust toekomstige omzet, want op dit moment stelt het nog 

niet veel voor. Onderzoeksbureau GfK telde nog geen maand 

geleden slechts 37.000 verkochte e-readers, en per verkocht e-

book worden nog steeds 1240 papieren boeken verkocht. Dat 

geldt weliswaar voor de legale markt, maar het zet de zaak wel 

mooi in perspectief. 

 

Een duidelijke parallel met de entertainmentbranche is dat ook 

boekenspecialisten niet meer kunnen zonder webwinkel, waar 

producten fysiek én digitaal worden aangeboden. De 

digitalisering van het product maakt internet zelfs bij 

uitstek het kanaal om het te verkopen. U kunt het leuk vinden 

of niet, u kunt het snappen of niet en u kunt het willen of 

niet, maar er zijn steeds meer consumenten die niet meer de 

moeite nemen om ‘helemaal naar de winkel te gaan’ voor hun 

aankopen. Kunt u die mensen naar uw webshop lokken, dan is die 

klant dus niet verloren. 

 

Trek ik die lijn door, dan kan ik niet anders dan realistisch 

afsluiten. Inhakend op het thema van deze dag, denk ik niet 

dat er over tien jaar nog evenveel gespecialiseerde 

boekhandels zijn als nu. Evenmin als dat met 

entertainmentspeciaalzaken het geval zal zijn. Ik ben er 

echter van overtuigd dat de populariteit van boeken en 

entertainment over tien jaar groter zal zijn dan ooit. Alleen 

zal de klant dat, zoals gezegd, in toenemende mate in digitale 

vorm afnemen en consumeren. Voor zowel uw als mijn sector 

geldt dan ook, dat winkels die zich aan die nieuwe 

werkelijkheid kunnen aanpassen, de grootste overlevingskansen 

hebben. En alleen al in de fysieke wereld bestaat die 

aanpassing dus uit het aanbieden van digitaal product, het 



toevoegen van waarde aan fysiek product, of het verlagen van 

de boekenprijs. 

 

Dat kunt u niet alleen, dat besef ik. Praat daarom met de 

uitgevers over manieren om zo goedkoop mogelijk, zo mooi 

mogelijke producten uit te brengen. Dankzij digitalisering, 

het goedkoper worden van productiemiddelen en het verdwijnen 

van distributiebarrières kan bijvoorbeeld ander materiaal 

gemaakt worden. Ook is het daardoor makkelijker om kleinere 

doelgroepen te bedienen. Na boeken kunnen nu ook magazines on 

demand worden geproduceerd. Betaalbaar voor niches produceren 

dus. Dat klinkt misschien als een bedreiging, maar als u kunt 

zorgen dat u een rol in de distributie gaat spelen, is het 

juist een kans. 

 

Ook adviseer ik u om uw politieke lobby te intensiveren. 

Vinden Den Haag en Brussel boeken ‘hogere cultuur’? Dan moeten 

ze dat ook laten blijken. De BTW moet 6% blijven, en eigenlijk 

zou dat percentage ook voor het digitale luisterboek moeten 

gelden. En voor cd’s, dvd’s en games, maar dat terzijde… En de 

vaste boekenprijs, dat is de afgelopen tijd een van dé 

reddingen van uw branche geweest. Kijk maar naar het verschil 

in ontwikkeling vergeleken met de Britse markt. Geloof mij 

maar dat de entertainmentwereld u op dat punt met lichte 

afgunst naar u kijkt. In dat opzicht zou de 

entertainmentbranche juist nog wat van de boekenbranche kunnen 

leren, in plaats van andersom! 

 

Dank voor uw aandacht. 


