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Van de werkgro.ep Kunsten en Media leverden dè volgende leden een 
bijdrage tot deze nota: 

Ernst van Altena- auteur/vertaler, fractievoorzitter D'66 gemeente
raad Landsmeer 

Herman Bruggink - medewerker wetenschappelijke uitgeverij 

Herman Cohen Jehoram - hoogleraar auteurs- en uitgeversrecht en recht 
van het industri~le eigendom 

Rob Erènstein - dramaturg 

P. Hans Frankfurther - filmer, coBrdinator w.g. Kunsten en Media D1 66 

Piet Ragers - uitgever 

Erno Maas - directeur Gelders Genootschap, voorzitter regio Gelderland n•66 

Arie Manten - hoofdredacteur wetenschappelijke uitgeverij, voorzitter n•66 
Statenfractie Utrecht 

Chel Mertens - lid D'66 fractie Tweede Kamer, speciaal onderwijs en 
cultuur politiek 

Aad Nuis - auteur, criticus, lid D'66 fractie Provinèiale Staten Gelderland 

Kees Steeman - organisatie adviseur 

De eindredactie was in handen van Ernst van Altena (algemeen gedeelte) 
en Arie Manten (wetenschappelijk gedeelte). 
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Inleiding 

Voorjaar 1977 publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van D'66 een nota 
"Kunst in de Samenleving", waarin de visie van Democraten •66 op het 
cultuurbeleid, in het bijzonder het kunstenbeleid werd vastgelegd. 
In 1978 werd een samenvatting van deze nota door het D•66 congres opgenomen 
in het beleidsprogramma van de partij. Kenmerkende stelling van deze nota 
was: "• ••• dat eEm act"ief cultuurbeleid erop ·gericht dient te zijn de .aan
dacht van een zo groot mogelijk aantal burgers meer te richten op de min
der materiële aspecten van het leven en op de verbetering van de indivi
duele aspecten van het leven en op de verbetering Yan de individuele ont
plooiing en de menselijke relaties." 
Even kenmerkend voor het door D1 66 voorgestane cultuurbeleid zijn de vol
gende citaten uit "Kunst in de samenleving": 

"De overheid dient zich te concentreren op het scheppen van de materiële 
voorwaarden en ideële ruimte voor de ontplooiing van individuen en 
groepen. D'66 ple!it dus voor een voorwaardenscheppend kunstenbeleid, 
waarbij de overheden zich niet mogen laten leiden door de criteria van 
hun individuele smaak en opvatting". 

"Het benoemen en vaststellen van "kwaliteit" is geen overheidstaak; de 
overheid is censór noch examencommissie. Wel kan en moet de overheid 
door haar beleid impliciet de kwaliteit bevorderen". 

"Vrijheid van keuze is een hoofdbestanddeel van de geestelijke vrijheid. 
Deze is het best gediend met een veelvuldig en veelvormig cultureel 
aanbod"• 

"De overheid dient eraan mee te werken een zo breed mogelijk assortiment 
aan_de burger te presenteren". 

Het spreekt vanzelf dat de deelnota "Het (bedreigde) boek in de samenle
ving" door D'66 getoetst is aan de eigen, cultuurpolitieke uitgangspunten. 
Wanneer wij in het navolgende constateren dat bepaalde categorieën boeken 
in de knel dreigen te komen en daarna trachten het gereedschap aan te 
reiken, waarmee die dreiging gekeerd zou kunnen worden, dan is dat ge
reedschap voornamelijk van materiële aard. Dat wijst niet op een uitzon
derlijk materialistische instelling van D•66, maar wel op het uitgangs
punt dat de .overheid niet inhoudelijk in kan grijpen in het éultureel 
produktieproces. Het meest effecti~ve gereedschap van de overheid ligt 
daarom per definitie in de financieel-economische sfeer. 
Daar komt dan nog bij dat D'66 een samenhangend beleid voorstaat en dat 
de samenhang in een kunstenbeleid waarin sommige middelen van cultuurover
dracht ruim gesubsidieerd worden en andere minder tot in het geheel niet, 
o.i. ontbreekt. 
Maatregelen ter sanering van een ongewenste ontwikkeling zal de overheid 
in het algemeen het eenvoudigst kunnen nemen aan de produktiezijde. Dat 
wil dan natuurlijk niet zeggen dat daarmee niet in.de allerleerste plaats 
een consumentenbelang gediend is. Het bereikbaar houden van het minder
heidaboek (zie voor de definitie van deze term ad I.1) dient de ontplooi
~ van individuen en groepen; het is daarnaast voorwaardenscheppend voor 
de auteurs en tenslotte versterkt het ook-nog de vaak moeilijke positie 
van een groep belangrijke, maar niet uitsluitend door economische motieven 
gedreven ondernemers: de uitgevers van literair en non-fiction minderheids
werk. D.' 66 voelt weinig voor een wellicht modieuze, maar ondemocratische 
"bedrijfsvijandige" opstelling. 
Maar hoe zakelijk sommige van de door ons in _·deze nota aangedragen ideetin 
ook zijn, het gaat D'66 in de allereerste plaats om handhaving van het 
pluriforme aanbod, recht op informatie ook voor relatieve minderheden en 
vrijheid van keuze. 
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H E T (B E D R E I G D E) B 0 E K I N D E S A M E N 1 E V I N G 

I. Het boek gaat nooit verloren !? 

LJ... 
Voor de overdracht van kennis of emoties is het boek respectievelijk 
het tijdschrift een uiterst democ.ratisch transportmiddel. 
Om kennis te nemen van de inhoud ervan hoeft men geen dure afspeel-
of projektieapparatuur aan te schaffen; hoeft men zich niet te verplaat
sen naar schouwburg, cinema of concertzaal; eenmaal aangeschaft blijft 
het zonder verdere technische apparatuur direkt opnieuw raadpleegbaar, 
terwijl het in tegenstelling tot vele, modernere middelen van cultuur
overdracht nauwelijks aan slijtage onderhevig is en de eeuwen kan trot
seren. 

In een verantwoorde cultuurpolitiek is er dus alle reden om juist dit 
relatief "goedkope" en uiterst democratische medium maximaal te bescher
men en bereikbaar te houden voor iedereen. 

Hebben we dat gedaan ? Hebben we het boek gekoesterd en in de watten 
gelegd ? Het antwoord is helaas nee. We hebben het boek méér dan vrijwel 
elk ander overdrachtsmedium geheel overgelaten aan het vrije spel der 
maatschappelijke krachten, we (d.w.z. de door ons gekozen regeringen 
sinds de 2e wereldoorlog) hebben dat "vrije economische krachtenveld" 
verstoord door royale en nuttige subsidies aan toneel, film, opera, ballet, 
concertmuziek e.d.; door bestemmingheffingen t.b.v. radio en T.V.; en zo 
is in de "strijd om de recreatie- en cultuurgulden" een concurrentiever
valsend element ingebracht, waardoor het zwak-'gesteunde. boek op de duur 
te "prijzig" werd in het vergelijkend oog van de consument. 

Aanvankelijk viel dat niet op. Eigenzinnig als uitgevers van nature zijn 
zochten ze eerst hun eigen wegen om het boek en tijdschrift betaalbaar 
op de markt te houden. Ze hadden daarbij de wind mee van naoorlogse 
geboortegolven, geleidelijke verhoging van het opleidingsniveau en stij
gende welvaart. Toen het effect daarvan afnam en de strijd om de recre
atiegulden toenam (meer vrije tijd, socialisering van het vakantieaanbod, 
intrede nieuwe media etc.), zochten ze het ·in fusies en concentraties en 
dus grotere efficiency, in goedkopere zet- en drukprocédés, of zelfs in 
drukorders naar lage lonen landen (Oost Duitsland o.m.). 

Maar al die ondernemingslust van uitgeverijen kon op de duur toch niet 
verbloemen, dat bepaalde categorie~n-boeken en tijdschriften in de be
dreigde hoek terecht kwamen: dat die categorie~n zichzelf "dè markt uit
prijzen" en dat daardoor de veelvormigheid van het aanbod op de boeken
markt aangetast dreigt te worden, of zelfs al is. 

De markt van het minderheidsboek mag niet benaderd worden met de in de 
moderne uitgeverijconcerns gemeengoed geworden technieken uit de marketing
sfeer. Behoefte-onderzoeken leveren in deze materie geen zinvolle gegevens 
op, omdat behoeften van minderheden er per definitie als niet of weinig 
rendabel uit zullen komen, terwijl bovendien de behoefte mede bepaald 
wordt door het eerdere aanbod: aan. het totaal onbekende zal geen mrucke
lijk aanwijsbare, in cijfers te vangen behoefte bestaan. In dit verband 



- 2 -

citeren wij het rapport dat reeds in 1961 in opdracht van de Britse 
regering werd Opgesteld door de Commissie Pilkington_t.a.v. de televisie: 
"Niemand kan zeggen dat hij het publiek geeft wat het wil hebben, ten
zij het publiek de gehele schaalvan mogelijkheden kent( •••• ) En pas 
wanneer het uit dat scala van mogelijkheden zijn keuze doet·, want een 
keuze is pas werkelijk vrij, indien de schaal waaruit gekozen kan· worden, 
niet onnodig beperkt gehouden wordt ( •.••• ). Op den duur zullen de mensen 
slechts gaan houden van de dingen die ze kennen. Maar het zal altijd 
waar blfjNen dat, als hun een grotere schaal ter keuze ware geboden, 
zij misschien, en dikwijls beter, een andere keus zouden hebben gedaan 
en dat met groter vreugde." 

Grosso modo gaat het hier om die boeken en tijdschriften, die gericht 
zijn op relatieve minderheden. Om uitgaven op literair-, non-fiation -
en specialistisch-informatief (wetenschappelijk) gebied. Hoewel eniger
mate arbitrair, mogen we als vuistregel stellen, dat het daarbij gaat 
om werken die in aanleg een oplage van 5000 exemplaren (belletristisch 
werk), 2000 exemplaren (essayistisch en specifiek letterkundig werk), 
1000 exemplaren (wetenschappelijk werk) en 500 exemplaren (po~zie) niet 
bereiken of overtreffen. In het vervolg van deze nota zullen we deze ca
tegorie, de enige die voor ons binnen het kader van.onze opzet van be
lang is, .aanduiden als het minderheidsboek. 

Hoewe_l hiervoor het li terair-belletristische boek en tijdschrift in één 
adem en één alinea genóemd worden met het wetenschappelijke, blijkt toch 
in de praktijk dat het veelvormige aanbod in deze twee categorie~n wel 

_gelijkelijk bedreigd wordt, maar niet steeds door dezelfde oorzaken, 
terwijl ook de oplossing van de problemen rond deze categorie~n niet 
steeds langs dezelfde lijnen, gezocht dient te worden. Daaromhebben we 
er de voorkeur aan gegeven in deze nota een tweedeling aan te brengen. 
Na de algemene inleiding tred-!;_ U eerst een beschouwing over het letter:.. 
kundige minderheidsboek aan en daarna een bijdrage over het wetenschap
pelijk minderheidsboek, waarna weer met een gezamenlijk slotaccoord wordt 
afgesloten. 

II. Het letterkundige minderheidsboek. 

II.1. Signalen. 

We kunnen-moeilijk stellen dat de geschetste problematiek de laatste jaren 
onopgemerkt is gebleven. We geven een bescheiden en volstrekt onvolledige 
bloemlezing uit aan de problematiek gewijde publikaties: 

II.1 .1. 

23 mei 1972, rapport van de Commissie van Goede Diensten van de Koninklijke 
Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) en de Vakbond van Schrijvers/Vereniging 
van Letterkundigen (VvS/VVL), getiteld: "Integratie van de literatuur in 
het cultuurbeleid": "De literaire uitgevers zagen zich door de stijgende 
produktiekosten en de relatief tragere toeneming van de vraag, genood
zaakt een verhoudingsgewijs steeds hogere verkoopprijs van het literaire 
boek vast te stellen. Het aantal voor het literaire boek relevante ver
kooppunten is sindsdien gestaag afgenomen. In. de boekhandel immers is 
onder de druk van de stijgende kosten en een centraliserende tendens 
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(inkoopcombinaties, filiaalbedrijven) steeds sterker de nadruk komen 
te liggen op het snel verkoopbare boek. De geringe aandacht voor boeken 
met lagere omzetsnelheid, leidt tot een duidelijk verminderde aankoop 
(zowel in v66raanbieding als bij nabestelling) van literaire uitgaven. 
Dat betekent weer een aanzienlijke verzwaring van het uitgeversrisico 
en een geringere beschikbaarheid van het literaire boek." 

Genoemde nota pleit vervolgens voor een "subsidie aan de lezer" van het 
"moeilijk uitgeefbare boek", naar analogie van de subsidie "aan de to
neelbezoeker" e.d. en werkt daartoe een aantal suggesties uit. Aangezien 
gest.eld mag worden dat deze waardevolle nota nauwelijks enige invloed 
heeft gehad op het beleid van achtereenvolgende ministers van CRM sinds 
de aanbiedingsdatum, nu bijna acht jaar geleden (de 4 à 5 ton per jaar 
voor het "moeilijk uitgeefbare boek", mag geen antwoord op deze nota 
heten, we komen daar nog op terug), hebben wij de vrijheid genomen be
langwekkende bestanddelen uit deze nota in ons verdere betoog over te 
nemen zonder verdere bronvermelding, aldus handelend naar de bedoeling 
van de samenstellers van _dat rapport. 

Opvallend. mag voorts heten, dat Minister Gardeniers van CRM onlangs 
besloot tot instelling van een gemengde commissie van schrijvers en ambte
naren, ter bestudering van de economische problematiek van beroepsauteurs 
en dat daarbij van de zijde van de Vakbond. van Schrijvers wel het uiterst 
belangrijke leenrecht ter sprake werd gebracht, maar dat over het hier 
geciteerde rapport, waar de VvS/VVL toch mede-auteur van is, niet gerept 
werd. Ongetwijfeld niet uit gebrek aan belangstelling, maar uit gebrek 
aan continuïteit op het bestuurlijke vlak, zowel bij het ministerie als 
bij de beroepsvereniging. 

II.1.2. 

Ultimo 1978, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: "De komende 
vi.ifentwintig .jaar": "Met betrekking tot het algemene publieksboek doen 
zich sinds enkele jaren een aatal ontwikkelingen voor, die in de komende 
25 jaar zullen doorwerken. De aan (boeken) lezen bestede hoeveelheid vrije 
tijd is stabiel, hetgeen bij een toename van de vrije tijd een relatieve 
achteruitgang betekent. De titelproduktie is van jaar tot jaar sterk 
gestegen, terwijl het verkochte aantal boeken niet is toegenomen; deze 
beide tendensen hebben geleid tot een daling van de gemiddelde oplage. 
De sterke toename van de initi~le kosten kon dan ook niet worden opgevan
gen door een grotere oplage en komt tot uiting in een voor het gevoel 
van de lezers meer dan proportionele stijging van de prijs van het boek. 
( •••••• )Verwacht wordt, dat tegen het einde van de eeuw ook voor de 
specifieke lectuur meer van de bibliotheek gebruik gemaakt zal worden, 
zulks in verband met de verminderde bestedingsmogelijkheden.( ••••• ) •••• 
dat de traditionele boekhandel met een breed assortiment, waarin ook de 
boeken met een lagere omzetsnelheid, het steeds moeilijker zal krijgen. 
Gegeven de ontwikkelingen, moeten wij verwachten: een aantasting van de 
positie van die boeken, die zich niet lenen voor massale verspreiding of 
die niet kunnen rekenen op een duidelijk geprofileerde kopersgroep van 
zodanige omvang, dat een·redelijke prijs wordt bereikt." 

ll..:.1.:..2. 
Aanvang 1977, Stichting Speurwerk Boek: "Van alle literaire debuten in 
de jaren 1973 tot en met 1975 is bijna driekwart (74%) verliesgevend ge
weest. In 1975 was 77% van het aantal debuten verliesgevend en in 1973 
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zelfs 82%. Bij een gemiddelde oplage van bijna 2700 exemplaren werd over 
de onderzochte periode een gemiddeld verlies geleden van /1300,- per 
titel".(samenvatting in het Nieu~sblad voor de Boekhandel,3 maart 1977). 

ll:.1d 
19-11-1978, Laurens van Krevelen (directeur middelgrote uitgeverij) in 
Vrij Nederland:"De afname van de gemiddelde oplagen stelt de auteurs en 
de uitgevers voor grote problemen, want het gemiddeld rendement per 
boek wordt kleiner. Omdat boeken zeer arbeidsintensieve produkten zijn, 
valt er weinig te compenseren met een grotere produktie. Het afnemend 
rendement van.het gemiddelde boek leidt ertoe, dat de minst rendabele 
boeken het loodje zullen moeten leggen; daar is economisch niets op aan 
te merken. Maar cultureel wel.o omdat het grootste deel van de literaire 
boeken in de niet-rendabele groep terecht dreigt te komen." 

~ 
Aanvang 1979, persbericht Stichting Speurwerk Boek: "Ofschoon in 1978 
opnieuw meer titels op de boekenmarkt zijn verschenen dan het jaar daar
voor, heeft de verkoop van boeken vorig jaar een daling te zien gegeven. 
( ••••• ) zijn verleden jaar-32,8 miljoen boeken verkocht tegen ruim 34,3 
in 19.77. Voor het eerst sinds vele jaren gaf de geldomzet in 1978 geen 
stijging te zien. De omzet handhaafde _zich op het niveau van 1977: !599 
miljoen gulden." Wanneer deze trend zich voorzet (en er is reden om dit 
aan te nemen) dan betekent dit dat steeds meer boeken zullen gaan behoren 
tot de categorie minderheidsboek. 

II.1.6 

11-4-1979, Rob van Gennep (directeur kleine uitgeverij) inDe Groene 
Amsterdammer: "Deze houding van de boekverkopers is niet geheel onbe
grijpelijk. Zij zien hun aandeel in de toch al stagnerende boekenmarkt 
teruglopen, de snel lopende boeken worden door met name boekenclubs 
steeds meer verkocht en daarom spelen zij in het algemeen met hun inkoop 
op safe. De zogenaamde moeilijke genres (Nederlandse of buitenlandse 
prozadebuten, po~ziebundels van minder bekende dichters of debutanten, 
toneeluitgaven, maar ook langzaam lopende boeken in het non-fiation ge 
bied) wo:r:den daarvan echter de dupe." 

lL.1.:l. 
T-er adstructie van het vorige ei taat enkele cijfers van de Stichting 
Speurwerk Boek over 1978: "32,8 miljoen boeken, waarvan 51% (1977: 54%) 
via de boekhandel, 16% (13%) via de boekenclubs, 8% (9%) via het waren
huis en 4% (2%) via·de verzendboekhandel. ( •••• )Van de gebonden boeken 
bereikte 44% de consument via de boekhandel, 5% via de warenhuizen en 
24% via de boekenclubs. 

ll:..1.:..ê. 
14-9-1979, Wim Sanders (criticus) in Het Parool, "Uitgevers spelen op 
~11 over de najaarsaanbieding 1979/80: "Zou er echt zo weinig nieuws 
onder de zon zijn ? Ik geloof er niet veel van, maar het lijkt wel of 
de toevoerkanalen voor vers bloed langzaam dichtslibben. ( •••• ) De belang
rijkste oorzaak lijkt me echter dat, op enkele uiteraard gunstige uit
zonderingen na, de meeste uitgevers om economische redenen op zekerheid 
gaan spelen." 
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II.2 Relevante en veelzeggende cijfers 

II. 2.1 

Om de constateringen en meningen in vorenstaande citaten ook met 
cijfers te kunnen onderbouwen, hebben we enig relevant materiaal ver
zameld. Probleem daarbij was, dat we verschillende bronnen moesten 
raadplegen, dat de cijfers niet altijd over exact dezelfde. perioden 
beschikbaar waren en dat ze soms in absolute getallen, soms in index
cijfers opgegeven werden. Waar voor de vergelijking noodzakelijk, heb
ben we absolute cijfers tot indexcijfers herleid, terwijl we door toe
voeging van beeldgrafieken eenpoging gedaan hebben de zaak "in een 
oogopslag" duidelijk te maken. · 

.!1.:...S.:1. 
Het produceren van boeken is arbeids-en dus loonintensief (zie II.1.4). 
Vooral ook door verbetering van lonen en sociale voorwaarden in de 
grafische industrie, zijn de technische produktiekosten van het boek 
sinds 1970 extreem omhooggegaan. De beschikbare cijfers zijn ontleend 
aan een onderzoek van de N.v.D. (drukkersbedrijf). Dat onderzoek is 
helaas na 1976 gestaakt, maar er is geen reden om aan te nemen dat de 
gestaag opgaande lijn zich sindsdien niet vqortgezet zou hebben: 
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technische produktiekosten boeken 

1970 1ÓO 
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Grafiek 1: technische produktiekosten boeken 
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II.2.3 

Belangrijk voor de prijsontwikkeling van het boek is uiteraard ook de 
prijs van het papier. Deze heeft zich vooral tussen 1973 en 1975 explo
sief ontwikkeld: 

papierprijs 

1970 100 
1971 105 
1972 107 
1973 115 
1974 144 
1975 154 
1976 151 
1977 156 
1978 154 

(bronnei1: 1970 - 1975: "De Uitgever", orgaan KNUB. 
1976 1978 CBS: totaal finale produktie papier- en papier

warenindustrie 

Grafiek_2: de ontwikkeling van de papierprijzen 

% 
t.a.v. 

1970 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

--" 
\.!) 

-J 
0 

--" --" 
\.!) \.!) 

-J -J 
1\) 

--" --" 
\.!) \.!) 

-J -J 
\J1 '0\ 

\.!) 

-J 
\.!) 

jaren 



- 8 -

II.2.4 

Hoe verhoudt de prijsontwikkeling van het boek zich. t.o.v. deze sterk 
gestegen kosten ? Cijfers daarover verschaft de Stichting Speurwerk 
Boek, die sinds 1975 een continu onderzoek uitvoert, onder de verzamel
titel: "Speurwerk Boeken Omnibus": 

prijsontwikkeling algemene boek 

Ht~ 
1977 
1978 

100 
109,5 
129 
136 

prijsontwikkeling literaire boek 

1975 100 
1976 109 
1977 115 
1978 126 
1979 129 (cijfers tot mei '79) 

Grafiek 3: prijsontwikkeling van algemene boeken en letterkundige werken 
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~ 
Van belang is ook om na te gaan of er verband zou kunnen bestaan tussen de 
stijgende prijzen van boeken en de toeneming van het aantal uitleningen 
in de Openbare Bibliotheken. Het C.B.S. geeft cijfers daarover: 

Aantal uitleningen in Openbare Bibliotheken: 

1974 100 
1975 121,5 
1976 137 
1977 149 

(N.B. het indexcijfers 149 staat voor 136,5 miljoen uitleningen in 1977) 

Grafiek 4: aantal uitleningen in openbare bibliotheken 
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Alvorens de hier gegeven cijfers van kanttekeningen te voorzien, lijkt 
het nuttig ze eerst nog eens samen te brengen in een grafiek, waardoor 
de vergelijking gemakkelijker wordt. Daartoe hebben we alle cijferreek
sen herleid tot 1975 = 100. 
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Grafiek 5: samenvattende grafiek 
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N.B. Het opnemen van het aantal uitleningen in deze gecombineerde grafiek 
wil geen~ verband tussen stijging van kosten/prijzen en uitleningen 
suggereren. 
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11:2.7 

Uit de cij:t:ers vallen in·elk geval de volgende conclusies te trekken: 

11.2.7a: De ontwikkeling van de boekprijs heeft sinds 1975 ongeveer ge-
lijke tred gehouden met de opgetreden kostenverzwaring. Dat geldt 
echter niet voor het letterkundige (minderheids-)boek. De uit
gevers hebben de prijs van dit boek kennelijk gematigd met het 
oog op de draagkracht van dit marktsegment. We hebben (11.1.3) 
al gezien dat de uitgevers t.a.v. debuten zelfs behoorlijke 
verliezen moesten accepteren, hetgeen echte.r nog niet tot ge
volg heeft gehad dat het literaire debuut gehéél van de markt 
verdwenen is. We mogen stellen dat de uitgeverij tot nu toe t.a.v. 
het minderheidsboek interne subsidie heeft toegepast en zo bewe
zen heeft over het algemeen de eigen culturele taak te verstaan. 

·11.2.7b: Het aantal uitleningen in Openbare ·Bibliotheken is recht evenre
dig gestegen met de stijging van de algemene boekprijs, een ont
wikkeling die zeer waarschijnlijk mede verantwoordelijk gesteld 
mag worden voor de stagnatie in de omzetontwikkeling (zie 11.1.5). 
Hierbij mag aangetekend worden, dat het overheidsbeleid waarbij 
de bibliotheek gratis werd voor jongeren en goedkoop gehouden 
voor allen, weliswaar het boek bereikbaar heeft gemaakt voor 
bredere lagen van het publiek, hetgeen natuurlijk prijzeriswaàrdig 
is, maar daarna de lasten van dit beleid afgeschoven heeft op be
paalde maatschappelijke groepen, (men zie ook Kunst in de Samen
leving, Stichting Wetenschappelijk Bureau D1 66, mei 1977, pagina 
13 en 25). Slachtoffer-s hiervan zijn: 1. de bibliotheken zelf, 
omdat de budgetten onvoldoende verruimd werden om aantrekken van 
voldoende personeel,dat het snel groeiend aantat uitleningen de 
baas moet blijven, mogelijk te maken; 2. de schrijvers, die hun 
inkomsten zien dalen, aangezien hun royalties wel gekoppeld zijn 
aan de verkoop van hun boeken, maar niet aan de uitlening daar
van, terwijl ze hun secundaire rechten niet in de vorm van leen
recht door de overheid erkend zien. Dat de minister nu (zie----
11.1.1) na een traag maar positief advies van de Raad voor de 
Kunst, een commissie benoemt van drie ambtenaren en twee letter
kundigen (maar geen uitgevers of bibliotheekdeskundigen !), mag 
ook al geen voorbeeld van voortvarend en samenhangend beleid he
ten; 3. de uitgevers, die hun omzetmogelijkheden, juist voor het 
minderheidsboek, door de toegenomen uitleningen en de mede daar
door stagnerende afzet zo zien afnemen dat ze in deze sector 
pas op de plaats gaan maken. Een bibliotheekbeleid dat in een 
loffelijk streven naar spreiding van cultuurgoed, tegelijk dat 
cultuurgoed vernietigt, vertoont weinig consistentie. 

Ov~r het onvoldoende overheidsgereedschap ter reparering van 
deze panne (Fonds voor de Letteren; budget "moeilijk uitgeefbare 
boek") komen wij nog te schrijven. 

11.2.7c: Het lijkt in het licht van het vorenstaande wat onbillijk (11.1.8), 
wanneer een criticus stelt dat de uitgevers "om economische re
denen op zeker gaan spelen". Het moge waar zijn dat in SOIJ!IIlige, 
puur commerci~le sectoren van de uitgeverij voor dit tijdvak nog 
opvallende winsten worden gerealiseerd, voor de kleine en middel
grote, literaire uitgeverijen geldt, dat ze op straffe van bank
roet wel gas terug moeten nemen. Een geli·guideerde uitgeverij 
geeft helemaal niets meer uit ~n daarna is de verschraling compleet. 
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III. Wat doet de overheid al wel ? 

III.1 .1. 
Het zal inmiddels duidelijk ZlJn dat de overheid naar onze mening haar 
taak t.a.v. het handhaven van de veelvormigheid op de cultureel zo be
langrijke boekenmarkt, niet mag bagatelliseren of verwaarlozen. De over
heid draagt immers zelf mede-verantwoordelijkheid voor het ontstaan van 
een situatie waarin het minderheidsboek.bedreigd wordt, door het voeren 
van een cultuurpolitiek waarin weliswaar "alle kunsten gelijk zijn, maar 
sommige gelijker dan andere" (vrij naar Orwell). In een interview met 
Minister Gardeniers in NRC-Handelsblad van 15 september 1979, verklaarde 
zij desgevraagd: "Het is volstrekt tegen mijn aard om nu te zeggen: ik 
ga daar meer geld voor geven. ( •••••• )Dan kan ik nu nog geen uitspraken 
doen in de zin van: ja, er moet meer geld beschikbaar komen voor de 
literatuur." 

De overheden in Nederland ste1len voor het gesubsidieerd toneel in totaal 
tenminste f 60.000.000 beschikbaar. Voor literatuur bedraagt dit 
f 6.000.000, waarvan de helft voor het Fonds voor de Letteren. Voor inci
denteel subsidi~ren van moeilijk uitgeefbare minderheidabceken is per 
jaar f 4 à 500.000 beschikbaar. In het licht van de problematiek is dat 
een dauwdruppel die al verdampt is, vóór hij de gloeiende plaat bereikt 
heeft. 

III.1.2 
Van het Ministerie van CRM ontvingen wij een gespP.cificeerde opgave over 
de jaren 1976, 1977 en 1978. Daaruit blijkt dat over deze drie jaar in 
totaal f 1.492.184,-- werd uitgegeven. In dit bedrag is vanaf 1977 ook 
begrepen de overheidsregeling inzake steun aan literaire debuten. Uit
splitsing van de cijfers leert dat het bedrag als volgt over diverse 
boekcategorie~n verdeeld was: 

A. Uitgaven in dialect en in de Friese 
taal (niet àltijd literair van karakter, f. 62.076,-- (4%) 
ook w~l populair-wetenschappelijk) 

B. Uitgaven m.b.t. tijdschriften, (vaak ook 
met literair-wetenschappelijk karakter) 11 223.348,-- (14,8%) 

c. Klassieken (heruitgaven niet-levende 
auteurs, vaak met ook educatieve oogmerken) 11 963.736,-- (64,5%) 

D. Moderne literatuur 11 135.652,-- (9%) 
E. Diversen (bloemlezingen, educatieve werken 

en onduidelijke uitgaven) 11 117.195,-- (7' 5%) 

III.1. 3 
Het feit dat, inclusief de speciale debutenregeling, niet meer dan 9% 
van deze pot direct ten goede komt aan de eigentijdse literatuur, waarbij 
dan nog een deel van de 14,8% ten goede van tijdschriften opgeteld mag 
worden, bewijst in elk geval dat de regeling faalt waar het de directe 
steun aan deze bedreigde uitgavesoort betreft. Opvallend is daarbij dat 
van de f 135.652,-- voor moderne literatuur liefst f 99.537,-- ofwel 
73,4% toegevallen is aan de boeken van één uitgeverij (De Bezige Bij). 
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Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat deze uitgever een belangrijke 
rol speelt bij de verbreiding van onze moderne literatuur, maar van 
spreiding is aldus geen sprake. 
Nagenoeg dezelfde. situatie doet zich voor bij categorie C, de klassieken. 
Onderzijds wordt zeker niet het belang ontkend van heruitgave~ van de 
klassieken als basis voor het literaire en culturele besef, maar de ver
houding tussen overleden en levende schrijvers valt bij deze regeling 
wel erg in het nadeel van de levende auteurs uit, terwijl toch niet ge
steld kan worden dat bijvoorbeeld een dichtbundel van Hamelink, Mok of 
ten Berge zoveel "makkelijker" verkoopt dan Gorter, P.C. Hooft of Du 
Perron. Ook hier weer gaat het leeuwendeel f 554.460,-- ofwel 57,5% 
naar één uitgever (Van Oorschot). Natuurlijk is dit de specialist op het 
gebied van klassieke heruitgaven, maar van spreiding is opnieuw geen 
sprake. De redenen waarom zoveel uitgevers kennelijk géén beroep op deze 
"pot" doen, proberen wij hierna nog te benaderen. 

Aangetekend mag ook nog worden dat sommige van de uit dit kleine budget 
gefinancierde uitgaven zo wetenschappelijk van aard zijn, dat ze eerder 
thuishoren onder de paraplu van ZWO, waardoor ze niet de schrale fondsen 
van CRM, maar de veel ruimere van 0 en W zouden belasten. 

III.1.4 

Hoe komt het nu dat kennelijk zo we1n1g uitgevers gebruik maken van de 
(garantie) subsidiemogelijkheid voor het minderheideboek? Weten ze de 
weg niet, omdat ze hun vakliteratuur niet bijhouden ? Dat lijkt qnwaar
schijnlijk. Wie de praktijk van het boekenvak kent, weet dat bij de uit
geverij sterke weerstanden aanwezig zijn tegen de vele formaliteiten van 
burocratische aard, waaraan voldaan moet worden om met grote vertraging 
een relatief lage garantie in de uitgavenkosten te verwerven. Men neemt 
dan liever het ingecalculeerde verlies op een boek, dan dat tijd (en dus 
geld) vèrloren gaat aan papieren procedures. Het is duidelijk dat, tot 
behoud van het minderheidsboek, deze situatie niet kan voortduren. Wan
neer de overheid slechts blijkt te beschikken over een kennelijk zo on
handig stuk gereedschap, terwijl de te verhelpen storing verergert, wordt 
het tijd om naar beter gereedschap te zoeken. 

III.1. 5 

De bezwaren van de uitgevers gelden niet alleen de burocratische procedure, 
maar ook de artistieke afweging. Wat de buroeratie betreft, gaat het er 
vooral om dat uitgevers voor de titels waarop ze een garantie aanvragen, 
een apart, door de staatsdrukke:rij geconcipi~erd en gecontroleerd formu
lier moeten invullen, volgens een calculatiesysteem dat meestal af zal 
wijken van het intern bij de uitgeverij gevolgde. Dat vergt veel extra 
werk en ergernis, vooral wanneer een woordvoerdster van het Ministerie 
van CRM laat weten: "Tja, als uitgevers met hun eigen calculatie komen in 
plaats van met het door CRM verstrekte formulier, dan moeten ze er niet 
van uitgaan dat wij dat zullen volgen." 
Het knelpunt zit waarschijnlijk vooral in het feit dat uitgevers één of 
enkele werken uit hun jaarproduktie apart moeten calculeren en dtls in 
feite buiten hun normale administratie, die veelal gemechaniseerd is, 
moeten houden. Ernstiger is evenwel het knelpunt van de artistieke afwe
ging. Die wordt met uitsluiting van ieder ander gedaan door de Raad voor 
de Kunst. In de te benoemen adviescommissies dienen ook redacteuren van 
uitgeverijen een stem te hebben, om te voorkomen dat alleen schrijvers 
en critici over een manuscript een definitief oordeel uitspreken v66rdat 
het zelfs onder de ogen. van lezers gekomen is. De huidige situatie houdt 
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in, dat geen recht gedaan wordt aan het vakmanschap· en vingertoppenge-
voel van de gemiddelde uitgever van literaire werken. We kunnen ons voor
stellen dat dit voor uitgevers met een terecht verworven reputatie een 
onaanvaardbare vorm van curatele inhoudt, terwijl men zich tevens kan af
vragen of het nu zo wijs is, schrijvers te laten adviseren over manus
cripten van auteurs die zij als potenti~le concurrenten kunnen beschouwen. 
Daarbij komt dan o.ok nog, .dat het oordeel van de Raad voor de Kunst veel
al een half jaar tot een jaar op zich laat wachten, een onverantwoord 
lange periode voor een uitgever die zijn beleid baseert op zijn voorjaars
en najaarsaanbiedingen, èn voor een auteur die zijn volgende boek op die 
manier al klaar heeft, voor z'n voorgaande verschenen is. Bedenken we dan 
ook nog dat deze hele procedure maar al te vaak betrekkingheeft op ga
rantiesubsidies van f 1500,-- tot f 3000,-- en dat de overheid via de 
sluis van Economische Zaken miljoenenbedragen tot winstherstel in het 
bedrijfsleven pompt, met een veel minder perfectionistisch controle-appa
raat, dan vragen we ons af of hier geen sprake is van eèn bedrijfstechnisch 
te amateuristische· opzet, die een op zichzelf goede zaak danig frustreert. 

III.1.6 

We kunnen stellen dat de uitgevers de naoorlogse trends voor consumptie
goederenprijzen niet realistisch gevolgd hebben. Hadden ze dat wel gedaan, 
dan zou een boek dat nuf 25,- à f 30,- kost, waarschijnlijk f se·,- à 
f 100,- moeten kosten. Een deel van de materi~le schade die voor auteurs 
(en vertalers) ontstaat door de verstoorde verhoudingen op de boekenmarkt, 
wordt hersteld via de uitkeringen die schrijvers óntvangen van het Fonds 
voor de Letteren. Dit fonds functioneerde ook al voordat de omzetten in 
minderheidsboeken gingen stagneren, omdat de negatieve effecten van het 
onvoldoende trendmatig stijgen van de boekprijs voor auteurs al veel eer
der voelbaar waren •. Immers, konden· de uitgevers jarenlang door schaalver
groting, vergroting van het titelaanbod als gevolg van de economische 
uitgangspunten tot omzetgroei, en centralisering en fusering van produk
tie-apparaten, de balans in evenwicht houden, schrijvers zijn wat hun in
komsten betreft geheel afhankelijk van de verkoopprijs en omzet van hun 
boeken. Het Fonds voor de Letteren stond in feite ten voorbeeld voor de op 
handen zijnde raamwet fondsen scheppende kunsten. Dat wil evenwel niet 
zeggen dat het altijd voorbeeldig werkt. Onder sterke druk van de vakbe
weging is het fonds steeds meer sociale maatstaven boven artistieke gaan 
stellen, waardoor het minder aan zijn primaire doelstelling van bevorde
ring van de literatuur kan voldoen. Het Amsterdamse fonds voor de kunst, 
heeft deze klip weten te omzeilen door doof te blijven voor de roep naar 
sociale maatstaven, waaraan inderdaad in een cultuurbeleid niet primair 
gehoor gegeven mag worden. 

Maar deze verschuiving naar sociale doeleinden is natuurlijk in hoge mate 
het gevolg van de volstrekt onvoldoende datering van het fonds, in ver
houding tot de voor de uitvoerende kunsten uitgetrokken bedragen. (Men 
zie hierover verder Kunst in de Samenleving, S.W.B. D•66, mei 1977) 
Hoe dan ook, in een samenhangend cultuurbeleid zal tot elke prijs voorkomen 
moeten worden dat schrijvers via een fonds sociaal staande gehouden dienen 
te worden, omdat de publikatiemogelijkheden voor hun werken afnemen of 

.teloor gaan. Het is voor een auteur even frustrerend om manuscripten voor. 
zijn eigen archief te produreren, als het voor een beeldend kunstenaar is, 
werken voor de kelders en zolders van de overheid te vervaarrligen. Een 
samenhangend letterenbeleid eist dus náást een Fonds voor de Letteren-dat 
schrijvers een behoorlijk materieel bestaan garandeert, ook een Fonds voor 
de Lezer, dat publikatie van het werk van de schrijvers mogelijk maakt. 
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IV. Het Fonds voor de Lezer 

~ 
In plaats van de huidige, onvoldoende en niet doeltreffende overheids
regeling, zou een Fonds voor de Lezer (respectievelijk Fonds voor de 
Publikaties) Ópgericht dienen te worden, bestuurd door overheid, schrij
vers, uitgevers en lezers tesamen. Bij "schrijvers" dient bovendien aan 
vertalers gedacht te worden, aangezien deze bij de moeilijk uitgeefbare, 
vertaalde literatuur een belangrijke rol spelen. 

1Y..:_g_ 

Bij steun van dit fonds aan de uitgave van minderheidsboeken, dient niet 
primair het "literaire" karakter de toetsingsnorm te zijn. Het bedreigde, 
cultureel waardevolle boek (zie I.1.) vinden we ook in andere cultureel
informatieve sectoren. Een eenvoudig stelsel van toetsingsnormen zou ge
baseerd dienen te zijn op de "moeilijke uitgeefbaarheid" en op aan uit
gevers te stellen vaktechnische- en deskundigheidseisen. Wordt aan dit 
normenstelsel voldaan, dan dient iedere aanvraag om garantiesubsidie in 
principe gehonoreerd te worden en dient afgezien te worden van subjec
tieve beoordelingscriteria op het "artistieke" vlak. Om aan procedurele 
vertraging te ontkomen, zou bovendien op elke, aan de basisnorm voldoende 
aanvrage, een verrekenbaar voorschot gegeven kunnen worden. 

1!:...2..:.. 
Erkend zou dienen te worden, datuitgeverscalculaties op goede gronden van 
elkaar kunnen verschillen. Zolang boeken niet gedxukt worden op een grauw 
eenheidsworstvel, kunnen er verschillen zijn in papierkeuze, bindwijze, 
corpsgrootte, etc., maar belangrijker is nog dat .de bedrijfsvoering (wel 
of geen free-lance medewerkers, wel of geen eigen magazijn, voorraadpo
litiek, ·hoeveelheid personeel, etc.) de overheads van bedrijf tot bedrijf 
kan doen verschillen. In plaats van de aanvragers te persen binnen het 
oorset van een voorgeschreven èalculatiemethode, zou het daarom aanbeve-· 
ling verdienen de eigen calculaties van aanvragende uitgeverijen aan vast 
te stellen.normen te toetsen. 

IV.4 
Om te voorkomen dat de administratieve procedures voor elk te steunen 
minderheidsboek herhaald dienen te worden en om tegemoet te komen aan het 
uitgeversbezwaar dat het doen van de aanvrage evenveel aan loon kost als 
de opbrengst van de garantiesubsidie, zou het fonds de mogelijkheid moe
ten openen produktieplannen voor meerdere jaren (minderheidsboekenserie 
in één vormgeving en onder één vast imprint) in zijn geheel voor garantie
subsidie in aanmerking te laten komen. Dergelijke te subsidi~ren series 
zouden dan binnen de uitgeverij geadministreerd kunnen worden in een 
aparte boekhouding, buiten de concernboekhouding voor het massaprodukt. 
Blijkt uit deze administratie dat een of meer titels uit een gesubsidi
eerd meerjarenplan onverwachts bestselling-kwaliteiten vertoont (vertonen), 
dan zou na het passeren van een nader vast te stellenomzetgrens refunding 
van het op die titel drukkende subsidie plaats moeten vinden, verhoogd 
met een percentage voor renteverlies en nieuwe fondsenvorming. (De situ
atie is bekend van het Filmproduktiefonds). 
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IV.5 
Om. te voldoen aan de filosofie die achter de naam "Fonds voor de Lezer" 
schuilgaat, zou het fonds normen moeten stellen t.a.v. de verkoopprijs 
waarvoor gesubsidieerde uitgaven aan het publiek aangeboden dienen te 
worden. 

IV.6 
Het is logisch dat een zodanig fonds .aan de uitgevers eisen zou dienen 
te stellen t.a.v. de honorering van auteurs en vertalers. Aangezien het 
hier voor een belangrijk deel om schrijvers/vertalers zal gaan, die nu 
zijn aangewezen op het onvoldoende gedoteerde Fonds voor de Letteren, 
kan zich uit deze opzet de sociaal zo gewenste situatie ontwikkelen, dat 
auteurs wat hun inkomen betreft weer meer in positieve zin bij hun eigen 
produkten betrokken raken en minder een beroep behoeven te doen op de 
sociale component van het Fonds voor de Letteren. 

IV.7 
Het concurrentievervalsend element van het ondersteunde minderheideboek 
t.o.v. het commerci~le algemene boek, mag o.i.als verwaarloosbaar be
schouwd worden. Het blijkt immers in de·praktijk dat naast het gesubsidi
eerde toneel een bloeiende vrije sector van amasumentstoneel kan bestaan 
en naast de gesubsidieerde orkestmuziek een gehele, ongesubsidieerde 
amusementsmuziekindustrie. 

1!.& 
Het Fonds voor de Lezer zou zijn gelden dienen te ontvang~n: 

IV.8.1: van de overheid; niet alleen door overheveling van de bestaande, 
zeer schrale pot, maar door toekenning van een budget dat de ver
gelijking kan doorstaan met voor toneel(bezoekers), ballet(omanen), 
muziek(minnaars) en opera(liefhebbers) uitgetrokken bedragen. 

~: door de opbrengst van de ad IV.4 genoemde refunding. 

IV.8.3: door mogelijke overheveling van gelden uit het Fonds voor de Let
teren, wanneer het ad IV.6 geschetste inkomenseffect voor auteurs 
zich duidelijk zou gaan aftekenen. 

IV.8.4: door bijdragen van buitenlandse overheden in het kader van de 
e~pört van hun lite~atuur. Het is namelijk binnen het raam van 
een Europese cultuurpolitiek heel wel denkbaar - en binnen de 
internationale société van.auteurs (CISAC) al wel besproken- dat 
overheden budgetten ter beschikking stellen ter stimulering van 
de internationale verbreiding van hun cultuur en dat deze budget
ten dan aangewend worden, o.m. om de verschijning van vertaalde 
literatuur mogelijk te maken. Per saldo hebben de binnenkomende 
auteursrechten van hun succesauteurs ook een positieve invloed 
op hun betalingsbalans. De Nederlandse situatie, waarbij vertalers 
gesubsidieerd worden, terwijl daarnaast een instituut voor de 
vertalingen van Nederlands letterkundig werk in stand gehouden 
moet worden, is cultureel zeer gewenst, maar economisch absurd. 
Instituten voor de vertaling van Frans, Duits, Engels en anders
talig werk zouden, gesubsidieerd door de diverse landsregeringen, 
eigenlijk de vertalers uit die talen moeten subsidi~ren. 
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V. Nog een probleem: de distributie 

!.:...:!. 
Er wordt vaak gezegd dat Nederland een klein taalgebied zou ZlJn en 
daarom een kleine markt voor boeken zou vormen. Deze constatering wordt 
in de praktijk gelogenstraft door het feit dat op een veel grotere markt 
dan de onze, bijvoorbeeld Frankrijk, de oplagen gemiddeld lager zijn dan 
ten onzent. 

V.2 

We hebben in het voorgaande afdoende bewezen dat de oplagengroei·43tokt 
en daarvoor ook de belangrijkste redenen aangegeven. Toch zijn er ook 
argumenten te bedenken die de verwachting van een voortgezette oplagen
groei zouden wéttigen: 
1. de voortzettende groei van het hogere opleidingsniveau, dankzij de 

verhoging van de leerplichtige leeftijd; 
2. de meerdere vrije tijd; 
3. de groei van het aantal zgn. "inactieven"; 
4. de behoefte aan gedetailleerde informatie in bewaarbare vorm, opge

wekt door radio en TV. 

Y.:l. 
We hebben gezien dat voorgenoemde factoren toch niet de groei van de op
lagen hebben kunnen bewerkstelligen. Het lijkt niet te boud om dan aan te 
nemen, dat een deel van de oorzaak hiervoor te vinden is bij het gegeven 
dat we onze toch al kleine markt nog verkleinen door een onvoldoende ade
quaat distributieapparaat. Immers, minder dan voorheen beperkt het hogere 
opleidingsniveau en de grotere actieve belangstelling zich tot de grote(re) 
ste.den. Radio en TV en ook de leerplichtwet hebben gezorgd voor een be
tere spreiding van kennis en van de dorst daarnaa, over het gehele land. 
Desondanks zien we eerder een afname dan een groei van het kwalitatieve 
distributieapparaat. We spreken daarbij over het kwalitatieve distributie
apparaat, omdat het aantal verkoopplaatsen in absolute zin niet sterk is 
afgenomen, maar er wel veel verkoopplaatsen van karakter veranderd zijn, 
De klassieke boekwinkel waar "elk boek altijd in voorraad was", heeft 
veelal zijn plaats moeten afstaan aan de inloopzaak met een beperkter 
assortiment en een voorraad die samengesteld wordt op basis van gegevens 
van economische aard (omzetsnelheid). Het ligt voor de hand dat in dit 
type boekwinkels juist het minderheidsboek met lage omzetsnelheid minder 
voorradig zal zijn. Men kan zo'n boek natuurlijk altijd bestellen, maar 
daarvoor is een zeer bewuste keuze noodzakelijk. Het minderheidsboek pro
fiteert niet van het fenomeen "impulsaankoop", hetgeen de oplage nog weer 
extra negatief beïnvloedt. Ook mag gesteld worden dat veel boekhandelaren 
opzien tegen de administratiemoeite en -kosten bij de nabestelling van 
zgn. "eentjes" (bestellingen van één exemplaar van een titel), waardoor 
bij bestelling van zulke titels soms ten onrechte maar gesteld wordt, dat 
het betreffende boek "uitverkocht" zou zijn, 

!.:...1 
Het distributieapparaat heeft zich niet aangepast aan de betere spreiding 
van kennis en ontwikkelingsniveau over het gehele land. Verreweg het groot
ste deel van wat nog over is aan kwaliteitsboekhandels, respectievelijk 
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van wat zich nog kwaliteitsboekhandel mag noemen, vinden we in het westen. 
De kaart van de buitengebieden toont m.b.t. de ·distributieplaatsën vele 
witte plekken. Van daar moeten de mensen naar het boek toereizen om zich 
het te kunnen aanschaffen. Verzendboekhandels en boekenclubs komen aan 
dit euvel niet tegemoet, omdat in hun op grote oplagen gebaseerde catalogi 
het minderheidsboek nauwelijks voorko~t. 

VI. Mogelijk een oplossing voor het distributie-spreidingsprobleem ? 

VI.1 

De gesignaleerde .witte plekken op de boekdistributiekaart maken het voor 
het minderheidsboek ~juist als dit zich via een produktiefonds blijvend 
kan handhaven- noodzakelijk om uit te zien naar een uitsluitend voor dit 
minderheidsboek bestemd distributieapparaat dat wèl al deze witte plekken 
bestrijkt, Het enig aanwezige en ook aangewezen apparaat daarvoor lijkt 
de openbare bibliotheek te zijn, die door middel van bibliobussen tot in 
de kleinste. gehuchten komt. 
VI.2 

We mogen redelijkerwijze aannemen, dat de sterke groei vari het aantal uit-
·leningen tot op zekere hoogte verantwoordelijk kan zijn voor de bedrei
ging.van het minderheidsboek en dus is het een daad van rechtvaardigheid 
dit bibliotheekwezen ook weer te gebruiken om de positie van dat minder
heidsboek te versterken. 
Yl..:l. 
We hebben al gesteld dat de bibliotheekwereld op dit moment lijdt aan 
onderbezetting op personeelsgebied, door de onwil van de huidige regering 
te investeren in een werkgelegenheidsbeleid in de quartaire sector. Taak
verbreding van de bibliotheken zou dus eerst kunnen plaatsvinden, nadat 
dit euvel verholpen is, maar aangenomen mag worden dat een toekomstig 
kabinet van progressiever signatuur hier snel iets aan zal doen. 

VI.4 

Anderszijds zou een dergelijke taakverbreding aan de openbare bibliotheken 
natuurlijk ook een stuk eigen inkomen kunnen verzekeren, aangezien ze 
zich voor deze arbeid kunnen laten betalen, Dat wil overigens allerminst 
zeggen dat wij ervoor pleiten het verkoopverkeer in zulke gevallen reaht
strèeks van uitgevernaar bibliotheek te leiden. Daarmee immers zou de 
zwarte piet terecht komen bij de boekhandel en de positie van die be
dreigde bedrijfstak nog meer ondermijnd worden. Gedacht moet daarom wor
den aan een nog nader uit te werken systeem waarin de detailhandel ook 
bij levering van "eentjes" via bibliotheken en bibliobussen als tussen
persoon ingeschakeld blijft voorzover verkopen plaats vinden in de ver
zorgingsgebieden van lokale boekhandelaren. 

VI.5 

Als aanvulling op een dergelijk distributiebeleid voor het minderheidsboek 
ware te denken aan de mogelijkheid om een brede voorraadvorming bij de 
boekhandel te bevorderen.door middel van verrekenbare investeringssubsi
dies op assortimentshandhaving van minderheidspublikaties. 
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VII Loslaten van prijsbinding bedreigt minderheideboek 

VII.1 

Het grootste gevaar dat het wankele evenwicht tussen massaboek en minder
heidaboek op dit moment bedreigt, is het (in E.G.-harmonisatieverband 
nagestreefde) loslaten van de verticale prijsbinding. 

VII.2 

Op het eerste gezicht lijkt het opheffen van de vaste verkoopprijs gun
stige gevolgen voor de consument te hebben: het massaboek zal erdoor in 
prijs kunnen dalen. Bij de gramafoonplaat hebben we evenwel kunnen con
stateren, dat dit mechanisme zich in hoog tempo tegen het belang van de 
consument keert, in die. zin dat het aanbod verschraalt en het experiment 
verdwijnt, omdat de interne subsidie die uitgeverijen zelf verlenen 
aan hun minderheidsprodukten, de vestzak-broekzak-relatie tussen massa
en minderheidsprodukt, teloor gaat wanneer de broekzak te weinig incas
seert om nog naar de vestzak door te schuiven. 

VII.3 

In de geluidsdragersindustrie zien we na de afschaffing van de vaste 
verkoopprijzen bovendien hoe het, via royalty-percentages aan de v~rkoop
prijs gekoppelde auteursinkomen (de mechanische STEMRA-rechten) gedaald 
is. Voor het vertaalde boek zou dit betekenen dat er te weinig ruimte 
zou blijven om het vertalersinkomen op minimaal niveau te houden. Het 
taalverarmend effect van slechte vertalingen mag bekend verondersteld 
worden. Met betrekking tot auteurs- en vertalersinkomen zouden dan weer 
extra overheidsmaatregelen noodzakelijk worden, zodat de gemeenschap 
direct en indirect teveel zou moeten betalen voor een alleen maar schijn
baar consumentenbelang. 

VII.4 

In een recent interview met NRC-Handelsblad (15 september 1979) heeft 
Minister Gardeniers zich wel expliciet uitgesproken vóór handhaving van 
de verticale prijsbinding, maar ze maakte de restrictie dat dit haars 
inziens zou moeten gelden voor "literatuur". Men kan zich afvragen of 
het mogelijk en wenselijk is een scheiding tussen literaire boeken en 
overige aan te brengen. Het effect zou allicht zijn dat het literaire 
boek "duur" blijft en het algemene boek goedkoper wordt, dat de litera
tuur aldus nog meer in de elitaire hoek gedreven wordt. Kan dat de be
doeling van een Minister van Cultuur zijn ? De Minister voegt er overi
gens aan toe dat de zaak in het Kabinet nog nooit behandeld is. Haar uit
apraken missen daardoor de kracht om onze bezorgdheid weg te nemen. 
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VIII. Wetenschappelijke publikaties met kleine oplagen 

VIII.1: Inleiding 

VIII.1 .1 

De problematiek bij wetenschappelijke publikaties van hoog niveau wijkt 
in verschillende opzichten af van die rond de publikaties bestemd 
voor een algemeen publiek. Het al of niet kunnen bestaan van uitgaven 
met een maar zeer beperkte "markt" (wetenschappelijke minderheidspubli
katies) is daar slechts een onderdeel van. In het beperkte kader van 
deze nota wordt maar in zeer bescheiden mate op andere aspecten van de 
wetenschappelijke informatiemarkt ingegaan. 

VIII.1.2 

Problemen met betrekking tot de moeilijke uitgaafbaarheid van wetenschap
pelijke minderheidspublikaties doen zich vooral voor bij gespeciali
seerde wetenschappelijke publikaties (boek zowel als tijdschrift). Tekst
boeken op universitair niveau, naslagwerken, algemeen wetenschappelijke 
tijdschriften e.d. worden tot nu toe meestal nog wel tegen een normaal 
ondernemersrisico door uitgevers ter hand genomen. 

VIII.1. 3 

Bij gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties is men meer dan bij 
publieksuitgaven gewend aan relatief lage oplagen en hoge prijzen. Een 
grens waaronder een wetenschappelijke publikatie een minderheidsuitgave 
wordt, is moeilijk exact aan te geven, maar een getal van 1000 ex. voor 
een boek en 700 ex. voor een tijdschrift, lijkt -in zijn algemeenheid de 
huidige realiteit goed te benaderen. 

VIII.2 

Economische aspecten 

VIII.2.1 

De oplagen van gespecialiseerde wetenschappelijke boeken en tijdschriften 
zijn in de jaren zeventig onder druk komen te staan door factoren als: 
a) een betrekkelijke stagnatie in de groei van het aantal wetenschaps

mensen dat in het beoefenen van wetenschap een .bestaan vindt (b.v. 
onderzoek, wetenschappelijk onderwijs); 

b) de steeds doorgaande opdeling van de wetenschap in specialismen en 
superspecialismen, waardoor per deelgebied het aantal wetenschappers 
neigt naar teruglopen; 

c) een groeiende neiging onder wetenschapsmensen om zelf weinig weten
schappelijke literatuur meer aan te schaffen, maar daarvoor terug te 
vallen op de bibliotheek van de instelling waaraan men verbonden is; 

d) bezuinigingen op de budgetten van wetenschappelijke instellingen, daar
bij begrepen de bibliotheken; 

e) een toenemende samenwerking tussen bibliotheken, waardoor per biblio-
theek met een beperkter fondsvorming kan worden volstaan; · 

f) het op zeer grote schaal fotocopi~ren van wetenschappelijke publikaties, 
niet alleen t.b.v. individueel gebruik, maar ook vanwege instellingen; 
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vooral de vele gespecialiseerde uitgaven die dicht bij de bestaana
grens zitten worden hierdoor sterk bedreigd; 

g) de opkomst van nieuwe middelen van vastlegging, verspreiding, opslag 
en ontsluiting van wetenschappelijke informatie. 

Deze opsomming geeft geen economische rangorde aan. 

VIII.2.2 

Sommige gespecialiseerde Nederlandse wetenschappelijke publikaties zijn 
,onrendabel geworden. 

VIII.2.3 

Veel gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties zijn bedoeld voor in
ternationale doelgroepen. Dit vereist publikatie in een wereldtaal. Daarmee 
zijn extra kosten gemoeid, wegens taalcorrectie (of volledige vertaling, 
met name in de alpha-en gamma-vakken, zie ook punt VIII.4.13, hogere zet
kosten (door toeslagen), hogere kosten van promotie en distributie. 

VIII.2.4 

Gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties komen veelal nog steeds tot 
stand uit een verscheidenheid aan (meestal niet expliciete en niet ge
scheiden) ·motieven, zoals het vastleggen van de resultaten van verricht 
onderzoek (archief-functie), het mededelen aan anderen va~ nieuwe gegevens 
of inzichten (informatieve functie), het verantwoorden aan de financiers 
van het onderzoek van wat met de beschikbaar gestelde fóndsen (betaalde 
werktijd inbegrepen) is gedaan (verantwoordings-functie), het vestigen of 
versterken van de reputatie van de onderzoeker/auteur (carrière-functie). 
Ieder van deze functies stelt eisen aan de inhoud en omvang van de publi
katie, hetgeen kostenverhogend werkt en de verhandelbaarheid van de publi
katie beperkt. 

VIII.2.5 

Een groot deel van de gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties wordt 
niet verzorgd door professionele uitgevers, maar door wetenschappelijke 
instellingen en verenigingen. Deze hebben meestal slechts beperkte finan
ci~le middelen, terwijl de produktiekosten van publikaties sterk zijn ge
stegen. 

VIII.2.6 

Bij publikaties die door een instelling of veren1g1ng worden verzorgd, is 
het n±et ongebruikelijk dat veel kosten niet ten laste van die publikaties 
worden gebracht (b.v. redaktionele werktijd, administratieve hulp, opslag). 
Zouden deze kosten wel worden doorberekend (zoals bij een uitgeverij het 
geval is), dan zal vaak blijken dat de publikaties in feite niet rendabel 
zijn. Er zijn daarom in wezen veel meer wetenschappelijke minderheidspu
blikaties dan wel wordt gedacht. 

VIII.2.7 

Slechts enkele instellingen van wetenschappel1jk onderwijs of onderzoek 
leren wetenschapsmensen hoe een wetenschappelijke publikatie moet worden 
geschreven of samengesteld, gelet op een effici~nte produktie en een doel
gerichte verspreiding. De zeer vele redacteuren en beheerders van weten
schappelijke publikaties, die niet in dienst zijn van een uitgeverij, 
leren hun werk meestal door vallen en opstaan, hetgeen een weinig doel
matige en zeer kostbare methode is. 



VIII.3 

Distributie 

VIII. 3.1 
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Traditioneel ligt er bij het publiceren van nieuwe wetenschappelijke in
formatie meer accent op de belangen van de auteur (het ervoor zorgen dat 
zijn of haar werk gedrukt wordt), dan op die van de gebruiker van de 
informatie (het kiezen van vormen en media die afgestemd zijn op de-manier 
waarop informatie na publikatie wordt opgenomen in het wetenschappelijk 
gebeuren) (zie ook VIII.2.4). Dit beperkt de verspreidingsmogelijkheden 
en leidt vaak tot het uitwijken naar minder effici~nte methoden (b.v. 
publikatie in een voornamelijk nationaal medium, gevolgd door gratis 
toezending van een exemplaar door de auteur aan hem bekende buitenlandse 
collega's). 

VIII.3.2 

De verspreiding van gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties ge
schiedt vrijwel geheel als "eentjes". De potenti~le kopers zitten over de 
gehele wereld verspreid. Dit m·aakt dat grote inspanningen nodig zijn voor 
de verkoopbevdrdering van een wetenschappelijke uitgave, waar tegenover 
slechts een bescheiden budget staat als gevolg van de kleine oplage. Een 
compromis kan gevonden worden door de gecombineerde-promotie van meerdere, 
verwante publikaties. 

VIII. 3. 3 

De verkoopbevordering en verkoop van gespecialiseerde wetenschappelijke 
publikaties op een wereldwijde schaal is vakwerk. Het vereist kennis van 
_de markt, de opbouw van goed op onderwerp gecodeerde adressenbestanden, 
kontakten met boekhandels, tijdschrift-distributeurs, wetenschappelijke 
instellingen, e.d. Het kan daarom het best worden gedaan door een daartoe 
uitgeruste organisatie (b.v. de wetenschappelijke uitgeverij) met vol
doende zekerheid van continuïteit. 

VIII.3.4 

Wetenschappelijke verenigingen en instellingen hebben vaak maar een zeer 
beperkt verspreidingsapparaat, in hoofdzaak gericht op de leden van de 
vereniging en op het zgn. "ruilverkeer" (uitruil van publikaties met over
eenkomstige instellingen elders ter wereld). 

VIII. 3. 5 
Wetenschapsmensen en hun verenigingen en werkgevers reageren tot dusver 
meestal erg terughoudend op zich aandienende nieuwe mogelijkheden om tot 
een duidelijker, meer doelgerichte vastlegging en distributie van gespe
cialiseerde wetenschappelijke informatie te komen. 

VIII.3.6 

Het prestige dat Nederland internationaal geniet op wetenschappelijk gebied 
wordt niettemin sterk bepaald door de mate waarin van het in ons land 
verrichte wetenschappelijke werk, elders in de wereld wordt kennis genomen. 



VIII. 4 

Beleidssuggesties 

VIII.4.1 

- 23 -

De ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatieverzorging zijn sterk 
met elkaar verweven. Voor het bereiken van afdoende oplossingen van de 
vele problemen die zich voordoen, is het bes1ist noodzakelijk dat de over
heid spoedig een samenhangend totaalbeleid voor de wetenschappelijke 
informatieverzorging tot stand brengt. 

VIII. 4.2 

In het overheidsbeleid is tot dusver veel aandacht besteed aan de ont
sluiting van opgeslagen, gespecialiseerde wetenschappelijke informatie 
(wetenschappelijk bibliotheekwezen, documentatie, bibliografische data
banken, computernetwerken voor het uitvragen van mechanische informatie
bestanden). Daarentegen wordt relatief slechts weinig aandacht geschonken 
aan de doelmatige en doelgerichte vastlegging en distributie van nieuwe 
informatie. Deze onevenwichtigheid behoeft dringend correctie. 

VIII.4. 3 

Meer aandacht dient te worden besteed aan de opleiding van wetenschappe
lijke onderzoekers in hun rol van auteur en aan de opleiding van redac- ' 
teuren en beheerders van wetenschappelijke publikaties. Een belangrijke 
rol hierbij kan weggelegd zijn voo·r een tot stand te brengen en op prak
tischetoepassingen te richten interuniversitair instituut voor de weten
~ eli'ke informatieverzor in zoals bepleit wordt door het NOBIN 

zie: De onderzooker als auteur, advies van het bestuur van NOBIN, uitge
bracht aan de Minister voor Wetenschapsbeleid, NOBIN, 's-Gravenhage, 197_9: 
"Nu men streeft naar een studieduurverkorting, is een goede scholing in 
het omgaan met en vormgeven aan wetenschappelijke informatie nog dringen
der geworden dan in het verleden. Immers, een studieduurverkorting zal 
een zekere verschuiving met zich moeten brengen van het aanleren van 
feitelijke informatie naar het beter leren hoe zulke informatie te vinden, 
te verwerken en door te geven.") 
Een dergelijke instelling kan er ook een belangrijke bijdrage toe leveren 
dat nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de wetenschappelijke infor
matieverzorging, waaraan in diverse landen thans hard wordt gewerkt, 
sneller en beter doordringen tot de Nederlandse wetenschappelijke wereld 
in het algemeen (b.v. mechanische tekstverwe.rking door onderzoekers/ 
auteurs, aangepaste redactionele systemen, onderscheiden verzorging van 
informatieve en te archiveren informatie, nieuwe tijdschriftvormen, 
nieuwe informatiedragers). 

VIII. 4. 4 

Het publiceren van verzamelde wetenschappelijke informatie is een essen
tieel onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Dit dient ook tot uitdruk
king te komen in het overheidsbeleid in het algemeen en in de financiering 
van onderzoeksinstellingen in het bijzonder. Versluierde kosten t.b.v. 
wetenschappelijke publikaties dienen zichtbaar gemaakt te worden, zonder 
dat door de betrokkenen gevreesd hoeft te worden dat het voortbestaan van 
de publikaties daarmee in gevaar wordt gebracht. 



- 24 -

VIII.4. 5 

De verzorging van de zeer vele wetenschappelijke publikaties in Neder
land, die niet worden ge~xploiteerd door een professionele uitgeverij, 
geschiedt enorm versnipperd. Gepleit wordt voor meer concentratie van 
deze uitgeversactiviteiten bij een universitaire pers zonder winst-oog
merk (vgl. de Amerikaanse en Britse University Presses), met een promo
tie- en distributie-apparaat dat wereldwijd effici~nt kan opereren. 
Dat is te realiseren door het tot stand brengen van één nationale onder
neming, maar evenzeer valt te denken aan regionale of per wetenschappe
lijk vakgebied opgezette universitaire persen, die in de verloopsector 
volledig samenwerken. Een voorbeeld van een al bestaande-~akwetenschap
pelijke uitgeverij is het PUDOC in Wageningen, vallend onder het Ministe
rie van Landbouw, die werkt t.b.v. de Landbouwhogeschool en andere 
Nederlandse instituten waar landbouwkundig onderzoek wordt verricht. 
Decentralisatie van het beleid m.b.t. acceptering van uit te geven pro
jecten, versterkt de band tussen de wetenschappelijke wereld en de uni
versitaire pers. 

VIII. 4. 6 

Desgewenst kunnen door zo'n universitaire pers ook bepaalde redactionele 
diensten worden verleend. Door het samenbrengen van veel kleinere uit
gaven in groter produktie-eenheden, kan zo beter gebruik worden gemaa~t 
van in opkomst zijnde geautomatiseerde systemen, op redactioneel gebied 
zowel als op de terreinen van reproduktie en verzending (zonder dat in
breuk hoeft te worden gemaakt op de identiteit van de individuele publi
katies). 

VIII.4. 7 

Evenmin als dat in de Angelsaksische landen het geval is, behoeft een 
universitaire pers hier als een ernstige concurrent van de commerci~le 
wetenschappelijke uitgeverij te worden gezien. Veel gespecialiseerde we
tenschappelijke uitgaven lenen zich niet voor gewone commerci~le exploi
tatie; veel verenigingen of instellingen willen liever niet met een 
commercieel bedrijf samenwerken. Gezamenlijke activiteiten van commer
ci~le wetenschappelijke uitgeverijen en de universitaire pers, tot weder
zijds voordeel, behoeven zeker niet uitgesloten te worden. 

VIII.4.8 

Op de wat langere termijn kan op deze WlJZe vanuit Nederland ook beter 
worden ingespeeld op het gaan benutten van niet aan papier gebonden media 
voor de gerichte verspreiding van nieuwe, gespecialiseerde wetenschappe
lijke informatie. b.v. via elektronische netwerken ("elektronische tijd
schriften") op een enigszins vergelijkbare manier als thans reeds gebeurt 
bij de ontsluiting van opgeslagen, op papier geregistreerde wetenschappe
lijke informatie met behulp van mechanische bestanden van bibliografische 
gegevens. 

VIII. 4. 9 

De overheid dient te bevorderen dat ook de uitgevers van nieuwe (zgn. 
"primairé") wetenschappelijke informatie actief worden betrokken bij het 
uitwerken van verdere plannen voor het verschaffen van o evraa de vol
ledige documenten aan de gebruikers van machinale bibliografische in
formatiebestanden (b.v. via Euronet). 
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VIII.4:'10 

Een spoedige internationale harmonisatie van de auteursrechtwetgeving 
(te beginnen binnen de Europese Gemeenschap en tussen de E.G. en de U.S.A.) 
is een hoofdvoorwaarde voor de bescherming van de belangen van de auteurs 
en uitgevers van gespecialiseerde wetenschappelijke informatie. 

VIII.&.11 

Ook voor wetenschappeli.jke publikaties zou aan een produktiefonds voor 
commercieel niet-ex loiteerbare boeken reeksen en ti 'dschriften gedacht 
moeten worden, naar analogie van het voor letterkundige en andere) min
derheidsboeken bepleite (zie IV.1). Dit kan niet in plaats van.de fondsen 
voor het verzorgen van publikaties, die direct aan onderzoekinstellingen 
wor~en toegekend, maar als aanvulling daarop, voor publikaties van die 
verenigingen, instellingen of particulieren, die op andere wijze niet 
worden gesteund. Het fonds zou o.m. gevoed kunnen worden door gelden 
welke via reprorechten (zie VIII.4.12) aan wetenschappelijke uitgaven 
dienen toe te vloeien. Op hulp uit dit fonds moet zowel door commerci~le 
uitgeverijen als door de universitaire pers voor concrete projecten een 
beroep kunnen worden gedaan en beide zouden ook in het beheer van dit 
fonds dienen deel te nemen. Wanneer gesteunde publikaties rendabel worden 
zou refunding moeten plaatsvinden (met een zekere opslag voor renteder
ving en fondsversterking). Het fonds kan ook als instrument dienen om te 
komen tot een samenhangend beleid van die instanties die met gespeciali
seerde wetenschappelijke publikaties te maken hebben (w.o. Ministeries 
van 0 en W, Wetenschapsbeleid, Landbouw, Economische Zaken; ZWO). 

VIII.4.12 

Reeds enige jaren geleden heeft de rijksoverheid ingezien dat het onge
limiteerd fotocopi~ren van teksten een uitholling betekende van de Auteurs
wet en bij de toen ingevoerde nieuwe artikelen t6b en 17 van de Auteurswet, 
en een daarop ge~nte Algemene Maatregel van Bestuur werd de plicht tot 
betaling van reprorechten bij het vervaardigen van fotocopie~n (repro
grafie~n) van auteursrechtelijk beschermde werken geregeld. In de prak
tijk heeft deze regeling echter tot nog toe onvoldoende effect gehad, 
omdat het moeilijk bleek een representatieve incasso-organisatie op te 
bouwen, die namens de overgrote meerderheid van auteursrechthebbenden zou 
kunnen optreden. De daartoe in het ·leven geroepen Stichting Reprorecht, 
waarin auteurs en uitgevers op zowel literair als wetenschappelijk gebied 
samenwerken, is er met name onder dè auteurs van wetenschappelijke werken 
niet voldoende in geslaagd een algemeen mandaat te verwerven. 
Het is duidelijk dat de stroom van kleine tot zeer kleine bedragen niet 
opgevangen kan worden door de individuele auteurs en uitgevers, terwijl 
die bedragen door een collectieve organisatie evenmin uitgekeerd kunnen 
worden aan individuele uitgevers en auteurs. Voorzien is dan ook dat 
deze "collectieve rechten" aangewend kunnen worden voor "collectieve 
doelen", zoals het in stand houden van publikatiemogelijkheden, daar waar 
ze door ongelimiteerd fotocopi~ren in de gevarenzone geraken. 

Door het Ministerie van Justitie is medio 1978 de Commissie Incasso, Be
heer en Repart i tie Auteursrechtgelden (in de wandelgangen CI·BRA genaamd) 
opgericht, die de minister moet adviseren over problemen t.a.v. auteurs
rechtopbrengsten, zoals o.m. het probleem rond incasso en verdeling van 
reprorechten. 
10 september 1979 is deze commissie voor het voetlicht getreden met een 
eerste nota. Ten aanzien van het reprorecht valt het·op dat de commissie 
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uitsluitend schrijft over de auteurs en er geheel aan voorbijgaat dat 
het de uitgeverij is die evenveel als of aanzienlijk meer schade lijdt 
door het reprograferen dan de auteur. Weliswaar daalt het eventuele 
auteursinkomen bij oplageverkleining, maar verreweg de meeste repro
grafie~n worden gemaakt in de sfeer van de wetenschappelijke en educa
tieve publikaties en juist bij die publikaties zijn de drijfveren van 
de auteurs over het algemeen nièt materieel gericht (men zie ook VIII.2.4). 
Door aan uitgevers eigen en niet slechts van hun auteurs afgeleide aan
spraken toe te·kennen, zou de commissie een uiterst gewenste bijdrage 
leveren aan het handhaven van de publikatiemogelfjkheden. Naar aanleiding 
van de afkondiging van de nieuwe wettelijke regeling is onder wetenschaps
publicisten een discussie ontbrand, met betrekking tot het al dan niet 
willen (doen) heffen van reprorechten op gepubliceerd werk. Er zijn nogal 
wat auteurs van wetenschappelijk werk, voor wie de publikatie een bij
produkt is van hun onderzoekstaak. Deze nu, menen in grote getale af te 
moeten zien van hun aanspraken op reprorechten, aangezien die een zo 
breed mogelijke verspreiding van hun idee~n in de weg zouden kunnen staan. 

De ·commissie meent aan de bezwaren van deze publicisten tegemoet te moe
ten komen door te stellen: " ••• zal alsdan tevens moeten worden voorzien 
in de mogelijkheid dat auteurs die bepaaldelijk niet wensen, dat de in 
beginsel aan hen toekomende vergoedingaaanspraken geldend gemaakt worden, 
die wens kunnen kenbaar maken aan de "eigen recht-organisatie", die zich 
alsdan naar die wens zal hebben te. gedragen. 

Wij betreuren deze uitspraak van de commissie CIBRA. Weliswaar lijkt de 
gedachte van de betrokken wetenschapsbeoefenaren sympathiek en democra
tisch: "geen obstakels tussen onderzoeker en kennisnemer", maar in feite 
bereikt deze filosofie het tegenovergestelde van het beoogde. Ze gaat 
er namelijk van uit dat reprorechten wèl individueel toedeelbaar zouden 
zijn en dus het inkomen van de auteurs zou verhogen, terwijl die veelal 
al uit andere hoofde voor hun arbeid gehonoreerd worden en meestal nog 
door de gemeenschap ook. Maar als, zoals door alle deskundigen wordt 
aangenomen, die individuele toedeelbaarheid een illusie is en de repro
rechtgelden dus gebruikt zullen gaan worden b.v. voor collectieve doelen 
inzake nieuwe publikatie-en onderzoeksmogelijkheden, dan wordt deze indi
vidualistische opstelling onsolidair en ondergraaft ze de fondsvorming 
t.b.v •. het goede doel. (zie verder Nota van de Commissie Incasso Beheer 
en Repartitie Auteursrechtgelden, ter voorbereiding van de door haar op 
17 december 1979 te houden hoorzitting, CIBRA 8.90 (10-9-79)). 

VIII.4.13 

Een bijzonder Nederlands probleem wordt nog gevormd door het feit dat 
tijdschriftartikelen, monografie~n en boeken in met name vele alpha- en 
gamma-wetenschappen in het Engels vertaald moeten worden door zeer ge
specialiseerde professionele vertalers. Het taalgebruik luistert bij deze 
publikaties vaak zo nauw, dat hier niet volstaan kan worden met het min 
of meer schoolse Engels dat de Nederlandse wetenschapsmensen zelf be
heersen. De kosten echter van deze professionele vertalers kunnen in het 
algemeen niet gedragen ;.rorden door de commerci~le uitgevers in Nederland, 
die immers moeten concurreren met uitgevers in het Engelse taalgebied, 
die deze kosten niet hebben. De ZW0-vertaal-subsidieregelingen· zijn te 
beperkt in hun mogelijkheden. Om deze reden is bij in ieder geval reeds 
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één universiteit in ons land een voorstel in studie genomen om extra 
financi~le voorzieningen te treffen met het oog op de vertaalkosten 
in de alpha- en gamma-faculteiten. Het is echter in feite de rijksover
heid die hier met een centrale financi~le voorziening zou moeten komen, 
naast de bestaande ZWO-mogelijkh~den. 

VIII.4.14 

Ook ten aanzien van de meer al~emene wetenschappelijke publikaties, z~Jn 
er soms knelpunten. Het instituut voor ZWO interpreteert bijvoorbeeld 
het begrip "zuiver wetenschappelijk" zeer strikt. Dit betekent dat meer 
algemeen wetenschappelijke publikaties (hoewel soms ook moeilijk of niet 
exploitabel) het resico lopen als niet puur-wetenschappelijk te worden 
beschouwd, terwijl zeer gespecialiseerde wetenschappelijke publikaties 
door ZWO wel als "zuiver" en dus als subsidiabel worden verklaard. Dit 
beleid zou in die zin moeten worden omgebogen, dat iedere niet-exploitabele 
en eventueel te subsidi~ren wetenschappelijke publikatie op zi.jn eigen 
merites wordt beoordeeld en dat uitsluitend op grond daarvan over de sub
sidi~ring wordt besloten. 

VIII.4.15 

Vermeden moet worden, dat het voortbestaan van een door de abonnees nood
zakelijk of wenselijk geacht wetenschappelijk tijdschrift wordt bedreigd 
doordat het Ministerie van Economische Zaken niet die prijsverhoging toe
staat, die nodig is om de uitgave rendabel te houden. In zulke gevallen 
moet het mogelijk zijn om -onder overlegging van exploitatiecijfers- op 
redelijk korte termijn (want de abonnementspr,ij s dient tijdig bij de 
boekhandel en abonnees bekend te zijn) de nodige ontheffing van de pri.js
voorschriften te krijgen. 

IX. TENSLOTTE 

Een van de belangrijkste grondwettelijke rechten in een ware democratie 
is het recht op vrije meningsuiting. 

D1 66 wijst erop dat dit grondrecht een tweezijdigheid inhoudt: niet alleen 
het actieve recht de eigen mening te uiten, maar eveneens het passieve 
recht van ieders mening kennis te nemen. 

De in deze nota geschetste, 'ge,raarlijke ontwikkeling t.a.v. verschraling 
van het aanbod van het zo democratische middel van cultuuroverdracht, 
het boek, bedreigt niet direct het actieve recht van meningsuiting. 
Schrijvers kunnen best aan de stencilmachine gaan staan, wetenschappelijke 
publikaties kunnen op kleine schaal heel goed via eigen fotocopi~ring 
tot stand komen. Maar wanneer auteurs door de feitelijke ontwikkelingen 
gedwongen worden tot een zo kleinschalige verspreiding van hun teksten en 
wanneer de ruimschalige produktie en distributie van minderheidegeschrif
ten stokt, wordt er wel getornd aan de grondwettelijke rechten van ook 
het lezerspubliek. 
Er is dan, naar de mening van D1 66, sprake van een gevaarlijke vorm van 
economische "censuur" en het is de taak van de overheid dit gevaar tijdig 
te herkennen, te erkennen en te keren. 
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Dit klemt des te sterker, waar de overheid een grote eigen verantwoorde
lijkheid heeft voor het ontstaan van deze dreigende aantasting van het 
recht op vrije kennisneming van meningen, door haar ingrijpen in het 
economische proces t.a.v. bepaalde cultuuruitingen, zowel door haar sub
sidie- als door haar bibliotheekbeleid. 

"Gelijke cultuuruitingen, gelijke kappen", dient méér het uitgangspunt 
van het overheidsbeleid te zijn, naarmate een cultuuruiting door het 
eigen overheidsoptreden t.a.v. andere cultuuruitingen, méér bedreigd 
wordt. 

D1 66 is van mening dat t.a.v. het minderheidsboek en -tijdschrift de ge
varenzone bereikt is en bepleit daarom (deze nota snel recapitulerend) 
voor o.m. de volgende directe maatregelen: 

1. Instelling van een Fonds voor de Lezer. 

2. Instelling van een produktiefonds wetenschappelijke publikaties. 

3. Erkenning van het leenrecht voor auteur ~uitgever. 

4. Betere regeling van het reprorecht voor auteur~ uitgever. 

5. Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen bij de bibliotheken. 

6. Inschakelen van de bibliotheken bij de verkoop van minderheidspublika-
ties, in samenwerking met de bestaande vakboekhandel. 

7. Subsidies op brede assortimentshandhaving b~ de boekhandel. 

8. Uitbouw en bundeling van. een universitaire pers. 

9. Druk op het buitenland om vertaalde literatuur mede te subsidi~ren 
vanuit het uitgangstaal-land. 

10.Handhaving van de vertikale prijsbinding van het boek. 

11.Realistischer benadering door Economische Zaken van de prijsstelling 
voor wetenschappelijke tijdschriften. 

12.Meer pragmatiek en minder purisme in de beoordelingsnormen van ZWO. 

Werkgroep Kunsten en Media 

Stichting Wetenschappelijk Bureau Dl66 

november 1979 
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