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Boekenmarkt in 2008: nóg meer van hetzelfde
sterke groei vertaald werk
Gemiddelde omzet literair boek buiten de top-100: 700 exemplaren

De royale groei van de omzet in fictie en literaire nonfictie (met 7% naar ruwweg 300
miljoen), is vooral te herleiden naar vertaald werk. Het best-verkochte boek van 2008 was
net als vorig jaar Khaled Hosseini’s' De vliegeraar', met 273.980 verkochte exemplaren.
Van Hosseini’s tweede roman, 'Duizend schitterende zonnen', werden nog eens 210.788
exemplaren verkocht. Ook dit boek staat al twee jaar in de top-3. In twee jaar werden van
deze twee boeken in Nederland 1.269.492 exemplaren verkocht. Uitgever De Bezige Bij
dankte alleen aan deze twee boeken een bruto omzet van 21 miljoen euro.
Het jaar 2008 kende 11 megasellers (meer dan 100.000 exemplaren), tegen 22 in het
piekjaar 2007. De trend van megasellers over een lange termijn van 15 jaar is sterk
stijgend, met 2007 als voorlopig hoogtepunt (zie het lijstje onderaan). Het gewicht van de
top-100 op de totaal-omzet van algemene boeken, bedroeg 16% (vorig jaar: 19,9%
volgens onderzoeksbureau GFK en 19,6% volgens het CPNB). Afgezet tegen alleen de
literaire markt zal de top-100 een zwaarder gewicht hebben. Aan de hand van de
verstrekte gegevens is het percentage helaas niet te bepalen. In de top-10 stonden maar 2
nieuwe Nederlandse titels ('Blauw water' van Simone van der Vlugt, en 'Echte mannen
eten geen kaas' van Maria Mosterd.) Van de top-10 zijn er 6 vertaald werk. Er werden
ruim 2x zoveel vertaalde boeken verkocht als oorspronkelijk Nederlands, en het aantal
verschillende vertaalde titels groeide zes keer zo hard als het aantal oorspronkelijk
Nederlandse titels.
In totaal zijn er vorig jaar 47,7 miljoen Nederlandstalige algemene boeken verkocht. Dit is
3,6 % meer dan in 2007. De omzet steeg met 2 % naar 593 miljoen (volgens CPNB.
GFK komt uit op 650 miljoen). Hiervan maakt het segment fictie ruwweg 45% uit (cijfer
GFK). Auteursdomein heeft aan onderzoeksbureau GFK en aan het CPNB vragen gesteld
over het politiek gevoelige cijfer van het gewicht van de top-100. Het CPNB rapporteerde
tussen 2007 en 2007 een daling van 22% naar 19,6% en verbond er de conclusie aan dat
'de aandacht van het publiek zich meer dan ooit spreidt over het totaal van leverbare titels.'
Volgens GFK is het gewicht echter gestegen van 19,6% naar 19,9%. Auteursdomein
begroot de omzet in 2008 van via het Centraal Boekhuis leverbare titels buiten de top-100
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specifiek voor de secor literatuur op gemiddeld 8000,- per titel, wat bij een gemiddelde
prijs van 12,50 neerkomt op iets minder dan 700 exemplaren. Over de spreiding van het
segment buiten de top-100 wordt geen informatie gegeven.
Stichting Auteursdomein
bronnen: CPNB, GFK retail and technology, andere bronnen in het boekenvak
* Cijfer van GFK. Cijfers van GFK en CPNB
Ontwikkeling van megasellers (>100.000) periode 2003-2008:
(bron: CPNB top 100)
2003
2004
2005
2006
2007
2008

5, waarvan 2 boven de 150.000
10, waarvan 5 boven de 150.000
12, waarvan 7 boven de 150.000
17, waarvan 11 boven de 150.000
22, waarvan 13 boven de 150.000
11, waarvan 4 boven de 150.000
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