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De fantasyfondsen van vier
Nederlandse
uitgeverijen
Een kwantitatief onderzoek naar de
brontalen, bronuitgeverijen, auteurs en
kenmerkende aspecten van de fantasy
die door Luitingh-Sijthoff, Van Goor,
Moon en Blossom Books tussen 2010 en
2020 werd uitgegeven.

Samenvatting
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Nederlandse boekenmarkt en naar fantasy
in Nederland, maar slechts weinig onderzoek dat specifiek gericht was op de Nederlandse
fantasyboekenmarkt. Om dit hiaat in de academische kennis op te vullen en om sociologisch
interessante inzichten te verschaffen in bijvoorbeeld de selectieprocessen van uitgeverijen,
is in deze scriptie onderzoek gedaan naar de fantasyfondsen van vier Nederlandse
uitgeverijen. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘Hoe zag het profiel
van de fantasyfondsen van Luitingh-Sijthoff, Van Goor, Moon en Blossom Books er tussen
2010 en 2020 uit?'
Dit onderzoek was kwantitatief van aard en is uitgevoerd aan de hand van
fondslijsten van de publicaties van de uitgeverijen in de geanalyseerde periode. In deze
lijsten zijn zowel objectieve (auteur, titel, jaar van uitgave, etc.) als subjectieve (subgenre,
soort serie en doelgroep) gegevens over de bron- en doelteksten opgenomen.
Uit de resultaten bleek dat Luitingh-Sijthoff een zeer breed fonds had dat vooral
bestond uit scripted high fantasy voor volwassenen. Van Goor en Moon hadden allebei een
middelgroot fonds dat vooral bestond uit scripted fantasy voor jongvolwassenen, waarbij de
belangrijkste subgenres voor Van Goor high fantasy, urban fantasy, sciencefiction en
dystopie waren en voor Moon high fantasy, low fantasy, urban fantasy en paranormale
romantische fantasy. Blossom Books had het kleinste fonds en gaf vooral scripted high
fantasy, sciencefiction en dystopie uit, nagenoeg alleen maar voor jongvolwassenen.
Luitingh-Sijthoff onderscheidde zich vooral door het specifieke profiel van scripted
high fantasy voor volwassenen, Van Goor en Moon onderscheidden zich vooral door de
relatief grote rol van Nederlandse auteurs in het fonds in vergelijking met de twee andere
uitgeverijen, en Blossom Books onderscheidde zich vooral door de hoge mate van
gerichtheid op jongvolwassenen. Bij alle uitgeverijen speelden vertalingen en dan vooral uit
het Engels een grote rol.
In de toekomst kan de in deze scriptie vergaarde kennis uitgebreid worden door
onderzoek te doen naar andere Nederlandse uitgeverijen van fantasy, andere periodes of
vertalers van fantasy in de Nederlandse markt.
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1. Inleiding
Het fantastische genre is populair bij het grote publiek, getuige het feit dat op vele lijstjes
met de meest verkochte boeken aller tijden fantasytitels als The Lord of the Rings, Harry
Potter and the Philosopher’s Stone en De Kronieken van Narnia prijken (“Top 10 Best
Verkochte Boeken Aller Tijden”; “Top 10 Best Verkochte Boeken Ooit”). Dit is niet enkel een
historisch fenomeen; ook vandaag de dag is fantasy een geliefd genre. Een aantal van de
populairste Netflixseries – Game of Thrones, The Witcher en, recenter, Shadow and Bone – is
gebaseerd op fantasyboeken en er zijn ook populaire verfilmingen van fantasy, zoals The
Hunger Games van Suzanne Collins, gebaseerd op het gelijknamige boek.
Net als fantasy zijn ook vertalingen populair in de Nederlandse boekenmarkt. Tussen
2014 en 2018 nam het aantal vertaalde titels op deze markt met 6% toe en in 2017
besloegen vertalingen met 37% meer dan een derde van alle Nederlandstalige werken in de
Nederlandse boekenmarkt (“Makers en Hun Werk 2018”). Er zijn geen cijfers bekend over de
combinatie van fantasy en vertaling. Uit de bovenstaande cijfers en de populariteit van
schrijvers als J. K. Rowling, Sarah J. Maas en Cassandra Clare onder de Nederlandse lezer valt
echter op te maken dat vertaalde fantasy een rol van betekenis speelt in de Nederlandse
boekenmarkt. Het is daarom de moeite waard om onderzoek te doen naar dit deel van de
markt.
Het literaire veld kan nogal ondoorzichtig zijn. Wel doen literatuur- en
vertaalwetenschappers steeds meer pogingen om hier inzicht in te krijgen. KVB Boekwerk,
‘het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector’ (“KVB Boekwerk”), verzamelt
bijvoorbeeld de feitelijke gegevens in deze markt, zoals de hoeveelheid actieve auteurs en
vertalers, de hoeveelheid boeken die wordt verkocht en het aandeel van vertaalde literatuur
daarin. Ook de sociologische invalshoek komt regelmatig voor; een voorbeeld hiervan is de
uitgebreide omschrijving van Van Rees en Dorleijn van de rollen die verschillende instituties
in het literaire veld spelen.
Er wordt dus zeker onderzoek gedaan naar de Nederlandse boekenmarkt. Echter, de
meeste bronnen zijn inmiddels gedateerd en slechts weinig bronnen zijn voorhanden waarin
specifiek wordt gekeken naar (vertaalde) fantasy op deze markt. Naast een masterscriptie
van Schoon over de casus van A Song of Ice and Fire bij Luitingh-Sijthoff is weinig over dit
onderwerp te vinden. Deze scriptie is een poging dit hiaat in de beschikbare kennis op te
vullen aan de hand van onderzoek naar de hedendaagse fantasyfondsen van een aantal
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uitgeverijen in Nederland. De keuze is hierbij gevallen op Luitingh-Sijthoff (“Over Ons”), Van
Goor (“Over De leukste kinderboeken”), Moon (“Moon”) en Blossom Books (“Over Ons”).
Van Goor en Moon zijn imprints van respectievelijk Unieboek | Het Spectrum en Overamstel
Uitgevers en zijn geen zelfstandige uitgeverijen. Om de omslachtige benaming
‘uitgeverijen/imprints’ te vermijden en te benadrukken dat deze imprints net als LuitinghSijthoff en Blossom Books een duidelijke eigen identiteit hebben, wordt naar alle vier de
organisaties verwezen met de term ‘uitgeverijen’.
Deze vier namen zijn respectabele uitgeverijen met een relevante rol in het
Nederlandse fantasyveld. Daarnaast verschillen de profielen van de fantasyfondsen van deze
uitgeverijen, zodat het onderzoeken ervan tot een gevarieerd en redelijk volledig beeld leidt.
De term ‘fantasyfonds’ wordt in deze scriptie in brede zin gebruikt om te verwijzen naar het
gehele corpus van fantasyboeken dat een uitgeverij uitgeeft, ook als de uitgeverij in kwestie
niet expliciet een apart fantasyfonds hanteert.
De hoofdvraag in deze scriptie is: Hoe zag het profiel van de fantasyfondsen van
Luitingh-Sijthoff, Van Goor, Moon en Blossom Books er tussen 2010 en 2020 uit? Deze
hoofdvraag wordt per uitgeverij beantwoord en is opgesplitst in de volgende deelvragen:

1) Welke rol speelden vertalingen in hun fondsen?
2) Uit welke brontalen waren de vertalingen in hun fondsen afkomstig?
3) Van welke uitgeverijen waren de bronteksten van de vertalingen in hun fondsen
afkomstig?
4) Welke auteurs werden uitgegeven in hun fondsen?
5) Welke subgenres speelden een rol in hun fondsen?
6) Welke soorten series speelden een rol in hun fondsen?
7) Op welke doelgroepen waren hun fondsen vooral gericht?

Het beantwoorden van deze deelvragen dient twee doelen. Het eerste doel is sociohistorisch
van aard; de antwoorden op de deelvragen bieden inzicht in de ‘quid’ en de ‘ubi’ (D’hulst
400) van de vertaalhistorie van fantasy in Nederland. Ze laten zien wat voor (vertaalde)
fantasy er door de uitgeverijen is uitgegeven -- en wat voor fantasy juist niet – en geven op
die manier inzicht in het selectieproces. Daarnaast helpen ze bij het bepalen van de plaats
van Nederland in het literaire polysysteem voor fantasy. Het tweede doel is om zoveel
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mogelijk gegevens te verzamelen die als basis kunnen dienen voor toekomstig onderzoek
naar het wetenschappelijk onderbelichte gebied van (vertaalde) fantasy in Nederland.
Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader. Hierin komen om te beginnen de
subjectieve parameters die zijn opgenomen in de fondslijsten aan de orde: subgenres van
het fantastisch verhaal, soorten boekenseries en doelgroepen. Daarna wordt ingegaan op de
cijfers met betrekking tot het internationale boekenveld, de Nederlandse
(fantasy)boekenmarkt en de vertaalstromen in die markt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3
uitgelegd hoe de gebruikte definities en fondslijsten van de uitgeverijen tot stand zijn
gekomen. Hoofdstukken 4 tot en met 7 bevatten de analyses van de fondslijsten van de
uitgeverijen. In hoofdstuk 8 volgt per uitgeverij een antwoord op de hoofdvraag en worden
de uitgeverijen met elkaar vergeleken. Hoofdstuk 9 vormt het slot van deze scriptie en
bestaat uit een aantal algemene observaties, de beperkingen van dit onderzoek en
interessante gebieden voor toekomstig onderzoek.
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2. Theoretisch kader
2.1 Het fantastisch verhaal
Fantasy en haar subgenres laten zich moeilijk in een definitie vangen. James en Mendlesohn
schrijven in de Cambridge Companion to Fantasy Literature (CCFL) dat er tot op zekere
hoogte consensus heerst over wat fantasy in de basis is, namelijk een verhaal met
onmogelijke verschijnselen. Deze beschrijving heeft geen betrekking op sciencefiction,
omdat die vorm van fictie bestaat uit verhalen met onwaarschijnlijke, maar
wetenschappelijk gezien wel mogelijke verschijnselen. De meningen over de juiste definitie
van de term 'fantasy' lopen echter uiteen. Sommige academici kiezen voor een deductieve
aanpak en zijn van mening dat fantasy dat is wat uitgeverijen en boekwinkels als fantasy
classificeren (zie bijvoorbeeld Laetz en Johnston). Dit is vergelijkbaar met de manier waarop
Toury een vertaling ziet: als dat wat als zodanig wordt geclassificeerd. Andere academici,
zoals Clute met The Encyclopedia of Fantasy, gaan juist inductief te werk en schuiven de
classificaties van de uitgeverijen aan de kant om hun eigen kaders op te stellen.
Het is niet realistisch om te verwachten dat in deze scriptie een definitie van fantasy
wordt geformuleerd die wel tot consensus leidt. Dit is ook niet het doel. In plaats daarvan
worden uit de bestaande literatuur over de fantastische genres definities voor fantasy en
haar subgenres gedestilleerd die voor deze scriptie bruikbaar zijn. Zoals verder naar voren
komt in paragraaf 2.2 wordt hierbij vooral gebruikgemaakt van de CCFL. Dit boek is
grotendeels gebaseerd op Attebery’s overtuiging dat fantasy gezien kan worden als een
‘fuzzy set’ van verschillende clusters werken die overeenkomsten vertonen (James en
Mendlesohn 1). Het derde deel van de CCFL bestaat uit verschillende essays over een aantal
van deze clusters. Aan de hand van deze clusters en enkele aanvullende bronnen is een
boomdiagram van de verschillende fantastische (sub)genres opgesteld (zie Figuur 1 in
paragraaf 2.2).
In de literatuurwetenschap wordt de term ‘fantasy’ zowel in brede als in nauwe zin
gebruikt. In brede zin is fantasy de tegenhanger van realisme; de term wordt gebruikt om
alle teksten te beschrijven die zich afspelen in werelden die niet volledig hetzelfde zijn als de
‘echte’ wereld (“Fantasy”). In nauwe zin verwijst de term naar teksten waar elementen in
voorkomen die onmogelijk echt kunnen zijn, zoals magie, tijdreizen en draken (Laetz en
Johnston 161). In deze scriptie is ervoor gekozen om een zo volledig mogelijke blik op dit
onderwerp te werpen en fantasy in de brede zin als het hoogste niveau van het
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boomdiagram te hanteren. Om dit hoogste niveau te onderscheiden van de term ‘fantasy’
die op het niveau eronder voorkomt, is besloten om het alomvattende genre op het
bovenste niveau ‘fantastisch verhaal’ te noemen, in overeenstemming met Borges’
‘fantastisch verhaal’1.

2.2 Subgenres van het fantastisch verhaal
Figuur 1 toont het boomdiagram van subgenres dat in deze scriptie wordt gebruikt.
High fantasy
Queestefantasy

Low fantasy
Urban fantasy

Historische
fantasy
Sprookjesfantasy

Fantasy

Horror

Duistere fantasy

Sciencefiction

Kostschoolfantasy

Dystopie

▲

Fantastisch
verhaal

'Template'
duistere fantasy
Paranormale
romantische
fantasy

Magisch
realisme
▲
Figuur 1. Het fantastisch verhaal en zijn subgenres2.
1

Fantastische verhalen is de Nederlandse vertaling van Ficciones.
2 Dit conceptdiagram is opgesteld volgens de principes van de terminologie zoals die te vinden zijn op de website van het instituut voor de
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De definities bij de (sub)genres in het boomdiagram zijn grotendeels opgesteld aan de hand
van de CCFL en waar nodig of wenselijk aangevuld met definities uit andere
wetenschappelijke bronnen. In enkele gevallen zijn de definities en termen enigszins
gewijzigd om ze beter geschikt te maken voor dit specifieke onderzoek. De lijst met definities
is uiteindelijk als volgt3:

Fantastisch verhaal:
Fictiegenre dat alle fictionele werken die niet in eerste instantie gewijd zijn aan een
realistische weergave van de bekende wereld omvat (“Fantasy”).

Fantasy:
Subgenre van het fantastisch verhaal dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van bovennatuurlijke elementen die niet in de tekst worden verklaard (Laetz en
Johnston 167) en waarbij het voornaamste effect van de tekst verwondering is
(Stephan Abstract).

Queestefantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gekenmerkt door een min of meer vaste
verhaalopbouw: de hoofdpersoon krijgt een call to action, verlaat zijn veilige
omgeving om op een queeste te gaan, reist de wijde wereld rond, komt onderweg
obstakels tegen waarbij hij keuzes met grote gevolgen moet maken en moet
uiteindelijk een machtige, duistere antagonist verslaan om de wereld te redden
(Senior 190).

High fantasy:
Subgenre van queestefantasy waarin verhalen zich afspelen in alternatieve werelden
(Wolfe, geciteerd in Sullivan, 436). Voorbeeld: Lord of the Rings van J. R. R. Tolkien.
Low fantasy:

Nederlandse taal (“Terminologie”). Er is hier sprake van een hiërarchische boomstructuur waarbij soortrelaties worden gelegd. De
driehoekjes (▲) wijzen op de aanwezigheid van overige subgenres die in deze scriptie verder niet behandeld worden. Door de
aanwezigheid van deze driehoekjes blijft het veld open en wordt gemarkeerd dat dit boomdiagram geen sluitende weergave van het
volledige veld geeft.
3 De definities zijn opgesteld in overeenstemming met richtlijnen van termbeschrijving (“ISO 704”).
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Subgenre van queestefantasy waarin verhalen zich afspelen in werelden die lijken op
de echte wereld, maar wel bovennatuurlijke elementen bevatten (Wolfe, geciteerd in
Sullivan, 436). Voorbeeld: Harry Potter van J. K. Rowling.

Urban fantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gekenmerkt door een stedelijke setting waarbinnen
zich magische gebeurtenissen afspelen (Irvine 200). Deze term kan slaan op
fantastische verhalen die zich afspelen in een niet-fantastische (vaak echt bestaande)
stad of op verhalen die zich afspelen in een fantastische stad (200-201). Voorbeeld:
The Mortal Instruments van Cassandra Clare.

Historische fantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gekenmerkt door een mengeling van
bovennatuurlijke elementen en een (vaak accurate) historische setting (Schanoes
236). Voorbeeld: All Souls van Deborah Harkness.

Sprookjesfantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gevormd door verhalen die qua inhoudelijke
elementen (bijvoorbeeld boze stiefmoeders, knappe prinsen en happy endings) lijken
op sprookjes en qua vorm op een moderne fantasyroman. Ook hertellingen van
eerdere sprookjes of boeken waarin bekende sprookjesfiguren een rol spelen worden
onder dit subgenre geschaard. Voorbeeld: The Hazel Wood van Melissa Albert.

Duistere fantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gekenmerkt door een constante aanwezigheid van
het gevoel dat de personages in gevaar zijn en zich op de grens tussen de normale en
de bovennatuurlijke maatschappij bevinden. In duistere fantasy leidt dit constante
gevoel van angst uiteindelijk tot wijsheid voor de personages (Kaveney 218).

Template duistere fantasy:
Subgenre van duistere fantasy dat dezelfde eigenschappen heeft als duistere fantasy.
De hoofdpersonen van template duistere fantasy zijn vaak mannelijk (Kaveney 219).
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Voorbeeld: The Elric Saga van Michael Moorcock.

Paranormale romantische fantasy:
Subgenre van duistere fantasy waarin erotische aspecten een belangrijke rol spelen
(Kaveney 220). In paranormale romantische fantasy komen vaak vampiers voor en
zijn de hoofdpersonen vaak vrouwelijk. Voorbeeld: Twilight van Stephenie Meyer.

Kostschoolfantasy:
Subgenre van fantasy dat wordt gekenmerkt door kostscholen als setting.
Veelvoorkomende motieven zijn vriendengroepen, gezamenlijke eetmomenten en
het overtreden van de schoolregels (Butler 232-233). Voorbeeld: Magisterium van
Holly Black en Cassandra Clare.

Horror:
Subgenre van het fantastisch verhaal dat wordt gekenmerkt door een constante
aanwezigheid van het gevoel dat de personages zich in gevaar bevinden. In horror
leidt dit constante gevoel van angst uiteindelijk tot catharsis voor de lezer (Kaveney
218). Voorbeeld: It van Stephen King.

Sciencefiction:
Subgenre van het fantastisch verhaal waarin de fantastische elementen niet van
magische aard zijn, maar in de tekst verklaard worden, vaak op wetenschappelijke
gronden (Stephan 7). Voorbeeld: Star Wars van George Lucas.

Dystopie:
Subgenre van het fantastisch verhaal dat wordt gekenmerkt door een onprettige
verbeelding van de toekomst (“Dystopia”). Er is bij dystopische verhalen vaak sprake
van een overheid die de maatschappij op slechte wijze leidt. Voorbeeld: The Hunger
Games van Suzanne Collins.
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Magisch realisme:
Subgenre van het fantastisch verhaal dat wordt gekenmerkt door een grotendeels
realistische setting met een of enkele elementen die niet te verklaren zijn (Sieber
172). Magisch-realistische werken spelen met de perceptie die de lezer heeft van tijd,
ruimte en identiteit (Faris, geciteerd in Sieber, 173). Voorbeeld: Hex van Thomas Olde
Heuvelt.

2.3 Series binnen het fantastisch verhaal
Een relevant artikel in de CCFL is dat van Maund. Maund stelt dat er drie soorten series zijn
in het fantastische genre: de klassieke serie, de scripted serie en de thematische serie.
Hieronder staan de definities van de drie soorten, opgesteld aan de hand van de kenmerken
die Maund in haar artikel benoemt.

Klassieke serie:
Reeks boeken die dezelfde protagonisten, maar niet per se dezelfde settings en op te
lossen problemen hebben. Boeken in klassieke series zijn vaak afzonderlijk van elkaar
te lezen (Maund 148). Voorbeeld: The Dresden Files van Jim Butcher.

Scripted serie:
Reeks boeken die wordt gekenmerkt door een overkoepelend plot waarbij in het
eerste boek de personages en het overkoepelende probleem worden
geïntroduceerd, in de middelste delen obstakels worden overwonnen, en in het
laatste deel het overkoepelende probleem wordt opgelost en de personages hun
beloning krijgen. Scripted series kunnen uitgebreid worden met spin-offs die zich in
dezelfde wereld afspelen (Maund 148-149). Voorbeeld: Ranger’s Apprentice van John
Flanagan.

Thematische serie:
Reeks boeken die wordt gekenmerkt door een terugkerend thema of terugkerende
setting. Personages kunnen in een thematische serie van boek tot boek verschillen en
er is meestal geen sprake van een overkoepelend plot (Maund 149). Voorbeeld: de
reeks wereldklassiekers (bestaande uit o.a. Dickens’ kerstverhaal, Het vreemde
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verhaal van dr. Jekyll & de heer Hyde en Frankenstein) die wordt uitgegeven door
Blossom Books.

2.4 Doelgroepen
Een belangrijk aspect dat bij fantasyboeken vaak ook een indruk geeft van de inhoud, is de
doelgroep van de tekst: kinderen, jongvolwassenen of volwassenen.
In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig om de doelgroep van de boeken in de
fondslijsten vast te stellen; het is duidelijk dat Dummie de Mummie is geschreven voor
kinderen, dat The Hunger Games met de puber Katniss Everdeen als hoofdpersoon vooral
gericht is op jongvolwassenen, en dat de epische serie The Wheel of Time met haar
hoogstaande proza vooral op volwassenen gericht is. Echter, in sommige gevallen bevinden
boeken zich op de grens tussen twee doelgroepen. Harry Potter begint bijvoorbeeld als een
kinderserie, maar gaat uiteindelijk over in een serie voor jongvolwassenen. Het bepalen van
het doelpubliek van een boek is in deze gevallen lastiger.
Boeken met protagonisten van 4 tot 12 jaar, en vaak vriendschap en op eigen benen
staan als belangrijke thema’s, zijn als kinderboeken geclassificeerd. Onder boeken voor
jongvolwassenen vallen vooral de boeken met protagonisten van 12 tot 18 jaar. De liefde en
de ontdekking van de eigen identiteit vormen hoofdthema’s in deze boeken. Fantastische
boeken voor volwassenen lijken qua inhoud op fantastische boeken voor jongvolwassenen,
maar hebben vaak protagonisten ouder dan 18 jaar en de nadruk ligt minder sterk op
thema’s. Daardoor kan de esthetische component een dominante rol opeisen. Fantastische
verhalen voor volwassenen bevatten veelal fraai gestileerde zinnen die langer en complexer
zijn dan die in fantastische verhalen voor jongvolwassenen. Daarnaast zijn fantastische
verhalen voor volwassenen te herkennen aan complexere verhaallijnen met bijvoorbeeld
een verstoorde chronologie en een belangrijke rol voor focalisatie en diëgesis.

2.5 Internationale veld, markt en vertaalstromen
Het internationale boekenveld is een systeem met hiërarchische relaties tussen de
verschillende talen waarin Engels en in mindere mate Duits en Frans een centrale rol hebben
(Heilbron en Sapiro 95). Minder dan een procent van alle vertaalde titels wereldwijd is
oorspronkelijk Nederlandstalig. Hieruit blijkt dat Nederland tot de periferie van dit veld
behoort (96). Aangezien verschijnselen volgens de polysysteemtheorie meestal van het
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centrum richting de periferie gaan (Even-Zohar 293), betekent dit dat Nederland relatief veel
vertalingen importeert. Dit beeld komt overeen met de conclusie van een uitgebreid artikel
van Ruiter over de identiteit van de Nederlandse literatuur, waarin wordt gesteld dat de
Nederlandse literatuur altijd een ‘precaire positie […] ten opzichte van invloeden uit het
buitenland’ heeft gehad (45). Literatuur uit andere talen heeft dus al van oudsher een grote
invloed op het Nederlandse boekenveld.
Uit de cijfers van KVB Boekwerk valt af te leiden dat die invloed in het tweede
decennium van deze eeuw alleen maar groter is geworden. Zo blijkt uit een onderzoek naar
de Nederlandse boekenmarkt tussen 2014 en 2018 dat het aantal oorspronkelijk
Nederlandse titels met 6% is afgenomen, terwijl het aantal vertaalde titels juist met 6% is
toegenomen. In 2017 was in totaal 63% van alle Nederlandstalige titels oorspronkelijk
Nederlands en 37% vertaald (“Makers en Hun Werk 2018”). Naast het aantal vertaalde titels
neemt ook de afzet van anderstalige titels (dat wil zeggen: boeken in hun oorspronkelijke,
niet-Nederlandse taal) onder Nederlandse lezers toe: in 2015 was 1 op de 10 boeken
anderstalig en in 2020 1 op de 7 (“Verkoopcijfers 2020”). KVB Boekwerk bevestigt met haar
cijfers het beeld dat Engels, Duits en Frans een grote rol spelen op vertaalgebied: van de
vertaalde titels die in het Nederlands werden uitgegeven in 2015 was 70% vertaald uit het
Engels, 10% uit het Duits en 9% uit het Frans (“Monitor 2015”).
De trends met betrekking tot de positie van buitenlandse boeken in het Nederlandse
boekenveld zijn in de fantasysector even zichtbaar als in de algemene markt. De afzet van
anderstalige fictie (de noemer van KVB Boekwerk waar ook fantasy onder valt) nam tussen
2015 en 2019 met 69% toe en evenals in het algemene veld is het aantal vertaalde titels in
de categorie fictie gestegen (“Verkoopcijfers 2019”). Post, ex-uitgever bij Luitingh-Sijthoff,
bevestigt deze ontwikkelingen. Hij schrijft dat Nederlandse fantasylezers steeds vaker de
oorspronkelijke Engelse uitgave van een boek lezen in plaats van de vertaalde versie,
vermoedelijk omdat deze uitgaven goedkoper zijn en omdat het Engels van deze lezers
steeds beter wordt (Schoon 98). KVB Boekwerk voegt hier nog de theorie aan toe dat lezers
er mogelijk de voorkeur aan geven het boek in de originele taal te lezen (“Monitor 2016 – De
Markt”). Hiermee wordt vermoedelijk bedoeld dat zij dat doen omdat ze dat authentieker
vinden. De zichtbare trend in zowel de algemene markt als de fantasymarkt is dat boeken
die afkomstig zijn uit het buitenland – in vertaalde vorm, maar misschien nog wel in hogere
mate in de oorspronkelijke, anderstalige vorm – een steeds grotere rol beginnen te spelen.
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3. Methode
Om te achterhalen hoe de fantasyfondsen van de vier uitgeverijen tussen 2010 en 2020
waren opgebouwd, is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn lijsten gemaakt
van de boeken die tussen 2010 en 2020 in deze fondsen zijn uitgegeven. In de lijsten is
allerhande informatie over de boeken verwerkt. Op basis van deze fondslijsten zijn tabellen
opgesteld die het mogelijk maken de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Aan de hand
van deze tabellen zijn diagrammen gemaakt om de gegevens grafisch te verhelderen. Deze
tabellen en diagrammen hebben vooral betrekking op de cijfers van de onderzochte
parameters per serie in de fondsen. Deze informatie geeft namelijk het meeste inzicht in de
mate waarin de uitgeverijen in kwestie samenwerken met andere uitgeverijen, bepaalde
auteurs steunen of bepaalde subgenres uitgeven. Daardoor ontstaat ook inzicht in het
selectieproces van deze uitgeverijen. Daarnaast zijn in een aantal gevallen ook de gegevens
per boek omschreven, omdat deze data meer informatie verschaffen over onderwerpen als
de populariteit van bepaalde auteurs of subgenres.
De resultaten- en discussiesecties in hoofdstuk 4 tot en met 7 zijn zo systematisch
mogelijk geschreven. De gedachte hierachter is dat elk van deze hoofdstukken zonder
voorkennis gelezen kan worden.
De volledige fondslijsten zijn als apart document met deze scriptie meegeleverd.

3.1 Dataverzameling
Om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de fantasyboeken die van 2010 tot en
met 2020 bij de onderzochte uitgeverijen zijn verschenen, is de database van de Koninklijke
Bibliotheek geraadpleegd. Daarbij is gebruikgemaakt van de geavanceerde zoekfunctie
waarbij voor [uitgever, drukker] de naam van de uitgeverij is ingevuld en voor [jaar van
publicatie] 2010-2020. Vervolgens is gesorteerd op jaar van publicatie. De overige
filteropties zijn leeg gelaten. In het geval van Luitingh-Sijthoff is ‘Luitingh fantasy’ ingevuld bij
de naam van de uitgeverij. Het zou te veel tijd gekost hebben om alle boeken in de database
te onderzoeken die Luitingh-Sijthoff heeft uitgegeven tussen 2010 en 2020.
Echter, de informatie in de database van de Koninklijke Bibliotheek over de
uitgeverijen, de jaartallen van de bronteksten en de indeling van de boeken in verschillende
series bleek regelmatig niet toereikend en in sommige gevallen zelfs incorrect te zijn.
Daarom is ook gebruikgemaakt van de ‘all editions’-pagina’s van de boeken in kwestie op
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Goodreads (voor informatie over de publicaties van de bronteksten) en de pagina’s van de
auteurs op boekbeschrijvingen.nl (voor informatie over de volgorde van verschillende series)
om de fondslijst op te stellen.
Om te bepalen tot welke subgenres en series de boeken in de fondsen behoren en
wat het beoogde doelpubliek van de boeken is, is gebruikgemaakt van allerhande websites
met informatie over boeken, zoals Goodreads, bol.com en auteurswebsites. In eerste
instantie is vooral Goodreads gebruikt, omdat daar uitgebreide samenvattingen van de
boeken te vinden zijn. Als op Goodreads niet genoeg informatie te vinden was, zijn eerst de
auteurswebsites en daarna bol.com geraadpleegd om alsnog tot conclusies te komen. Waar
meerdere subgenres bij een boek pasten, is het meest geschikte genre gekozen.
Soms was een boek geschreven door meer dan één auteur. In die gevallen is ervoor
gekozen om de duo’s of trio’s van auteurs samen te nemen en deze combinatie als
individuele auteur te zien. Als de boeken en series bij iedere auteur individueel zouden
worden meegenomen, zou het kwantitatieve onderzoek resulteren in een niet-kloppend
aantal boeken en series per auteur.

3.2 Inclusie- en exclusiecriteria
In dit onderzoek zijn alleen boeken meegenomen waarvan een versie tussen 2010 en 2020
voor het eerst bij een van de uitgeverijen in kwestie is uitgegeven. Als een boek voor het
eerst was uitgegeven bij een andere uitgeverij en later (tussen 2010 en 2020) ook bij een van
de onderzochte uitgeverijen, is het opgenomen in de fondslijst. Zowel titels die
oorspronkelijk bij de uitgeverijen zijn verschenen als vertalingen van titels van andere
(buitenlandse) uitgeverijen zijn in de fondslijst opgenomen. Om praktische redenen zijn
enkel de boeken die voorkomen in de database van de Koninklijke Bibliotheek (KB)
(meegenomen in dit onderzoek. Boeken zoals de serie Vuur en As van Sabaa Tahir, die wel te
vinden zijn op de website van de uitgeverij (in dit geval Luitingh-Sijthoff), maar niet in de
database van de KB, maken geen deel uit van de fondslijsten. Als een oorspronkelijk door
een bepaalde uitgeverij uitgegeven boek ook in vertaalde vorm door die uitgeverij is
uitgegeven, zijn beide versies meegenomen. Alle boeken in dezelfde serie zijn uit praktische
overwegingen onder hetzelfde subgenre en dezelfde doelgroep geschaard; eventuele spinoffs van scripted series zijn, in overeenstemming met Maund, ongeacht de situatie ook
geclassificeerd als scripted series. Standalonetitels, boeken die niet samen met minstens één
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ander boek een serie vormen, zijn in dit onderzoek als losse ‘serie’ geteld.

3.3 Parameters
Aan de hand van de volgende parameters zijn fondslijsten van Luitingh-Sijthoff, Van Goor,
Moon en Blossom Books opgesteld:

Nederlandse uitgeverij:
1. Titel
2. Serie
3. Deel van serie
4. Auteur
5. Vertaler
6. Jaar van uitgave

Brontekst:
7. Taal
8. Titel
9. Serie
10. Deel van serie
11. Jaar van uitgave
12. Uitgeverij

Algemeen:
13. Subgenre
14. Soort serie
15. Doelgroep

Parameters 1, 2, 8, 9 en 11 fungeren als basisinformatie over de boeken in kwestie,
parameter 6 dient als bewijs dat de boeken in kwestie in de onderzochte periode vallen en
parameters 3 en 10 zijn opgenomen om de fondslijsten in Excel gemakkelijker te kunnen
ordenen. Parameter 5 is uiteindelijk voor dit onderzoek niet relevant, maar is toch behouden
in de fondslijsten, omdat deze informatie een basis kan vormen voor toekomstig onderzoek.
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De overige parameters corresponderen met de deelvragen die zijn genoemd in
hoofdstuk 1. Parameter 7 wordt gebruikt voor deelvragen 1) en 2), parameter 12 voor
deelvraag 3), parameter 4 voor deelvraag 4), parameter 13 voor deelvraag 5), parameter 14
voor deelvraag 6) en parameter 15 voor deelvraag 7).

3.4 Beschrijving van resultaten
De resultaten zijn vooral beschreven aan de hand van de gegevens per serie. De rechten
voor buitenlandse bronteksten worden vaak per serie aangekocht (zie bijvoorbeeld Dijkstra).
Daarom geeft het analyseren van de gegevens per serie een duidelijk inzicht in de mate
waarin de onderzochte uitgeverijen met bepaalde andere uitgeverijen samenwerken,
bepaalde auteurs steunen of bepaalde subgenres uitgeven. De gegevens per auteur leidden
vaak tot interessante extra inzichten en zijn daarom in de meeste gevallen ook meegenomen
in de resultaten. Enkel in de subparagrafen over de uitgegeven soorten series en de beoogde
doelgroepen zijn alleen de gegevens per serie besproken.
De gegevens zijn vooral weergegeven in de vorm van tabellen en taartdiagrammen.
Om de tabellen op te stellen, zijn per parameter de gegevens in de fondslijsten geteld. In de
subparagrafen over de uitgeverijen van de bronteksten en de auteurs zijn de belangrijkste
namen uit de volledige tabel gefilterd en zijn de gegevens van de andere namen opgeteld en
weergegeven onder ‘Overig’. In de andere subparagrafen zijn alle resultaten weergegeven.
De taartdiagrammen zijn in Excel opgesteld aan de hand van de gegevens in de tabellen. De
tabellen zijn aflopend gesorteerd op aantal [x] per serie. De gegevens per boek zijn
daarnaast gezet; deze staan daardoor niet altijd op aflopende volgorde. De diagrammen zijn
wel altijd op aflopende volgorde weergegeven, wat betekent dat de volgorde in de
diagrammen over de boeken vaak net iets anders is dan de volgorde in de diagrammen over
de series.
In de subparagrafen over de uitgeverijen van bronteksten en auteurs zijn bovendien
statistische berekeningen gemaakt om de verdeling van de series en boeken over de
uitgeverijen te bepalen. Deze zijn weergegeven in Lorenzcurves en Gini-coëfficiënten,
concepten afkomstig uit de economie die worden gebruikt om aan te geven hoe (on)gelijk de
rijkdom van een bepaald land verdeeld is over de bevolking. Daarbij is de Lorenzcurve een
lijndiagram met een kromme die weergeeft hoe gelijk de inkomensverdeling is en een rechte
lijn als referentiekader (zie Figuur 2 voor een voorbeeld hiervan). Hierbij geldt dat de rechte
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lijn voor een volledig gelijke verdeling staat; hoe boller de ‘buik’ van de kromme, hoe
ongelijker de verdeling. De Gini-coëfficiënt kan berekend worden door de oppervlakte
tussen de rechte lijn en de kromme te delen door de volledige oppervlakte onder de rechte
lijn. Hier komt altijd een getal tussen de 0 en de 1 uit, waarbij 0 een volledig gelijke verdeling
is en 1 een volledig ongelijke verdeling (volledige uitleg gebaseerd op Bloemers). Aangezien
het in deze scriptie niet gaat om de verdeling van nationaal inkomen over een bevolking,
maar over de verdeling van series en boeken over uitgeverijen van bronteksten en auteurs is
ervoor gekozen om naar deze gegevens te verwijzen als gelijkheidscurves en
gelijkheidscoëfficiënten.

Figuur 2. Voorbeeld van een Lorenzcurve.

Deze gegevens met betrekking tot de gelijkheid van de verdeling van de series en boeken
over de bronuitgeverijen en auteurs kunnen laten zien hoe afhankelijk de verschillende
fondsen waren van hun belangrijkste samenwerkingspartners en auteurs. Hierbij wijst een
ongelijke verdeling op een fonds dat vooral steunt op de belangrijkste namen, terwijl een
gelijkere verdeling duidt op een fonds dat meer in balans is.
Er is geprobeerd de resultaten van hoofdstuk tot hoofdstuk zo consequent mogelijk
te beschrijven en in gelijke situaties dezelfde bewoordingen te gebruiken. Dit maakt het
mogelijk om hoofdstuk 4 tot en met 7 zelfstandig te lezen en zorgt er bij de deelconclusies
voor dat de uitgeverijen in de algemene discussie gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen
worden.
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3.4 Kader van subgenres
Het boomdiagram in het theoretisch kader is in twee fases opgesteld: een inductieve fase
waarin aan de hand van de CCFL een eerste opzet is gemaakt en daarna een deductieve fase
waarin het diagram aan de hand van de fondslijsten van de onderzochte uitgeverijen is
bijgesteld tot de uiteindelijke versie.
In de inductieve fase is eerst simpelweg een lijst opgesteld van alle (sub)genres die in
de CCFL genoemd werden. Vervolgens is die lijst omgezet tot een boomdiagram dat klopte
met de context waarin de subgenres in de CCFL voorkwamen. Als laatste stap van de
inductieve fase is het voorlopige boomdiagram bijgeschaafd door genres met overlappende
strekking samen te voegen en subgenres die in het huidige fantasylandschap niet meer
relevant zijn weg te laten.
Aan de hand van het boomdiagram dat hieruit volgde, zijn de boeken in de
fondslijsten onderverdeeld in subgenres. Tijdens deze onderverdeling is het boomdiagram
verder aangepast. Subgenres die in het diagram stonden, maar in de fondslijsten niet of
bijna niet terug te vinden waren, zijn uit het diagram gehaald om te voorkomen dat uit het
onderzoek een lange lijst van nauwelijks relevante subgenres naar voren kwam. Andersom
zijn subgenres die te breed waren en te veel werken omvatten om specifieke conclusies te
kunnen trekken, opgesplitst in verschillende subgenres. Als laatste zijn enkele subgenres die
niet in de CCFL werden genoemd of tijdens het inductieve proces uit het diagram waren
verdwenen (zoals respectievelijk ‘dystopie’ en ‘sprookjesfantasy’) toegevoegd om een
substantieel aantal boeken met overeenkomende kenmerken beter te kunnen groeperen.
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4. Luitingh-Sijthoff
4.1 Zelfpositionering
Luitingh-Sijthoff (LS) is in 1989 ontstaan door een fusie tussen A.W. Sijthoff
Uitgeversmaatschappij en Uitgeverij Luitingh (“Over Ons”), twee voormalige uitgeverijen
met een gevarieerd fonds. Sijthoff gaf onder andere romans, non-fictie, biografieën en
thrillers uit (Schoon, 58). Luitingh publiceerde ook romans en non-fictie, maar combineerde
dat met andere genres, zoals kinderboeken, hobbyboeken en kookboeken (65).
Uit de tekst op de ‘over ons’-pagina van LS, die bestaat uit een algemene
omschrijving van de uitgeverij en specifiekere omschrijvingen per uitgegeven genre, blijkt
dat het gefuseerde bedrijf Luitingh-Sijthoff zich profileert als een uitgeverij van dezelfde
genres als de oorspronkelijke losse uitgeverijen. Er is te lezen dat LS ‘romans, thrillers,
fantasyboeken, non-fictietitels en kinderboeken uit[geeft]’ en onder non-fictie wordt het
genre ‘kookboek’ genoemd. LS zet zichzelf dus in de markt als een uitgeverij met een breed
profiel, in ieder geval op het gebied van genres.
Verder valt op dat LS veel schrijvers noemt op de ‘over ons’-pagina. In de algemene
omschrijving komen al 17 verschillende namen voor die in de secties over de genres
herhaald worden, met een aantal toevoegingen. In totaal vermeldt de uitgever 47 unieke
auteurs op de pagina. De meeste van deze auteurs zijn bekend en worden gezien als
belangrijke namen in hun genre. LS lijkt duidelijk te willen maken een ‘grote’ uitgeverij te zijn
wat betreft de reputatie van de uitgegeven auteurs.
De bovenstaande kenmerken – een breed fonds en bekende auteurs – komen in het
bijzonder naar voren in de omschrijving van het fantasyfonds:

De fantasy- en sciencefictionuitgaven van LS zijn al meer dan twintig jaar een begrip
in Nederland en Vlaanderen. Met genregrootheden als Terry Goodkind, Robert Jordan
en George R.R. Martin is het fonds uitgegroeid tot hét huis voor de beste fantasy- en
sciencefictionauteurs uit binnen- en buitenland. Van epische veldslagen tot bloederige
vampiers, van historische kastelen tot iconische ruimtehelden, bij LS vindt elke
fantasy- of sciencefictionfan precies die boeken die hij of zij zoekt.

De omschrijving van de onderwerpen in de laatste zin geeft aan dat ongeveer alle mogelijke
subgenres van fantasy in het fonds te vinden zijn. Met uitdrukkingen als ‘zijn […] een begrip’,
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‘genregrootheden’ en ‘hét huis’ wil LS zichzelf als grote speler in de markt zetten. LS
positioneert zichzelf als een uitgeverij met een wat subgenres betreft breed fantasyfonds
waar grote namen in de fantasywereld deel van uitmaken.

Lapperre 22

4.2 Resultaten en discussies
Deze paragraaf bevat alle resultaten die voortvloeiden uit de gegevens in de fondslijst van LS
en de discussies die bij die resultaten horen. Alle gegevens hebben enkel betrekking op de
fantastische verhalen die LS heeft uitgegeven.

4.2.1 Brontalen
4.2.1.1 Resultaten

Tabel 1 toont hoeveel van de series en boeken in het fantasyfonds van LS vertalingen of
oorspronkelijke titels waren en uit welke brontalen deze publicaties afkomstig waren. In
Figuren 3 en 4 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 1.
Series en boeken per brontaal LS

Vertalingen

Oorspronkelijke titels
Totaal

Brontaal

Series

Boeken

Engels

89

212

Duits

17

45

Frans

4

12

Nederlands

2

2

Pools

1

6

Nederlands

12

19

Engels

1

1

126

297

Het fonds bestond overwegend uit vertalingen (89,7% van alle series). Deze vertalingen
waren grotendeels afkomstig uit het Engels (70,6% van alle series), maar ook het Duits
(13,5%) en Frans (3,2%) speelden een rol als brontalen. Daarnaast liet LS 2 van de
oorspronkelijk Nederlandstalige series uit het fonds in het Engels vertalen (1,6%) en is 1 serie
vertaald uit het Pools (0,8%).
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Figuur 3. Series per brontaal LS

Engels (oorspr.) 0,8%
Engels 70,6%
Nederlands
(oorspr.) 9,5%

Vertalingen 89,7%

Duits 13,5%
Frans 3,2%
Pools 0,8%

Nederlands 1,6%

De gegevens van de boeken per brontaal komen grotendeels overeen met die van de series
per brontaal, op twee uitzonderingen na. Ten eerste besloegen vertalingen uit het Pools bij
de boeken een groter deel van het geheel (2,0%) dan bij de series en ten tweede vormden
de vertalingen uit het Nederlands bij de boeken juist een kleiner deel van het geheel (0,7%)
dan bij de series.

Figuur 4. Boeken per brontaal LS

Engels (oorspr.) 0,3%
Engels 71,4%
Nederlands
(oorspr.) 6,4%

Vertalingen 93,3%

Duits 15,2%

Frans 4,0%
Pools 2,0%

Nederlands 0,7%
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Van de series uit het fonds bestond 10,3% uit oorspronkelijke uitgaven van LS zelf. Op 1
Engelstalige na (0,8%) waren deze allemaal Nederlandstalig (9,5%). Deze verhoudingen
waren bij de boeken per brontaal vergelijkbaar.

4.2.1.2 Discussie

De deelvragen ‘Welke rol speelden vertalingen in het fonds?’ en ‘Uit welke brontalen waren
de vertalingen in het fonds afkomstig?’ kunnen op basis van de bovenstaande resultaten als
volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van LS bestond voor ongeveer negen tiende uit
vertalingen. Deze vertalingen waren vooral afkomstig uit het Engels en in mindere mate uit
het Duits en het Frans. Eén serie was oorspronkelijk in het Pools geschreven en was vertaald
in het Nederlands.
Hierbij is vooral opvallend dat het Pools als brontaal een rol van betekenis speelde in
het fonds, want KVB Boekwerk noemde Pools niet als belangrijke brontaal voor vertalingen
in de Nederlandse boekenmarkt (“Makers en Hun Werk 2018”). Ook staat het Pools niet
bekend als een centrumtaal in de wereldwijde stroming van literatuur. Deze rol van
betekenis valt volledig op het conto van één serie te schrijven, namelijk Andrzej Sapkowski’s
The Witcher. Het lijkt in dit geval te gaan om een uitzondering en niet om een algemene
trend.
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4.2.2 Uitgeverijen van bronteksten
4.2.2.1 Resultaten

Tabel 2 toont per bronuitgeverij het aantal vertaalde series en boeken in het fantasyfonds
van LS. In Figuren 5 en 6 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 2.
Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series en boeken bij
LS
Uitgeverij

Taal

Series

Boeken

HarperVoyager

EN

22

40

Orbit Books

EN

15

32

Tor Books

EN

10

23

Piper Verlag

DE

9

30

Del Rey Books

EN

6

11

Heyne Verlag

DE

5

11

DAW Books

EN

4

10

Ace Books

EN

3

15

Dell Publishing

EN

1

9

Jo Fletcher Books

EN

1

8

Overige (29)

37

88

Totaal (39)

113

277

De belangrijkste buitenlandse partners van LS waren HarperVoyager (19,5% van alle series)
en Orbit Books (13,3%). Daarnaast werkte LS regelmatig samen met Tor Books (8,8%) en
Piper Verlag (8,0%). Deze uitgeverijen waren samen goed voor 49,6% van de vertaalde
fantasyseries in het fonds. Naast deze 4 uitgeverijen speelden ook Del Rey Books (5,3%),
Heyne Verlag (4,4%), DAW Books (3,5%) en Ace Books (2,7%) een noemenswaardige rol. Van
Dell Publishing (0,9%) en Jo Fletcher Books (0,9%) nam LS slechts 1 serie over, maar deze
series besloegen wel respectievelijk 3,2% en 2,9% van alle vertaalde boeken in het fonds.
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Figuur 5. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series LS

HarperVoyager
19,5%
Overige 32,7%
Orbit Books 13,3%

Jo Fletcher Books 0,9%
Dell Publishing 0,9%

Piper
Verlag
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DAW Books 3,5%
Heyne Verlag 4,4%

Tor Books
8,8%

Del Rey Books 5,3%

Figuur 6. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde boeken LS

HarperVoyager
14,4%
Overige 31,8%
Orbit Books 11,6%
Piper Verlag
10,8%
Jo Fletcher Books 2,9%
Dell Publishing 3,2%
DAW Books 3,6%
Heyne Verlag 4,0%
Del Rey Books 4,0%

Tor
Books
8,3%
Ace Books 5,4%

De overige 32,7% van alle series was verdeeld over 29 uitgeverijen, waarvan LS tussen de 1
en 3 series van 6 boeken of minder overnam. De gelijkheid van de verdeling van de series en
boeken over de bronuitgeverijen is weergegeven in Figuur 7. De verdeling van zowel de
series (coëfficiënt 0,54) als de boeken (0,56) over de uitgeverijen was zeer ongelijk.
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Figuur 7. Verdeling series en boeken over uitgeverijen LS
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4.2.2.2 Discussie

De deelvraag ‘Van welke uitgeverijen waren de bronteksten van de vertalingen in het fonds
afkomstig?’ kan op basis van de bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de
bronteksten van de vertalingen in het fantasyfonds van LS waren voor ongeveer de helft
afkomstig van HarperVoyager, Orbit Books, Tor Books en Piper Verlag. In totaal heeft LS
bronteksten van 39 uitgeverijen laten vertalen. De balans van de verdeling van de series en
boeken helde sterk over naar de belangrijkste samenwerkingspartners.
Hierbij is vooral opvallend dat ongeveer de helft van alle vertaalde fantastische
verhalen in het fonds afkomstig was van 4 uitgeverijen, terwijl de andere helft van de series
verdeeld was over 35 uitgeverijen. Dit is ook terug te zien in de relatief hoge
gelijkheidscoëfficiënten van 0,54 en 0,56. De verdeling blijkt hieruit bijzonder ongelijk te zijn.
Mogelijk wijst dit erop dat LS een sterk samenwerkingsverband had met HarperVoyager,
Orbit Books, Tor Books en Piper Verlag en snel bronteksten van hen overnam, terwijl het bij
de andere uitgeverijen niet zozeer ging om de uitgeverij, als wel om een gering aantal series
dat commercieel interessant was.
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4.2.3 Auteurs
4.2.3.1 Resultaten

Tabel 3 toont de aantallen series en boeken in het fantasyfonds van LS per auteur. In Figuren
8 en 9 zijn deze cijfers grafisch weergegeven. Bij de beschrijving van de resultaten zijn in
deze sectie de gegevens per boek het belangrijkste uitgangspunt, omdat dat het
gemakkelijker maakt de auteurs te groeperen.

Tabel 3.
Series en boeken per auteur LS
Auteur

Taal

Series

Boeken

Markus Heitz

DE

9

17

George R. R. Martin

EN

6

11

Bernhard Hennen

DE

4

16

Terry Goodkind

EN

4

12

Robin Hobb

EN

4

8

Juliet Marillier

EN

4

7

Karen Miller

EN

4

7

Richard Schwartz

DE

2

10

Charlaine Harris

EN

1

10

Lara Adrian

EN

1

9

David Hair

EN

1

8

Overige (64)

86

182

Totaal (75)

126

297

De auteurs met de meeste boeken in het fonds zijn Duitsers, te weten Markus Heitz (5,7%
van alle boeken) en Bernhard Hennen (5,4%). Heitz (7,1%) en Hennen (3,2%) waren ook wat
series betreft grote namen in het fonds. Ook Terry Goodkind (4,0% van alle boeken en 3,2%
van de series) en George R. R. Martin (3,7% boeken en 4,8% series) waren met relatief veel
boeken en series vertegenwoordigd.
Naast deze 4 auteurs hadden bepaalde auteurs in verhouding tot het aantal boeken
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veel series in het fonds: Robin Hobb (2,7% boeken en 3,2% series), Juliet Marillier (2,4%
boeken en 3,2% series) en Karen Miller (2,4% boeken en 3,2% series). Van andere auteurs
waren er wel veel boeken, maar weinig series in het fonds: Richard Schwartz (3,4% boeken
en 1,6% series), Charlaine Harris (3,4% boeken en 0,8% series), Lara Adrian (3,0% boeken en
0,8% series) en David Hair (2,7% boeken en 0,8% series).

Figuur 8. Series per auteur LS
Markus Heitz 7,1%

George R. R.
Martin 4,8%
Bernhard Hennen
3,2%
Terry Goodkind 3,2%
Robin Hobb 3,2%
Juliet Marillier 3,2%
Karen Miller 3,2%
Richard Schwartz 1,6%

Overige 68,3%

Charlaine Harris 0,8%
Lara Adrian 0,8%
David Hair 0,8%

Figuur 9. Boeken per auteur LS
Markus Heitz 5,7%
Bernhard Hennen 5,4%
Terry Goodkind 4,0%
George R. R. Martin 3,7%
Richard Schwartz 3,4%
Charlaine Harris 3,4%
Overige 61,3%

Lara Adrian 3,0%
David Hair 2,7%
Robin Hobb 2,7%
Juliet Marillier 2,4%
Karen Miller 2,4%
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De overige 68,3% van alle series en 61,3% van alle boeken waren verdeeld over 64 auteurs.
De gelijkheid van de verdeling van de series en boeken over de auteurs is weergegeven in
Figuur 10. De verdeling van de series over de auteurs (coëfficiënt 0,32) was gelijker dan de
verdeling van de boeken over de auteurs (0,43).

Figuur 10. Verdeling series en boeken over auteurs LS
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4.2.3.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke auteurs werden uitgegeven in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de titels in het fantasyfonds van LS
waren voor ongeveer een derde afkomstig van Markus Heitz, Bernhard Hennen, Terry
Goodkind, George R. R. Martin, Robin Hobb, Juliet Marillier, Karen Miller, Richard Schwartz,
Charlaine Harris, Lara Adrian en David Hair. In totaal heeft LS titels van 75 auteurs
uitgegeven. Het aantal series was relatief gelijk verdeeld over de auteurs, terwijl de balans
van de verdeling van het aantal boeken meer naar de grote namen overhelde.
De series en boeken waren aanmerkelijk gelijker verdeeld over de auteurs dan over
de bronuitgeverijen. Terwijl 4 bronnen samen verantwoordelijk waren voor de helft van alle
titels, waren de belangrijkste 11 auteurs goed voor slechts een derde van alle titels. Dit kan
erop wijzen dat LS niet alleen boeken uitgaf van grote namen die al langer deel uitmaakten
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van het fonds, maar ook openstond voor series van auteurs die nieuw waren voor de
uitgeverij.
Sommige auteurs waren verantwoordelijk voor veel boeken en slechts weinig series
en andere juist voor weinig boeken en veel series. Dit wijst erop dat LS verschillende
redenen had om werken van bepaalde auteurs uit te geven. Sommige publicaties waren
vooral gebaseerd op de populariteit van de auteur in het algemeen, terwijl andere
gebaseerd waren op de verwachte populariteit van een specifieke serie.
Als laatste lijkt de claim van LS dat de uitgeverij een goed thuis is voor
‘genregrootheden’ te kloppen; de namen van verschillende auteurs uit het fonds, zoals
Martin, Goodkind, Hobb, Pratchett, Sanderson, Jordan en Feist, prijken op meerdere lijstjes
met populaire fantasyboeken (zie bijvoorbeeld Vergara; “Top 100 Fantasy Books”; “Greatest
Fantasy Authors of All Time”).
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4.2.4 Subgenres
4.2.4.1 Resultaten

Tabel 4 toont subgenres van het fantastisch verhaal met daarnaast de aantallen van de
series en boeken in het fantasyfonds van LS die daaronder vielen. In Figuren 11 en 12 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 4.
Series en boeken per subgenre LS
Subgenre

Series

Boeken

High fantasy

81

207

Urban fantasy

13

21

Sciencefiction

12

24

Sprookjesfantasy

4

6

Magisch realisme

4

4

Paranormale romantische fantasy

3

21

Template duistere fantasy

3

4

Dystopie

2

4

Low fantasy

2

4

Kostschoolfantasy

1

1

Overig

1

1

Historische fantasy

0

0

Horror

0

0

Overige fantasy

0

0

Totaal

126

297

High fantasy was met afstand het belangrijkste subgenre in het fantasyfonds van LS; het
besloeg 64,3% van alle series. Urban fantasy (10,3%) en sciencefiction (9,5) volgden als
tweede en derde belangrijkste subgenre. Het fonds bevatte daarnaast sprookjesfantasy
(3,2%), magisch realisme (3,2%), paranormale romantische fantasy (2,4%), template duistere
fantasy (2,4%), dystopie (1,6%), low fantasy (1,6%) en kostschoolfantasy (0,8%), maar geen
historische fantasy of horror.
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Template
duistere
fantasy 2,4%
Paranormale
romantische
fantasy 2,4%

Figuur 11. Series per subgenre LS
Low fantasy 1,6% Kostschoolfantasy
Dystopie 1,6% 0,8%

Overig 0,8%

Magisch realisme 3,2%
Sprookjesfantasy 3,2%

Sciencefiction 9,5%
Urban fantasy 10,3%

High fantasy 64,3%

Wat betreft de boeken per subgenre zagen de verhoudingen er grotendeels hetzelfde uit,
met uitzondering van de aandelen van paranormale romantische fantasy en magisch
realisme. Paranormale romantische fantasy speelde bij de boeken in het fonds een grotere
rol (7,1%) dan bij de series en magisch realisme juist een kleinere (1,3%).

Figuur 12. Boeken per subgenre LS
Template duistere
Magisch realisme 1,3% Kostschoolfantasy 0,3%
fantasy 1,3%
Overig 0,3%
Low fantasy 1,3%
Dystopie 1,3%
Sprookjesfantasy 2,0%
Urban
fantasy
7,1%

Paranormale
romantische fantasy
7,1%
Sciencefiction 8,1%
High fantasy 69,7%
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4.2.4.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke subgenres speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van LS bestond
voor ongeveer twee derde uit high fantasy. Sciencefiction en urban fantasy besloegen ieder
ongeveer een tiende van het fonds. Met uitzondering van historische fantasy en horror
kwamen alle subgenres erin voor.
Paranormale romantische fantasy had op het gebied van series een klein aandeel in
het fonds, maar wat boeken betreft een groter aandeel. Dit komt doordat de 3 paranormale
romantische fantasyseries in het fonds gemiddeld 7 boeken lang waren. Dit wijst erop dat LS
het genre als geheel niet breed steunt, maar 3 specifieke series wel een commercieel succes
waren en daarom in hun geheel werden uitgegeven.
Dit was ook het geval bij magisch realisme. In dit subgenre kwamen 4 series voor.
Drie van deze series waren afkomstig van dezelfde auteur (Thomas Olde Heuvelt) en het is
daarom mogelijk dat deze titels vooral werden uitgegeven vanwege de auteur in plaats van
vanwege het subgenre.
Horror kwam niet voor in het fantasyfonds van LS. Dit komt vermoedelijk doordat LS
horror niet beschouwt als subgenre van fantasy. Een snelle zoektocht op de website van LS
wijst namelijk uit dat de uitgeverij wel horror uitgeeft, onder andere van de hand van
Stephen King en Paul Tremblay.
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4.2.5 Soorten series
4.2.5.1 Resultaten

Tabel 5 toont het aantal series in het fantasyfonds van LS per soort serie. In Figuur 13 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 5.
Series per soort LS
Soort

Series

Scripted

102

Standalone

19

Thematisch

4

Klassiek

1

Totaal

126

Het fonds bestond bijna volledig uit scripted series (81,0%). Er was daarnaast sprake van een
aantal thematische series (3,2%) en een enkele klassieke serie (0,8%). Standalonetitels
maakten 15,1% uit van de series in het fonds.

Figuur 13. Series per soort LS
Thematisch 3,2%
Klassiek 0,8%

Standalone 15,1%

Scripted 81,0%
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4.2.5.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke soorten series speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van LS bestond
voor ongeveer vier vijfde uit scripted series. De overige series waren bijna allemaal
standalonetitels. Klassieke en thematische series kwamen bijna niet voor.
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4.2.6 Doelpubliek
4.2.6.1 Resultaten

Tabel 6 toont het aantal series in het fantasyfonds van LS per doelgroep. In Figuur 14 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 6.
Series per doelgroep LS
Doelgroep

Series

Volwassenen

83

Jongvolwassenen

43

Kinderen

0

Totaal

126

De meeste series waren bedoeld voor volwassenen (65,9%) en de overige voor
jongvolwassenen (34,1%). LS gaf geen fantastische verhalen voor kinderen uit.

Figuur 14. Series per doelgroep LS

Jongvolwassenen
34,1%

Volwassenen 65,9%

Door de fondslijst te filteren op ‘High fantasy’, ‘Scripted’ en ‘Volwassenen’ blijkt dat de
combinatie scripted high fantasy voor volwassenen 41,3% van alle series en 48,8% van alle
boeken besloeg.
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4.2.6.2 Discussie

De deelvraag ‘Op welke doelgroep was het fonds vooral gericht?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van LS was voor
twee derde op volwassenen en voor een derde op jongvolwassenen gericht.
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5. Van Goor
5.1 Zelfpositionering
Uitgeverij Van Goor (VG) is in 1839 opgericht door Gerrit Benjamin van Goor onder de naam
G.B. van Goor & Zonen Uitgeversmaatschappij. Van oudsher staat het bedrijf vooral bekend
om zijn woorden-, school- en jeugdboeken (“Nieuwe aanwinst: Fraaie fondscatalogus Van
Goor uitgeverij”). Tegenwoordig is VG onderdeel van Unieboek | Het Spectrum. De uitgeverij
heeft de volgende imprints: De Leukste Kinderboeken (samenwerking met Van Holkema &
Warendorf en Uitgeverij Lannoo) en Best of YA (samenwerking met Van Holkema &
Warendorf).
Voor dit hoofdstuk zijn alle boeken gebruikt die VG volgens de database van de KB
heeft uitgegeven. Ook zijn de boeken geïncludeerd die door Best of YA zijn gepubliceerd en
volgens verder onderzoek bij VG blijken te horen. De uitgeverij ‘De Leukste Kinderboeken’
komt niet voor in de database en is daarom niet meegenomen.
Er is geen eigen website of algemene ‘over ons’-pagina van VG op de website van
Unieboek | Het Spectrum te vinden. Op de ‘over ons’-pagina van De Leukste Kinderboeken
(“Over de Leukste Kinderboeken”) staat wel een tekst die betrekking heeft op VG in het
algemeen:

Uitgeverij Van Goor (1839) is een van de oudste uitgeverijen in Nederland en biedt
gevarieerde titels voor alle leeftijden.

Naast prachtige prentenboeken en kleurrijke peuterboeken, zijn Elmer en Winnie de
Poeh bekend bij jong en oud(er). Voor iets oudere kinderen zijn er de humoristische
en populaire boeken van Tosca Menten en de grappige non-fictie van Esther
Walraven, maar ook klassiekers als Alleen op de wereld en Engelandvaarders. Van
Goor-boeken zijn er om voor te lezen, zelf te lezen en vaak te herlezen om zo steeds
weer iets nieuws te ontdekken. De mooiste kinderboeken blijven je een leven lang bij
en Van Goor biedt zowel die potentiële lievelingsboeken als titels die de brug vormen
tussen kinderboek en volwassen fictie.

Uit de eerste alinea blijkt dat VG al sinds de oprichting van de uitgeverij boeken voor alle
leeftijden aanbiedt. Met name de tweede alinea gaat uitgebreid in op jonge lezers in
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verschillende leeftijdscategorieën. Hieruit valt op te maken dat de nadruk in dit aanbod
vermoedelijk vooral op kinderen en jongvolwassenen ligt.
Uit de omschrijving op de website van De Leukste Kinderboeken komt weinig naar
voren over de fantasyuitgaven van VG. Dit is begrijpelijk, aangezien de pagina betrekking
heeft op de uitgeverij in het algemeen. Wel blijkt duidelijk dat het VG vooral gaat om het
gevoel dat boeken bij lezers teweegbrengen. De uitgeverij streeft ernaar dat haar boeken
‘lievelingsboeken’ worden die lezers ‘een leven lang bij[blijven]’ en vaak herlezen worden.
Ook de ‘over ons’-pagina van Best of YA biedt informatie over de zelfpositionering:

Bij Best of YA verschijnen de young-adultboeken van de uitgeverijen Van Goor (1839)
en Van Holkema en Warendorf (1891). De boeken van bekende Nederlandse YAauteurs als Buddy Tegenbosch, Mirjam Mous, Iris Boter, Esther Walraven en Daniëlle
Bakhuis verschijnen bij Best of YA. En natuurlijk ook geliefde vertaalde titels en series,
zoals De Hongerspelen (Suzanne Collins), Hof van Doorns en rozen (Sarah J Maas),
Divergent (Veronica Roth) en de Selection-serie (Kiera Cass). (“Over Ons”)

Uit de tekst op deze pagina blijkt dat VG met Best of YA zowel oorspronkelijk
Nederlandstalige als vertaalde titels aanbiedt en dat beide een belangrijke plaats invullen in
het fonds.
Kortom, VG positioneert zichzelf als uitgever van boeken voor jonge lezers,
geschreven door zowel Nederlandse als anderstalige auteurs.
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5.2 Resultaten en discussies
In deze paragraaf worden alle resultaten weergegeven die voortvloeiden uit de gegevens in
de fondslijst van VG, evenals de discussies die bij die resultaten horen. Alle gegevens hebben
enkel betrekking op de fantasyboeken die VG heeft uitgegeven.

5.2.1 Brontalen
5.2.1.1 Resultaten

Tabel 7 toont hoeveel van de series en boeken in het fantasyfonds van VG vertalingen of
oorspronkelijke titels waren en in welke brontalen ze waren geschreven. In Figuren 15 en 16
zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 7.
Series en boeken per brontaal VG

Vertalingen
Oorspronkelijke titels
Totaal

Brontaal

Series

Boeken

Engels

57

125

Nederlands

1

2

Nederlands

6

17

64

107

Het fonds bestond overwegend uit vertalingen (90,7% van alle series). Alle vertalingen waren
afkomstig uit het Engels (89,1%), op 1 oorspronkelijk Nederlandstalige serie na die VG in het
Engels liet vertalen (1,6% van alle series). Van de series in het fonds bestond 9,3% uit
oorspronkelijke uitgaven van VG; deze uitgaven waren allemaal Nederlandstalig.
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Figuur 15. Series per brontaal

Nederlands (oorspr.)
9,3%

Vertalingen 90,7%

Engels 89,1%

Nederlands 1,6%

De verhoudingen waren bij de boeken per brontaal vergelijkbaar.

Figuur 16. Boeken per brontaal VG

Nederlands (oorspr.)
11,8%

Vertalingen 88,2%

Engels 86,8%

Nederlands 1,4%
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5.2.1.2 Discussie

De deelvragen ‘Welke rol speelden vertalingen in het fonds?’ en ‘Uit welke brontalen waren
de vertalingen in het fonds afkomstig?’ kunnen op basis van de bovenstaande resultaten als
volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van VG bestond voor ongeveer negen tiende uit
vertalingen. Deze vertalingen waren afkomstig uit het Engels.
In het bovenstaande antwoord is de vertaling van Tosca Mentens Dummie de
mummie, de enige vertaling uit het Nederlands, niet meegerekend. Dit is gedaan omdat de
bronteksten in kwestie al deel uitmaakten van het fonds voor ze vertaald werden. De
vertalingen van boeken die nog geen onderdeel uitmaakten van het fonds zijn wel allemaal
gebaseerd op Engelstalige bronteksten.
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5.2.2 Uitgeverijen van bronteksten
5.2.2.1 Resultaten

Tabel 8 toont per bronuitgeverij het aantal vertaalde series en boeken in het fantasyfonds
van VG. In Figuren 17 en 18 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 8.
Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series en boeken
VG
Uitgeverij

Taal

Series

Boeken

Hyperion Books

EN

8

22

HarperCollins

EN

6

12

Bloomsbury Publishing

EN

4

8

Scholastic Press

EN

3

7

Puffin Books

EN

3

6

HarperTeen

EN

2

9

Dell Publishing

EN

2

8

Overige (28)

33

55

Totaal (35)

61

127

De belangrijkste buitenlandse partner van VG was Hyperion Books (13,1% van alle vertaalde
series). Op de tweede plaats stond HarperCollins (9,8%) en op de derde plaats Bloomsbury
Publishing (6,6%). Ook van Scholastic Press en Puffin Books (beide 4,9%) liet VG relatief veel
series vertalen. Van HarperTeen en Dell Publishing liet VG slechts 2 series vertalen (3,3% per
uitgeverij), maar deze series bevatten samen wel respectievelijk 9 en 8 boeken (7,1% en
6,3% van het totaal).
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Figuur 17. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series VG

Hyperion Books
13,1%
HarperCollins 9,8%

Bloomsbury Publishing
6,6%

Overige 54,1%

Scholastic Press 4,9%
Puffin Books 4,9%
HarperTeen 3,3%
Dell Publishing 3,3%

Figuur 18. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde boeken VG

Hyperion Books
17,3%
Overige 43,3%

HarperCollins
9,4%
HarperTeen
7,1%

Bloomsbury Publishing
6,3%
Puffin Books 4,7%

Dell Publishing 6,3%
Scholastic Press 5,5%

De overige 54,1% van alle series was verdeeld over 28 uitgeverijen, waar VG 1 of 2 series en
niet meer dan 6 boeken van overnam. De gelijkheid van de verdeling van de series en
boeken over de bronuitgeverijen is weergegeven in figuur 19. Daarbij waren de series
(gelijkheidscoëfficiënt 0,34) gelijker verdeeld dan de boeken (0,48).
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Figuur 19. Verdeling series en boeken over uitgeverijen VG
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5.2.2.2 Discussie

De deelvraag ‘Van welke uitgeverijen waren de bronteksten van de vertalingen in het fonds
afkomstig?’ kan op basis van de bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de
bronteksten van de vertalingen in het fantasyfonds van VG waren voor ongeveer een kwart
afkomstig van Hyperion Books en HarperCollins. In totaal heeft VG bronteksten van 35
uitgeverijen laten vertalen. Het aantal series was relatief gelijk verdeeld over de uitgeverijen,
terwijl de balans van de verdeling van het aantal boeken overhelde naar de belangrijkste
samenwerkingspartners.
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5.2.3 Auteurs
5.2.3.1 Resultaten

Tabel 9 toont de aantallen series en boeken in het fantasyfonds van VG per auteur. In
Figuren 20 en 21 zijn deze cijfers grafisch weergegeven. Bij de beschrijving van de resultaten
zijn in deze secties de gegevens per boek het belangrijkste uitgangspunt, omdat dat het
gemakkelijker maakt de auteurs te groeperen.

Tabel 9.
Series en boeken per auteur VG
Auteur

Taal

Series

Boeken

Rick Riordan

EN

4

13

Kiera Cass

EN

3

10

Tosca Menten

NL

2

12

Lauren Kate

EN

2

9

Taran Matharu

EN

2

7

Veronica Roth

EN

2

6

Eoin Colfer

EN

2

5

Overige (44)

47

82

Totaal (52)

64

144

De belangrijkste namen in het fonds waren Rick Riordan (9,0% van alle boeken en 6,3% van
alle series), Tosca Menten (8,3% boeken en 3,1% series) en Kiera Cass (6,9% boeken en 4,7%
series). Ook Lauren Kate (6,3% boeken en 3,1% series), Taran Matharu (4,9% boeken en 3,1%
series), Veronica Roth (4,2% boeken en 3,1% series) en Eoin Colfer (3,5% boeken en 3,1%
series) speelden een relatief grote rol.
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Figuur 20. Series per auteur VG
Rick Riordan 6,3%
Kiera Cass 4,7%
Tosca Menten 3,1%
Lauren Kate 3,1%
Taran Matharu 3,1%
Veronica Roth 3,1%
Eoin Colfer 3,1%
Overige 73,4%

Figuur 21. Boeken per auteur VG

Rick
Riordan
9,0%

Overige 56,9%

Tosca Menten 8,3%

Kiera Cass 6,9%
Lauren Kate
6,3%

Taran Matharu 4,9%
Veronica Roth 4,2%
Eoin Colfer 3,5%

De overige 56,9% van alle boeken en 73,4% van alle series waren verdeeld over 45 auteurs.
De gelijkheid van de verdeling van de series en boeken over de auteurs is weergegeven in
Figuur 22. De series waren veel gelijker verdeeld over de auteurs (coëfficiënt 0,16) dan de
boeken (0,43).
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Figuur 22. Verdeling series en boeken over auteurs VG
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5.2.3.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke auteurs werden uitgegeven in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de titels in het fantasyfonds van VG
waren voor ongeveer een derde afkomstig van Rick Riordan, Tosca Menten, Kiera Cass,
Lauren Kate, Taran Matharu, Veronica Roth en Eoin Colfer. In totaal heeft VG titels van 52
auteurs uitgegeven. Het aantal series was zeer gelijk verdeeld over de auteurs, terwijl de
balans van de verdeling van het aantal boeken veel meer overhelde naar de grote namen.
De series waren veel gelijker verdeeld over de auteurs dan de boeken. Dit kwam
vooral doordat VG van veel auteurs slechts één serie uitgaf. Het leek bij VG sterk te gaan om
de commerciële waarde van losse series en niet zozeer om de auteurs die achter de series
zaten.
Als noot bij de resultaten dient vermeld te worden dat van Tosca Menten 1 serie en
10 boeken zijn uitgegeven. Twee van de boeken uit Dummie de mummie zijn echter vertaald
in het Engels en die vertalingen zijn apart meegenomen, waardoor haar totaal volgens de
telling uitkomt op 2 series en 12 boeken.
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5.2.4 Subgenres
5.2.4.1 Resultaten

Tabel 10 toont subgenres van het fantastisch verhaal met daarnaast de aantallen van de
series en boeken in het fantasyfonds van VG die daaronder vielen. In Figuren 23 en 24 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 10.
Series en boeken per subgenre VG
Subgenre

Series

Boeken

Urban fantasy

11

29

Sciencefiction

11

27

High fantasy

9

22

Dystopie

8

23

Low fantasy

7

10

Historische fantasy

6

8

Sprookjesfantasy

3

4

Template duistere fantasy

3

3

Overig

2

12

Horror

2

2

Paranormale romantische fantasy

1

3

Magisch realisme

1

1

Kostschoolfantasy

0

0

Overige fantasy

0

0

Totaal

64

144

Urban fantasy en sciencefiction (ieder 17,2% van alle series) waren de belangrijkste
subgenres in het fonds, gevolgd door high fantasy (14,1%) en dystopie (12,5%). Ook low
fantasy (10,9%) en historische fantasy (9,4%) besloegen een substantieel deel van het fonds.
VG heeft ook sprookjesfantasy (4,7%), template duistere fantasy (4,7%), horror (3,1%),
paranormale romantische fantasy (1,6%) en magisch realisme (1,6%) uitgegeven.
Kostschoolfantasy kwam niet voor.
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Paranormale
romantische
fantasy 1,6%

Figuur 23. Series per subgenre VG
Magisch realisme 1,6%
Horror 3,1%

Overig 3,1%

Template duistere
fantasy 4,7%
Sprookjesfantasy 4,7%

Urban fantasy 17,2%

Historische
fantasy 9,4%

Sciencefiction 17,2%

Low fantasy 10,9%

High fantasy 14,1%
Dystopie 12,5%

Wat betreft boeken per subgenre zagen de verhoudingen er hetzelfde uit.

Paranormale
Figuur 24. Boeken
Template romantische
Horror 1,4%
duistere fantasy 2,1%
fantasy 2,1%
Sprookjesfantasy 2,8%

per subgenre VG
Magisch realisme 0,7%

Historische fantasy
5,6%
Low
fantasy
6,9%
Overig 8,3%

Urban fantasy 20,1%

Sciencefiction 18,8%

High fantasy 15,3%

Dystopie 16,0%
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5.2.4.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke subgenres speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van VG bestond
voor ongeveer twee derde uit de subgenres high fantasy, urban fantasy, sciencefiction en
dystopie, die allemaal een vergelijkbare rol speelden. Met uitzondering van
kostschoolfantasy kwamen alle subgenres voor in het fonds.
De titels in het fonds waren sterk verdeeld over de subgenres. Er was geen subgenre
dat er echt uitsprong en duidelijk belangrijker was dan de andere; de 5 à 6 belangrijkste
subgenres lagen allemaal dicht bij elkaar wat betreft hun aandeel in het fonds. Daarnaast
kwam slechts een van de in het theoretisch kader benoemde subgenres niet voor in het
fonds. De gelijke verdeling en het feit dat bijna alle subgenres te vinden waren in het fonds
kunnen erop wijzen dat het subgenre van de titels voor VG geen belangrijke factor was in
het selectieproces.
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5.2.5 Soorten series
5.2.5.1 Resultaten

Tabel 11 toont het aantal series in het fantasyfonds van VG per soort serie. In Figuur 25 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 11.
Series per soort VG
Soort

Series

Scripted

43

Standalone

18

Klassiek

2

Thematisch

1

Totaal

64

Het fonds bestond voor het grootste deel uit scripted series (67,2%). Er waren bijna geen
klassieke (3,1%) en thematische (1,6%) series. Standalonetitels maakten 28,1% uit van de
series in het fonds.

Figuur 25. Series per soort VG
Klassiek 3,1%

Thematisch 1,6%

Standalone 28,1%

Scripted 67,2%
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5.2.5.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke soorten series speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van VG bestond
voor ongeveer twee derde uit scripted series. De overige series waren bijna allemaal
standalonetitels. Klassieke en thematische series kwamen bijna niet voor.
Ook hier is het beeld weer enigszins vertekend doordat de Nederlandstalige en
Engelstalige versie van Dummie de mummie als aparte series zijn gerekend. Feitelijk was
sprake van slechts 1 klassieke serie.
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5.2.6 Doelpubliek
5.2.6.1 Resultaten

Tabel 16 toont het aantal series in het fantasyfonds van VG per doelgroep. In Figuur 26 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 12.
Series per doelgroep VG
Doelgroep

Series

Jongvolwassenen

50

Kinderen

14

Volwassenen

0

Totaal

64

De meeste series waren bedoeld voor jongvolwassenen (78,1%) en de overige voor kinderen
(21,9%). VG gaf geen fantastische verhalen voor volwassenen uit.

Figuur 26. Series per doelgroep VG

Kinderen 21,9%

Jongvolwassenen
78,1%
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5.2.6.2 Discussie

De deelvraag ‘Op welke doelgroepen was het fonds vooral gericht?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van VG was voor
vier vijfde op jongvolwassenen en voor een vijfde op kinderen gericht.
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6. Moon
6.1 Zelfpositionering
Moon is in 2007 opgericht als imprint van Overamstel Uitgevers (“Uitgeverij Moon”). Deze
uitgeverij omschrijft Moon op haar website als volgt:

Moon is het kinder- en jeugdboekenimprint van Overamstel Uitgevers,
gespecialiseerd in de allerleukste en -mooiste boeken voor kinderen en jongeren van
alle leeftijden. Van prentenboek en voorleesboek tot jeugdroman en young adultboek, fictie en non-fictie, oorspronkelijk Nederlands en vertaald. Uitgever Luna Wong
Lun Hing runt het fonds. (“Moon”)

De nadruk in deze omschrijving ligt op de doelgroep waarop Moon zich richt: ‘kinderen en
jongeren van alle leeftijden’. Ook wordt duidelijk dat Moon zowel oorspronkelijk
Nederlandstalige als vertaalde titels uitgeeft en dat het fonds van deze imprint uit meerdere
genres bestaat.
Bij het bezoeken van de website uitgeverijmoon.nl blijkt dat Moon is opgesplitst in
twee delen: ‘gewoon’ Moon voor de kinderboeken en Moon YA voor de boeken voor
jongvolwassenen. Beide fondsen hebben hun eigen profiel. Op
kinderboeken.uitgeverijmoon.nl, de website van ‘gewoon’ Moon valt het volgende te lezen:

Uitgeverij Moon is een jonge en bruisende uitgeverij, waar je terechtkunt voor al je
nieuwe favoriete kinder- en prentenboeken. Onze boeken zijn eigentijds, origineel en
zitten vol fantasie. Moon geeft boeken uit van Nederlandse auteurs als Annemarie
Bon, Iris Boter, Marianne Busser & Ron Schröder, Barbara Jurgens, Tjerk Noordraven,
Carry Slee en vele anderen. Ook de leukste vertaalde kinderboekenseries, zoals Mijn
dikke vette zombiegoudvis en De Monsterdokter, verschijnen bij Moon.

Hier wordt aan de al eerder benoemde kenmerken van het kinderfonds van Moon
toegevoegd dat de boeken ‘eigentijds’ en ‘origineel’ zijn en ‘vol fantasie’ zitten. Daarnaast
komt een aantal voorbeelden van auteurs en titels naar voren. Moon noemt evenals VG
nadrukkelijk dat Nederlandse auteurs een belangrijk onderdeel uitmaken van het fonds.
Op de ‘over ons’-pagina van Moon YA staat:
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Moon Young Adult geeft de allermooiste boeken uit voor jongeren, zowel
oorspronkelijk Nederlands als vertaald. Voor iedere jongere is er een geschikt boek te
vinden, dat geloven we echt. En we hopen dat jij jouw favoriete boek bij Moon YA
vindt, natuurlijk! Contemporary, fantasy of thriller: bij Moon YA vind je het allemaal!

Bij Moon YA verschijnen boeken van auteurs als Jenny Han, Jennifer Niven, Rima
Orie, Pamela Sharon, Angie Thomas, en vele anderen. Ook verschijnen er boeken bij
populaire (Netflix-)series als Riverdale, Pretty Little Liars en Sex Education. (“Moon
Young Adult”)

Een opvallend verschil met de pagina over het kinderfonds is dat hier niet expliciet wordt
gerefereerd aan Nederlandse auteurs; de auteurs in het lijstje hebben verschillende
nationaliteiten. Enkel Rima Orie en Pamela Sharon schrijven oorspronkelijk in het
Nederlands.
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6.2 Resultaten en discussies
In deze paragraaf komen alle resultaten naar voren die voortvloeiden uit de gegevens in de
fondslijst van Moon, gevolgd door de discussies die bij die resultaten horen. Alle gegevens
hebben enkel betrekking op de fantasyboeken die Moon heeft uitgegeven.

6.2.1 Brontalen
6.2.1.1 Resultaten

Tabel 13 toont hoeveel van de series en boeken in het fantasyfonds van Moon vertalingen of
oorspronkelijke titels waren en uit welke brontalen deze series en boeken afkomstig waren.
In Figuren 27 en 28 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 13.
Series en boeken per brontaal Moon

Vertalingen
Oorspronkelijke titels
Totaal

Brontaal

Series

Boeken

Engels

48

88

Duits

1

1

Nederlands

12

18

61

107

Het fonds bestond overwegend uit vertalingen (80,3% van alle series). Bijna allemaal waren
die afkomstig uit het Engels (78,7%), op 1 Duits boek na (1,6% van alle series). Van de series
in het fonds bestond 19,7% uit oorspronkelijke uitgaven van Moon en deze uitgaven waren
allemaal Nederlandstalig.
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Figuur 27. Series per brontaal Moon

Nederlands (oorspr.)
19,7%

Vertalingen 80,3%

Engels 78,7%

Duits 1,6%

De verhoudingen waren bij de boeken per brontaal vergelijkbaar.

Figuur 28. Boeken per brontaal Moon

Nederlands (oorspr.)
16,8%

Vertalingen 83,2%

Engels 82,2%

Duits 0,9%
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6.2.1.2 Discussie

De deelvragen ‘Welke rol speelden vertalingen in het fonds?’ en ‘Uit welke brontalen waren
de vertalingen in het fonds afkomstig?’ kunnen op basis van de bovenstaande resultaten als
volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van Moon bestond voor ongeveer vier vijfde uit
vertalingen. Deze vertalingen waren op één Duitse titel na afkomstig uit het Engels.
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6.2.2 Uitgeverijen van bronteksten
6.2.2.1 Resultaten

Tabel 14 toont per bronuitgeverij het aantal vertaalde series en boeken in het fantasyfonds
van Moon. In Figuren 29 en 30 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 14.
Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series en boeken
Moon
Uitgeverij

Taal

Series

Boeken

Margaret K. McElderry Books

EN

6

10

Scholastic Press

EN

4

10

HarperCollins

EN

4

8

Bloomsbury's Children's Books EN

3

5

LBB for Young Readers

EN

3

5

Hodder Children's Books

EN

2

5

Simon & Schuster's Books

EN

2

5

Walker Books

EN

2

4

Razorbill

EN

1

6

Overige (19)

21

31

Totaal (28)

48

85

De belangrijkste partners van Moon waren Margaret K. McElderry Books (12,5% van alle
series), Scholastic Press (8,3%) en HarperCollins (8,3%). Ook met Bloomsbury Children’s
Books (6,3%), Little, Brown Books for Young Readers (6,3%), Hodder Children’s Books (4,2%),
Simon & Schuster’s Books (4,2%) en Walker Books (4,2%) werkte Moon meerdere keren
samen om minstens 2 series en 4 boeken uit te geven. Razorbill besloeg wat series betreft
slechts 2,1% van het fonds, maar was goed voor 6,7% van alle boeken.
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Figuur 29. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series Moon
Margaret K. McElderry
Books 12,5%

Scholastic Press 8,3%

Overige 43,8%
HarperCollins 8,3%

Bloomsbury's
Children's Books 6,3%
Hodder Children's
Books 4,2%

Razorbill 2,1%
Walker Books 4,2%

LBB for Young
Readers 6,3%
Simon & Schuster's
Books 4,2%

Figuur 30. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde boeken Moon
Margaret K. McElderry
Books 11,2%

Scholastic Press 11,2%
Overige 34,8%
HarperCollins
9,0%

Walker Books 4,5%
Simon & Schuster's
Books 5,6%
Hodder Children's
Books 5,6%

Razorbill 6,7%
Bloomsbury's
Children's
Books 5,6%
LBB for Young
Readers 5,6%

De overige 43,8% van alle series en 34,8% van alle boeken was verdeeld over 19 uitgeverijen,
waar Moon in de meeste gevallen niet meer dan 1 serie en niet meer dan 3 boeken van
overnam. De gelijkheid van de verdeling van de series en boeken over de bronuitgeverijen is
weergegeven in Figuur 31. Daarbij waren de series (coëfficiënt 0,32) gelijker over de
uitgeverijen verdeeld dan de boeken (coëfficiënt 0,43).
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Figuur 31. Verdeling series en boeken over uitgeverijen Moon
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6.2.2.2 Discussie

De deelvraag ‘Van welke uitgeverijen waren de bronteksten van de vertalingen in het fonds
afkomstig?’ kan op basis van de bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de
bronteksten van de vertalingen in het fantasyfonds van Moon waren voor ongeveer een
derde afkomstig van Margaret K. McElderry Books, Scholastic Press en HarperCollins. In
totaal heeft Moon bronteksten van 28 uitgeverijen laten vertalen. Het aantal series was
relatief gelijk verdeeld over de uitgeverijen, terwijl de balans van de verdeling van het aantal
boeken overhelde naar de belangrijkste samenwerkingspartners.
Een verklaring voor dit aanzienlijke verschil in de verdeling is dat Moon van veel
uitgeverijen slechts 1 boek overnam. Dat boek gold dan meteen als een serie. Daarnaast
leidt het specifieke geval van Razorbill (1 serie van 6 boeken) tot een verschuiving.
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6.2.3 Auteurs
6.2.3.1 Resultaten

Tabel 15 toont de aantallen series en boeken in het fantasyfonds van Moon per auteur. In
Figuren 32 en 33 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 15.
Series en boeken per auteur Moon
Auteur

Taal

Series

Boeken

Cassandra Clare

EN

7

11

Tjerk Noordraven

NL

3

7

Maggie Stiefvater

EN

3

5

Richelle Mead

EN

2

9

Kelley Armstrong

EN

2

5

Cassandra Clare & Holly Black

EN

1

5

Becca Fitzpatrick

EN

1

4

Cressida Cowell

EN

1

4

Overige (41)

41

57

Totaal (49)

61

107

Cassandra Clare was met afstand de meest uitgegeven fantasyauteur in het fonds (11,5% van
alle series en 10,3% van alle boeken). Ook Tjerk Noordraven speelde wat betreft zowel series
als boeken een belangrijke rol (4,9% series en 6,5% boeken), op de voet gevolgd door
Maggie Stiefvater (4,9% series en 4,7% boeken).
Van de overige bij naam genoemde auteurs werden relatief weinig series, maar wel
veel boeken uitgegeven. Het ging hierbij om Richelle Mead (3,3% series en 8,4% boeken),
Kelley Armstrong (3,3% series en 4,7% boeken), Cassandra Clare & Holly Black (1,6% series
en 4,7% boeken), Becca Fitzpatrick (1,6% series en 3,7% boeken) en Cressida Cowell (1,6%
series en 3,7% boeken).
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Figuur 32. Series per auteur Moon

Cassandr
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11,5%

Tjerk Noordraven 4,9%

Maggie Stiefvater 4,9%
Richelle Mead 3,3%
Kelley Armstrong 3,3%
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Overige 67,2%

Becca Fitzpatrick 1,6%
Cressida Cowell 1,6%

Figuur 33. Boeken per auteur Moon
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Maggie Stiefvater
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Becca Fitzpatrick 3,7%

De overige 67,2% van alle series en 53,3% van alle boeken was verdeeld over 41 auteurs van
wie 1 serie en 3 of minder boeken zijn uitgegeven. Van 28 van deze 41 auteurs is slechts 1
boek uitgegeven. De gelijkheid van de verdeling van de series en boeken over de auteurs is
weergegeven in Figuur 34. De series waren veel gelijker verdeeld over de auteurs (coëfficiënt
0,18) dan de boeken (0,41).
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Figuur 34. Verdeling series en boeken over auteurs Moon
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6.2.3.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke auteurs werden uitgegeven in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de titels in het fantasyfonds van
Moon waren voor twee derde tot de helft afkomstig van Cassandra Clare, Tjerk Noordraven,
Maggie Stiefvater, Richelle Mead, Kelley Armstrong, Holly Black, Becca Fitzpatrick en
Cressida Cowell, waarbij Clare met afstand de auteur met de meeste titels op haar naam
was. In totaal heeft Moon titels van 49 verschillende auteurs uitgegeven. Het aantal series
was zeer gelijk verdeeld over de auteurs, terwijl de balans van de verdeling van het aantal
boeken veel meer overhelde naar de grote namen.
Uit de resultaten blijkt al dat Cassandra Clare de belangrijkste auteur was, maar haar
rol was in feite nog groter: de serie Magisterium, bestaande uit 5 boeken en geschreven
door Cassandra Clare in samenwerking met Holly Black, is gerekend onder het duo
Cassandra Clare & Holly Black en niet onder Cassandra Clare als individu. Als dat wel het
geval zou zijn, zou ze volgens de resultaten zelfs verantwoordelijk zijn geweest voor 13,1%
van alle series en 15,0% van alle boeken in het fonds.
Het is opvallend dat tussen alle Engelse auteurs ook een Nederlandse auteur
belangrijk was in het fonds, namelijk Tjerk Noordraven. Moon was naast VG de enige
uitgeverij waarbij een Nederlandse auteur een dergelijke rol speelt.
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6.2.4 Subgenres
6.2.4.1 Resultaten

Tabel 16 toont subgenres van het fantastisch verhaal met daarnaast de aantallen van de
series en boeken in het fantasyfonds van Moon die daaronder vielen. In Figuren 35 en 36 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 16.
Series en boeken per subgenre Moon
Subgenre

Series

Boeken

Low fantasy

15

20

Urban fantasy

11

20

High fantasy

9

13

Paranormale romantische fantasy

7

21

Sciencefiction

6

11

Sprookjesfantasy

4

4

Historische fantasy

3

4

Template duistere fantasy

2

3

Kostschoolfantasy

1

5

Horror

1

4

Dystopie

1

1

Overig

1

1

Magisch realisme

0

0

Overige fantasy

0

0

Totaal

61

107

Low fantasy (24,6% van alle series) was het belangrijkste subgenre in het fonds, gevolgd
door urban fantasy (18,0%) en high fantasy (14,8%). Paranormale romantische fantasy
(11,5%), sciencefiction (9,8%) en sprookjesfantasy (6,6%) speelden een middelbelangrijke
rol. Moon gaf ook historische fantasy (4,9%), template duistere fantasy (3,3%),
kostschoolfantasy (1,6%), horror (1,6%) en dystopie (1,6%) uit. Magisch realisme maakte
geen onderdeel uit van het fonds.
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Template
duistere
fantasy 3,3%

Horror 1,6%

Figuur 35. Series per subgenre Moon
Dystopie 1,6%

Overig 1,6%

Kostschoolfantasy
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Sprookjesfantasy 6,6%
Low fantasy 24,6%
Sciencefiction
9,8%

Paranormale
romantische fantasy
11,5%

Urban fantasy 18,0%

High fantasy
14,8%

Als echter wordt gekeken naar het aantal boeken per subgenre, ontstaat voor drie subgenres
een ander beeld. Paranormale romantische fantasy was wat het aantal boeken betreft het
belangrijkste subgenre in het fonds (19,6% van alle boeken) en ook kostschoolfantasy
speelde relatief gezien een grotere rol (4,7%). Dit ging vooral ten koste van de rol van low
fantasy (18,7%).

Figuur 36. Boeken per subgenre Moon
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Kostschoolfantasy
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Sciencefiction
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6.2.4.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke subgenres speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van Moon bestond
voor ongeveer twee derde uit high fantasy, low fantasy, urban fantasy en paranormale
romantische fantasy, waarbij al deze subgenres een vergelijkbare rol speelden. Met
uitzondering van magisch realisme kwamen alle subgenres voor in het fonds.
Paranormale romantische fantasy maakt een sprong als het perspectief wordt
verschoven van het aantal series naar het aantal boeken. Dit komt doordat de series in dit
subgenre gemiddeld uit 3 boeken bestonden, meer dan in de series van alle andere
subgenres het geval was (met uitzondering van kostschoolfantasy, waarin 1 serie van 5
boeken werd uitgegeven). Dit hoge gemiddelde viel vooral op het conto te schrijven van
Richelle Mead, van wie de serie Academicus Vampyrus 6 boeken besloeg. Dezelfde
verandering wordt bij kostschoolfantasy veroorzaakt door Magisterium. De lowfantasyseries
waren gemiddeld juist kort (ongeveer 1,3 boek per serie).
Het lijkt erop dat Moon het subgenre over het algemeen niet als doorslaggevende
factor hanteerde in het selectieproces, omdat in het fonds alle subgenres uitgegeven
werden, met uitzondering van magisch realisme.
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6.2.5 Soorten series
6.2.5.1 Resultaten

Tabel 17 toont het aantal series in het fantasyfonds van Moon per soort serie. In Figuur 37
zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 17.
Series per soort Moon
Soort

Series

Scripted

42

Standalone

13

Klassiek

5

Thematisch

1

Totaal

61

Het fonds bestond voor het grootste deel uit scripted series (68,9%). Er was daarnaast
sprake van een aantal klassieke series (8,2%) en een enkele thematische serie (1,6%).
Standalonetitels maakten 21,3% uit van de series in het fonds.

Figuur 37. Series per soort Moon
Thematisch 1,6%
Klassiek
8,2%

Standalone 21,3%

Scripted 68,9%
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6.2.5.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke soorten series speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van Moon bestond
voor ongeveer twee derde uit scripted series. Standalonetitels maakten een vijfde van de
uitgaven uit en klassieke series een tiende. Thematische series kwamen bijna niet voor.
Alle klassieke series in het fonds waren low fantasy gericht op kinderen.
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6.2.6 Doelpubliek
6.2.6.1 Resultaten

Tabel 18 toont het aantal series in het fantasyfonds van Moon per doelgroep. In Figuur 38
zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 18.
Series per doelgroep Moon
Doelgroep

Series

Jongvolwassenen

40

Kinderen

21

Volwassenen

0

Totaal

61

De meeste series waren bedoeld voor jongvolwassenen (65,6%) en de overige voor kinderen
(34,4%). Moon gaf geen fantastische verhalen voor volwassenen uit.

Figuur 38. Series per doelgroep Moon

Kinderen 34,4%

Jongvolwassenen
65,6%
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6.2.6.2 Discussie

De deelvraag ‘Op welke doelgroepen was het fonds vooral gericht?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van Moon was
voor twee derde op jongvolwassenen en voor een derde op kinderen gericht.

Lapperre 75

7. Blossom Books
7.1 Zelfpositionering
Blossom Books (BB) is oorspronkelijk in 2010 opgericht als imprint van Uitgeverij Kluitman
(Mattaar) maar groeide zo hard dat eigenaar Myrthe Spiteri het bedrijf in 2017 heeft
uitgekocht om er een zelfstandige uitgeverij van te maken (Blossom Books, “Over Ons”). BB
is verreweg de jongste uitgeverij in dit onderzoek. Op de website van BB is het volgende te
lezen:

Blossom Books is een kleine zelfstandige uitgeverij met een fonds voor lezers van ca.
15 tot 25 jaar. We zijn gespecialiseerd in het uitgeven van boeken voor jongeren,
maar geven daarnaast ook steeds meer (non-)fictie uit over maatschappelijke
onderwerpen. In 2019 werd hier ons speciale imprint Blossom Books bold voor
opgezet.

Ons grootste doel: jongeren aan het lezen houden en krijgen. We vinden het vooral
belangrijk dat de leeservaring die wij je bieden een positief gevoel oplevert, want
lezen hoort nou eenmaal leuk te zijn! Wij geloven er heilig in dat iedereen van lezen
kan houden, zolang je maar het juiste boek vindt. Uiteraard is het onze missie om
juist díe boeken uit te geven.

BB profileert zichzelf in tegenstelling tot bijvoorbeeld LS nadrukkelijk als een kleine
uitgeverij. Daarnaast ligt de nadruk op de leeftijd van de doelgroep en op het gevoel dat de
boeken moeten geven, en in mindere mate op de genres. Er is een volledige sectie gewijd
aan het omschrijven van de ‘missie’ die de uitgevers van BB op het oog hebben. Daaruit valt
op te maken dat het niet zozeer de genres zijn die hun fonds bepalen, als wel het gevoel en
het maatschappelijke effect dat hun boeken teweegbrengen.
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7.2 Resultaten en discussies
In deze paragraaf komen alle resultaten naar voren die voortvloeiden uit de gegevens in de
fondslijst van BB, gevolgd door de discussies die bij die resultaten horen. Alle gegevens
hebben enkel betrekking op de fantasyboeken die BB heeft uitgegeven.

7.2.1 Brontalen
7.2.1.1 Resultaten

Tabel 19 toont hoeveel van de series en boeken in het fantasyfonds van BB vertalingen of
oorspronkelijke titels waren en uit welke brontalen deze publicaties afkomstig waren. In
Figuren 39 en 40 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 19.
Series en boeken per brontaal BB

Vertalingen
Oorspronkelijke titels
Totaal

Brontaal

Series

Boeken

Engels

26

67

Duits

2

5

Nederlands

1

3

29

75

Het fonds bevatte overwegend vertalingen (96,6% van alle series). Op 2 Duitse series na
(6,9% van alle series) waren die afkomstig uit het Engels (89,7%). Van de series in het fonds
bestond 3,4% uit oorspronkelijke uitgaven van BB en deze waren allemaal Nederlandstalig.
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Figuur 39. Series per brontaal BB

Nederlands
(oorspr.) 3,4%

Vertalingen 96,6%

Engels 89,7%

Duits 6,9%

De verhoudingen waren bij de boeken per brontaal vergelijkbaar.

Figuur 40. Boeken per brontaal BB
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7.2.1.2 Discussie

De deelvragen ‘Welke rol speelden vertalingen in het fonds?’ en ‘Uit welke brontalen waren
de vertalingen in het fonds afkomstig?’ kunnen op basis van de bovenstaande resultaten als
volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van BB bestond bijna volledig uit vertalingen
die, op een aantal Duitse titels na, afkomstig waren uit het Engels.
Uit de resultaten komt weliswaar naar voren dat BB oorspronkelijk Nederlandstalige
titels uitgaf, maar deze titels waren feitelijk ook vertalingen. Het gaat hierbij om Dickens’
kerstverhaal, Het vreemde verhaal van dr. Jekyll & de heer Hyde en Frankenstein, boeken die
BB ‘hertalingen’ (“Frankenstein”) noemt van de oorspronkelijke teksten van Charles Dickens,
Robert Louis Stevenson en Mary Shelley. Op de website van BB staat dat de boeken zijn
‘bewerkt’ (“Frankenstein”) door respectievelijk Merel Leene, Bies van Ede en Maria
Postema, Nederlandse vertalers4 die voor deze boeken zijn aangemerkt als auteur in de
database van de KB. Deze boeken houden het midden tussen zelfgeschreven boeken en
vertalingen, maar zijn in ieder geval oorspronkelijk afkomstig uit het Engels en niet uit het
Nederlands. Er kan daarom gesteld worden dat het fantasyfonds van BB volledig uit
vertalingen bestond.

4

Bies van Ede en Maria Postema staan vooral bekend om hun vertalingen, maar zijn ook auteurs van zelfbedachte verhalen. In het geval
van de wereldklassiekers zijn ze echter wel van een al bestaande brontekst uitgegaan.
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7.2.2 Uitgeverijen van bronteksten
7.2.2.1 Resultaten

Tabel 20 toont per bronuitgeverij het aantal vertaalde series en boeken in het fantasyfonds
van BB . In Figuren 41 en 42 zijn deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 20.
Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series en boeken
BB
Uitgeverij

Taal

Series

Boeken

HarperTeen

EN

6

14

Feiwel & Friends

EN

4

12

LBB for Young Readers

EN

3

7

Orion Children's Books

EN

3

4

Bloomsbury Publishing

EN

3

3

Henry Holt and
Company

EN

2

5

HarperCollins

EN

1

10

Overige (7)

6

17

Totaal (14)

28

72

De belangrijkste partners van BB waren HarperTeen (21,4% van alle series) en Feiwel &
Friends (14,3%). Ook met Little, Brown Books for Young Readers (10,7%), Orion Children’s
Books (10,7%) en Bloomsbury Publishing (10,7%) werkte BB regelmatig samen. Van Henry
Holt and Company en HarperCollins liet BB slechts respectievelijk 2 series en 1 serie vertalen,
maar deze series besloegen wel 5 (6,9% van alle boeken) en 10 (13,9%) boeken.
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Figuur 41. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde series BB

Overige 21,4%
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Figuur 42. Uitgeverijen van bronteksten vertaalde boeken BB
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Henry Holt and
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De overige 21,4% van alle series en 23,6% van alle boeken was verdeeld over 7 uitgeverijen,
waar BB maximaal 1 serie en 3 boeken van overnam. De gelijkheid van de verdeling van de
series en boeken over de bronuitgeverijen is weergegeven in Figuur 43. Daarbij waren de
series (coëfficiënt 0,35) in ongeveer dezelfde mate over de uitgeverijen verdeeld als de
boeken (0,39).
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Figuur 43. Verdeling series en boeken over uitgeverijen BB
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7.2.2.2 Discussie

De deelvraag ‘Van welke uitgeverijen waren de bronteksten van de vertalingen in het fonds
afkomstig?’ kan op basis van de bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de
bronteksten van de vertalingen in het fantasyfonds van BB waren voor ongeveer de helft
afkomstig van HarperTeen, Feiwel & Friends en HarperCollins. In totaal heeft BB bronteksten
van 14 uitgeverijen laten vertalen. De aantallen series en boeken waren relatief gelijk
verdeeld over de uitgeverijen.

Lapperre 82

7.2.3 Auteurs
7.2.3.1 Resultaten

Tabel 21 toont de aantallen series en boeken in het fantasyfonds van BB per auteur. In
Figuren 44 en 45 zijn deze cijfers grafisch weergegeven. Bij de beschrijving van de resultaten
zijn in deze sectie de gegevens per boek het belangrijkste uitgangspunt, omdat dat het
gemakkelijker maakt de auteurs te groeperen.

Tabel 21.
Series en boeken per auteur BB
Auteur

Taal

Series

Boeken

Marissa Meyer

EN

4

12

Leigh Bardugo

EN

4

10

Tahereh Mafi

EN

2

12

Kass Morgan

EN

2

6

Kerstin Gier

DE

2

6

Sara Holland

EN

2

3

Overige (13)

13

26

Totaal (19)

29

75

De belangrijkste auteurs in het fonds waren Marissa Meyer (16,0% van alle boeken en 13,8%
van alle series), Tahereh Mafi (16,0% boeken en 6,9% series) en Leigh Bardugo (13,3%
boeken en 13,8% series). Daarnaast waren Kass Morgan (8,0% boeken en 6,9% series),
Kerstin Gier (8,0% boeken en 6,9% series) en Sara Holland (4,0% boeken en 6,9% series) een
substantieel onderdeel van het fonds.
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Figuur 44. Series per auteur BB
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Figuur 45. Boeken per auteur BB
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De overige 44,8% van alle series en 34,7% van alle boeken was verdeeld over 13 auteurs. De
gelijkheid van de verdeling van de series en boeken over verschillende auteurs is
weergegeven in Figuur 46. De series (coëfficiënt 0,26) waren gelijker over de auteurs
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verdeeld dan de boeken (0,44).

Figuur 46. Verdeling series en boeken over auteurs BB
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7.2.3.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke auteurs werden uitgegeven in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: de titels in het fantasyfonds van BB
waren voor ongeveer twee vijfde afkomstig van Marissa Meyer, Tahereh Mafi en Leigh
Bardugo. In totaal heeft BB titels van 19 verschillende auteurs uitgegeven. Het aantal series
was relatief gelijk verdeeld over de auteurs, terwijl de balans van de verdeling van het aantal
boeken overhelde naar de grote namen.
Bijna de helft van alle titels in het fonds was afkomstig van de 3 belangrijkste auteurs.
Dit wijst erop dat BB vooral sterk putte uit bronnen waarvan de uitgeverij al wist dat die een
commercieel succes waren. Daarnaast gaf BB echter van een aantal auteurs slechts 1 serie
uit; dit betekent dat de uitgeverij zich niet uitsluitend op de belangrijke namen richtte.
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7.2.4 Subgenres
7.2.4.1 Resultaten

Tabel 22 toont subgenres van het fantastisch verhaal met daarnaast de aantallen series en
boeken in het fantasyfonds van BB. In Figuren 47 en 48 zijn deze cijfers grafisch
weergegeven.

Tabel 22.
Series en boeken per subgenre BB
Subgenre

Series

Boeken

High fantasy

8

17

Dystopie

4

17

Sciencefiction

4

14

Sprookjesfantasy

4

7

Magisch realisme

3

4

Paranormale romantische fantasy

2

6

Historische fantasy

1

3

Template duistere fantasy

1

3

Urban fantasy

1

3

Horror

1

1

Kostschoolfantasy

0

0

Low fantasy

0

0

Overig

0

0

Overige fantasy

0

0

Totaal

29

75

High fantasy was met afstand het belangrijkste subgenre (27,6% van alle series), gevolgd
door dystopie (13,8%), sciencefiction (13,8%) en sprookjesfantasy (13,8%). Ook magisch
realisme (10,3%) en paranormale romantische fantasy speelden een rol van betekenis
(6,9%). Naast deze subgenres waren ook historische fantasy (3,4%), template duistere
fantasy (3,4%), urban fantasy (3,4%) en horror (3,4%) vertegenwoordigd. Low fantasy en
kostschoolfantasy kwamen niet voor in het fonds.
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Figuur 47. Series per subgenre BB
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Bij de boeken per subgenre verandert het beeld. High fantasy (22,7% van alle boeken) was
nog steeds het belangrijkste subgenre, maar niet meer met een grote voorsprong op de
overige subgenres. Dystopie (22,7%) kwam net zo veel voor en ook sciencefiction (18,7%)
maakte een groter deel uit van het fonds. Sprookjesfantasy was bij de series ook minder
belangrijk (9,3%) dan bij de boeken.

Figuur 48. Boeken per subgenre BB
Template duistere
fantasy 4,0%

Urban fantasy 4,0%

Horror 1,3%

Historische fantasy
4,0%
Magisch realisme 5,3%
Paranormale
romantische fantasy
8,0%

High fantasy 22,7%

Dystopie 22,7%
Sprookjesfantasy 9,3%
Sciencefiction 18,7%

Lapperre 87

7.2.4.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke subgenres speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van BB bestond
voor ongeveer drie vijfde uit high fantasy, sciencefiction en dystopie, waarbij deze drie
genres een vergelijkbare rol speelden. Met uitzondering van low fantasy en
kostschoolfantasy kwamen alle subgenres voor in het fonds.

Lapperre 88

7.2.5 Soorten series
7.2.5.1 Resultaten

Tabel 23 toont het aantal series in het fantasyfonds van BB per soort serie. In Figuur 49 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 23.
Series per soort BB
Soort

Series

Scripted

24

Standalone

4

Thematisch

1

Klassiek

0

Totaal

29

Het fonds bestond bijna volledig uit scripted series (82,8%) met daarnaast een enkele
thematische serie (3,4%). Standalonetitels maakten 13,8% uit van de series in het fonds.
Klassieke series kwamen niet voor.

Figuur 49. Series per soort BB
Thematisch 3,4%

Standalone
13,8%

Scripted 82,8%
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7.2.5.2 Discussie

De deelvraag ‘Welke soorten series speelden een rol in het fonds?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van BB bestond
voor ongeveer vier vijfde uit scripted series. De overige series waren bijna allemaal
standalonetitels. Thematische series kwamen bijna niet voor en klassieke series helemaal
niet.
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7.2.6 Doelpubliek
7.2.6.1 Resultaten

Tabel 24 toont het aantal series in het fantasyfonds van BB per doelgroep. In Figuur 50 zijn
deze cijfers grafisch weergegeven.

Tabel 24.
Series per doelgroep BB
Doelgroep

Series

Jongvolwassenen

28

Kinderen

1

Volwassenen

0

Totaal

29

Het fonds was vrijwel volledig gericht op jongvolwassenen (96,6% van alle series). Eén serie
was bestemd voor kinderen (3,4%). BB gaf geen fantastische verhalen voor volwassenen uit.

Figuur 50. Series per doelgroep BB
Kinderen 3,4%

Jongvolwassenen
96,6%
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7.2.6.2 Discussie

De deelvraag ‘Op welke doelgroepen was het fonds gericht?’ kan op basis van de
bovenstaande resultaten als volgt beantwoord worden: het fantasyfonds van BB was op één
kinderserie na volledig op jongvolwassenen gericht.

Lapperre 92

8. Conclusies en algemene discussies
In hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn verschillende aspecten van de fondslijsten van de
fantastische verhalen uitgegeven door verschillende uitgeverijen geanalyseerd ter
beantwoording van de vraag: ‘Hoe zag het profiel van de fantasyfondsen van LuitinghSijthoff, Van Goor, Moon en Blossom Books er tussen 2010 en 2020 uit?’ In dit hoofdstuk
wordt per uitgeverij antwoord gegeven op deze hoofdvraag en worden de uitkomsten van
de uitgeverijen met elkaar vergeleken. Tabel 25 bevat een beknopt overzicht van de
resultaten uit de voorgaande hoofdstukken en dient ter ondersteuning van deze algemene
discussie.
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Tabel 25.
Overzicht antwoorden op deelvragen
Deelvraag

Luitingh-Sijthoff

Van Goor

Moon

Blossom Books

Welke rol speelden vertalingen
in het fonds? Uit welke
brontalen waren de vertalingen
in het fonds afkomstig?

- Voor 9/10 vertaald
- Vertalingen vooral uit het Engels,
maar ook Duits, Frans en Pools

- Voor 9/10 vertaald
- Vertalingen allemaal uit het Engels

- Voor 4/5 vertaald
- Vertalingen vooral uit het Engels,
maar ook Duits

- Volledig vertaald
- Vertalingen vooral uit het Engels,
maar ook Duits

Van welke uitgeverijen waren de
bronteksten van de vertalingen
in het fonds afkomstig?

- Vertalingen vooral afkomstig van
HarperVoyager, Orbit Books, Tor
Books en Piper Verlag
- In totaal 39 verschillende
bronuitgeverijen
- Zeer ongelijke verdeling van series
en boeken

- Vertalingen vooral afkomstig van
Hyperion Books en HarperCollins
- In totaal 35 verschillende
bronuitgeverijen
- Gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

- Vertalingen vooral afkomstig van
Margaret K. McElderry Books,
Scholastic Press en HarperCollins
- In totaal 28 verschillende
bronuitgeverijen
- Gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

- Vertalingen vooral afkomstig van
HarperTeen, Feiwel & Friends en
HarperCollins
- In totaal 14 verschillende
bronuitgeverijen
- Gelijke verdeling van series en
boeken

Welke auteurs werden
uitgegeven in het fonds?

- Titels vooral afkomstig van Heitz,
Hennen, Goodkind, Martin, Hobb,
Marillier, Miller, Schwartz, Harris,
Adrian en Hair
- In totaal 75 verschillende auteurs
- Gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

- Titels vooral afkomstig van
Riordan, Menten, Cass, Kate,
Matharu, Roth en Colfer
- In totaal 52 verschillende auteurs
- Zeer gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

- Titels vooral afkomstig van Clare,
Noordraven, Stiefvater, Mead,
Armstrong, Black, Fitzpatrick en
Cowell
- In totaal 49 verschillende auteurs
- Zeer gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

- Titels vooral afkomstig van Meyer,
Mafi en Bardugo
- In totaal 19 verschillende auteurs
- Gelijke verdeling van series,
ongelijke verdeling van boeken

Welke subgenres speelden een
rol in het fonds?

- Vooral high fantasy (2/3)
- Ook veel sciencefiction (1/10) en
urban fantasy (1/10)
- Geen historische fantasy en horror

- Vooral high fantasy, urban
fantasy, sciencefiction en dystopie
(samen 2/3)
- Geen kostschoolfantasy

- Vooral high fantasy, low fantasy,
urban fantasy en paranormale
romantische fantasy (samen 2/3)
- Geen magisch realisme

- Vooral high fantasy, sciencefiction
en dystopie (samen 3/5)
- Geen low fantasy en
kostschoolfantasy

Welke soorten series speelden
een rol in het fonds?

- Vooral scripted series (4/5)
- Verder bijna alleen maar
standalonetitels
- Bijna geen klassieke en
thematische series

- Vooral scripted series (2/3)
- Verder bijna alleen maar
standalonetitels
- Bijna geen klassieke en
thematische series

- Vooral scripted series (2/3)
- Verder vooral standalonetitels
(1/5), maar ook klassieke series
(1/10)
- Bijna geen thematische series

- Vooral scripted series (4/5)
- Verder bijna alleen maar
standalonetitels
- Bijna geen thematische series
- Geen klassieke series

Op welke doelgroepen was het
fonds vooral gericht?

- Vooral op volwassenen gericht
(2/3)
- De rest op jongvolwassenen (1/3)

- Vooral op jongvolwassenen
gericht (4/5)
- De rest op kinderen (1/5)

- Vooral op jongvolwassenen
gericht (2/3)
- De rest op kinderen (1/3)

- Nagenoeg volledig op
jongvolwassenen gericht
- Eén kinderserie
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8.1 Luitingh-Sijthoff
Aan de hand van de deelconclusies kan de hoofdvraag met betrekking tot LS als volgt
beantwoord worden: het fantasyfonds van LS bestond vooral uit vertaalde scripted high
fantasy voor volwassenen. De uitgaven waren afkomstig van een grote verscheidenheid aan
brontalen, buitenlandse uitgeverijen en auteurs, waarbij de dienst grotendeels uitgemaakt
werd door enkele grote namen.
In vergelijking met de andere onderzochte uitgeverijen heeft LS in alle opzichten het
breedste fantasyfonds. De uitgeverij heeft de grootste verscheidenheid aan series (126),
boeken (297) en auteurs (75) uitgegeven, samengewerkt met de meeste verschillende
buitenlandse uitgeverijen (39) en uit de meeste verschillende buitenlandse brontalen (4)
laten vertalen. LS was de enige uitgeverij die fantasytitels uit andere talen dan het Engels en
het Duits liet vertalen (namelijk uit het Frans en het Pools).
In deze grote verscheidenheid aan uitgeverijen en auteurs maakte een aantal grote
namen de dienst uit. Wat betreft de uitgeverijen van de vertaalde bronteksten kende LS de
ongelijkste verdeling van allemaal (gelijkheidscoëfficiënt verdeling series 0,54): de helft van
alle titels was afkomstig van slechts vier uitgeverijen. Deze vier waren daarmee grote spelers
in het fonds. Met betrekking tot de auteurs gaf LS veel namen uit die te vinden zijn op
favorietenlijstjes met fantasyauteurs of, zoals de uitgeverij die zelf op haar website noemt,
'genregrootheden'. Zowel de grootste namen uit het fonds als de namen op de website zijn
buitenlandse auteurs; LS steunt niet alleen wat betreft aantal titels, maar ook wat betreft
populariteit van de auteurs vooral op vertalingen.
Als laatste hadden de uitgaven van LS met betrekking tot het type fantastisch verhaal
(dat wil zeggen de subgenres, soorten series en doelgroepen) het duidelijkst een eigen
profiel. LS gaf vooral scripted high fantasy voor volwassenen uit. Van alle series in het fonds
was 69,7% high fantasy, 81,0% scripted en 65,9% gericht op volwassenen. De combinatie van
high fantasy, scripted en volwassenen besloeg in totaal bijna 50% van het fonds. LS was de
enige uitgeverij die fantasy voor volwassenen uitgaf.
LS’ fantasyfonds sluit grotendeels aan op de manier waarop de uitgeverij het aanbod
op de website presenteert: het fonds wordt voor een groot deel bepaald door belangrijke
namen in de fantasywereld. Tussen 2010 en 2020 gaf LS een breed scala aan subgenres uit.
Wat daarnaast niet expliciet op de website genoemd wordt, maar wel uit dit onderzoek naar
voren is gekomen, is dat veel van de boeken in het fantasyfonds high fantasy zijn. De
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‘epische veldslagen’ (“Over Ons”) die LS op de website noemt, vormen het grootste deel van
het fonds.

8.2 Van Goor
Aan de hand van de deelconclusies kan de hoofdvraag met betrekking tot VG als volgt
beantwoord worden: de fantasyuitgaven van VG waren vooral uit het Engels vertaalde
scripted high fantasy, urban fantasy, sciencefiction en dystopie voor jongvolwassenen. De
uitgaven waren afkomstig van een gemiddelde verscheidenheid aan buitenlandse
uitgeverijen en auteurs, waarbij de belangrijkste auteurs verantwoordelijk waren voor een
disproportioneel groot aantal van de uitgegeven boeken.
VG was op de meeste gebieden niet opvallend. De uitgeverij gaf in vergelijking met
de overige onderzochte uitgeverijen een gemiddeld aantal series (64) en boeken (107) uit.
Ook waren de series ongeveer even gelijk verdeeld over de uitgeverijen en auteurs als bij de
andere onderzochte uitgeverijen het geval was (de gelijkheidscoëfficiënten waren
respectievelijk 0,34 en 0,16). Verder sprong geen van de subgenres er duidelijk uit als
belangrijkste, waren de meeste series scripted van aard (67,2%) en vormden
jongvolwassenen net als bij twee van de andere drie uitgeverijen de voornaamste doelgroep
(78,1% van alle series). De fantasyuitgaven van VG kwamen op de onderzochte aspecten
sterk overeen met die van Moon. Bovendien helde de balans van de uitgegeven boeken net
als bij Moon sterk over naar de belangrijkste auteurs (gelijkheidscoëfficiënt 0,43).
De belangrijkste verschillen tussen VG en Moon zijn dat VG een net iets groter fonds
had qua titels, net iets meer gericht was op jongvolwassenen, en meer sciencefiction (17,2%
van alle series) en dystopie (12,5%) uitgaf in plaats van low fantasy (10,9%) en paranormale
romantische fantasy (1,6%).
Twee aspecten vielen op bij VG. Ten eerste was VG de enige uitgeverij waar alle
vertalingen van titels die niet al onderdeel uitmaakten van het fonds afkomstig waren uit het
Engels, zonder ook maar één uitzondering. Bij de overige uitgeverijen speelden in ieder geval
Duits en bij LS ook Frans en Pools nog een rol, maar bij VG kwam alles uit het Engels.
Ten tweede springt de naam van Tosca Menten eruit als grote auteur. Waar de
belangrijkste fantasyauteurs die de revue zijn gepasseerd in dit onderzoek allemaal in het
Engels of Duits schrijven, is de op twee na meest uitgegeven auteur van VG (8,3% van alle
boeken) een Nederlandse. Haar kinderserie Dummie de mummie is een hoofdbestanddeel
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van de fantasyuitgaven van VG.
Uit de zelfpositionering van VG bleek dat de uitgeverij in het algemeen boeken voor
jongere lezers uitgeeft en dat deze boeken door zowel Nederlandse als anderstalige auteurs
geschreven zijn. Dit beeld komt grotendeels overeen met het profiel van het fantasyfonds
van VG tussen 2010 en 2020: alle uitgegeven fantasytitels waren gericht op kinderen en
jongvolwassenen en er kwamen zowel oorspronkelijk Nederlandstalige titels als vertalingen
in het fonds voor. Het zwaartepunt lag bij de fantasyuitgaven echter meer op de vertalingen
(90,6% van alle series) dan bij het fonds van VG in het algemeen het geval zal zijn geweest.
KVB Boekwerk vond namelijk dat 63% van de uitgaven in de Nederlandse boekenmarkt
oorspronkelijk Nederlandstalig waren (“Makers en Hun Werk 2018”).

8.3 Moon
Aan de hand van de deelconclusies kan de hoofdvraag met betrekking tot Moon als volgt
beantwoord worden: de fantasyuitgaven van Moon waren vooral uit het Engels vertaalde
scripted high fantasy, low fantasy, urban fantasy en paranormale romantische fantasy voor
jongvolwassenen. De uitgaven waren afkomstig van een gemiddelde verscheidenheid aan
buitenlandse uitgeverijen en auteurs, waarbij de belangrijkste auteurs verantwoordelijk
waren voor een disproportioneel groot aantal van de uitgegeven boeken.
Ook Moon was op de meeste gebieden niet opvallend. Net als VG is de uitgeverij
gemiddeld op het gebied van het aantal series (61) en boeken (107) en de verdelingen van
titels over bronuitgeverijen en auteurs (de gelijkheidscoëfficienten van de verdeling van de
series en boeken waren respectievelijk 0,32 en 0,43 (bronuitgeverijen) en 0,18 en 0,41
(auteurs)). Ook publiceerde Moon vooral scripted series (68,9%) voor jongvolwassenen
(65,6%) en waren de boeken voor een zeer groot deel afkomstig van de belangrijkste
auteurs. Het fonds van Moon is echter iets kleiner dan dat van VG en low fantasy (24,6% van
alle series) en paranormale romantische fantasy (11,5%) spelen een belangrijkere rol, terwijl
sciencefiction (9,8%) en dystopie (1,6%) minder belangrijk zijn.
Het opvallendste aan de uitgaven van Moon is de relatief belangrijke rol die
Nederlandse auteurs erin spelen. Onder aanvoering van Tjerk Noordraven (4,9% van alle
series) waren Nederlandse auteurs goed voor 19,7% van alle fantastische series van Moon.
Dat is meer dan dubbel zo veel als bij alle andere onderzochte uitgeverijen.
Als laatste gaf Moon veel klassieke series uit (8,2%) in vergelijking met de andere
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uitgeverijen. Deze klassieke series waren allemaal gericht op kinderen, net als de enige
klassieke serie van VG. Mogelijk wijst dit erop dat klassieke series vooral bij fantastische
verhalen voor kinderen voorkomen.
Moon legde in de zelfpositionering meer dan de andere uitgeverijen de nadruk op de
Nederlandstalige auteurs in het fonds – vooral bij de kinderboeken – en dat is te zien aan de
resultaten van dit onderzoek. Hoewel de fantasyuitgaven van Moon voor het leeuwendeel
vertalingen waren (81,3% van alle series), speelden oorspronkelijk Nederlandstalige titels in
het fantasyfonds de grootste rol van alle onderzochte uitgeverijen.

8.4 Blossom Books
Aan de hand van de deelconclusies kan de hoofdvraag met betrekking tot BB als volgt
beantwoord worden: de fantasyuitgaven van BB waren vooral uit het Engels vertaalde
scripted high fantasy, sciencefiction en dystopie, nagenoeg uitsluitend voor
jongvolwassenen. De uitgaven waren afkomstig van een relatief kleine verscheidenheid aan
buitenlandse uitgeverijen en auteurs waar de titels tamelijk gelijk over verdeeld waren.
BB gaf van alle onderzochte uitgeverijen met afstand de minste series (29) en boeken
(75) uit en heeft daardoor met het minste aantal uitgeverijen samengewerkt (14) en het
minste aantal auteurs uitgegeven (19). Hoewel de belangrijkste uitgeverijen en auteurs een
groot deel van de uitgaven bepalen (het zijn er immers weinig), waren de verdelingen van de
titels over de uitgeverijen en auteurs gelijker dan bij de andere onderzochte uitgeverijen (de
gelijkheidscoëfficienten van de verdeling van de series en boeken waren respectievelijk 0,35
en 0,39 (bronuitgeverijen) en 0,26 en 0,44 (auteurs)). BB is wat fantasyuitgaven betreft niet
overwegend afhankelijk van slechts enkele grote namen.
BB had van alle uitgeverijen het hoogste gehalte aan vertalingen onder de
fantasyuitgaven. Als de drie wereldklassiekers ook gezien worden als vertalingen, heeft BB
alleen maar vertalingen uitgegeven. Het aandeel van vertalingen lag bij de andere
uitgeverijen al hoog, maar bij BB bepaalden vertalingen het volledige fantasyfonds.
Net als bij LS valt uit de uitgaven van BB een duidelijke eigen identiteit te ontwaren.
Waar de identiteit van LS echter betrekking had op zowel het subgenre als de doelgroep,
gaat het bij BB vooral om de doelgroep. Met uitzondering van een enkele serie zijn alle door
BB uitgegeven fantastische verhalen gericht op jongvolwassenen (96,6% van alle series).
Daarnaast lijken de boeken veelal door vrouwelijke auteurs te zijn geschreven en
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vrouwelijke hoofdpersonen te hebben. Deze factoren zijn echter niet onderzocht.
Het belangrijkste aspect van de zelfpositionering van BB was de focus op jongeren als
doelgroep. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit beeld ook voor de
fantasyuitgaven van BB: behalve één kinderserie van een auteur die al eerder door de
uitgeverij werd uitgegeven, waren alle titels in het fantasyfonds geschreven voor de
doelgroep van jongvolwassenen.

Lapperre 99

9. Slotbeschouwing
In deze scriptie is aan de hand van verschillende parameters kwantitatief onderzoek
uitgevoerd naar de profielen van de fantasyuitgaven van LS, VG, Moon en BB tussen 2010 en
2020. De informatie die hieruit naar voren is gekomen, geeft inzicht in de factoren waarmee
deze uitgeverijen mogelijk rekening houden bij het selectieproces en kan nuttig zijn voor
toekomstige onderzoekers van de fantasymarkt in Nederland die feitelijke gegevens nodig
hebben.
Hoewel het onderzoek vooral gericht was op het omschrijven van de profielen van de
specifieke uitgeverijen, kan aan de hand van de resultaten ook een aantal observaties
gedaan worden over het Nederlandse fantasyveld in de periode van 2010 tot 2020 in het
algemeen. Het gaat hierbij om drie punten:
1) Meer dan vier vijfde van alle series en boeken in de onderzochte fondslijsten was
vertaald, in tegenstelling tot de verhouding van 63% oorspronkelijke titels tot
37% vertaalde titels die KVB Boekwerk vond (“Makers en Hun Werk 2018”);
2) Bijna al deze vertalingen waren afkomstig uit het Engels, en Duits en Frans
kwamen bijna niet voor, terwijl KVB Boekwerk vaststelde dat “slechts” 70% van
alle vertaalde titels afkomstig was uit het Engels, 10% uit het Duits en 9% uit het
Frans (“Monitor 2015”);
3) Bijna alle series waren scripted;
Aan de hand van deze punten kan een antwoord gegeven op de ‘quid?’ en ‘ubi?’ die in
hoofdstuk 1 genoemd werden: de Nederlandse fantasymarkt werd tussen 2010 en 2020
gedomineerd door oorspronkelijk Engelstalige scripted series. De Nederlandse fantasymarkt
speelde daarmee in het polysysteem vermoedelijk een zeer perifere rol. Om dat met
zekerheid te kunnen stellen moet echter ook onderzocht worden hoeveel fantasy Nederland
in de onderzochte periode exporteerde.
De bovenstaande conclusies kunnen niet meteen gegeneraliseerd worden naar
andere uitgeverijen. In de toekomst dient daarom ook onderzoek gedaan te worden naar de
fantasyfondsen van andere Nederlandse uitgeverijen (zoals specialistischere en kleinere
uitgeverijen) om bredere conclusies te kunnen trekken. Daarbij zijn vooral de verhouding
tussen vertaalde en onvertaalde titels en de brontalen van de vertalingen interessant. Een
breder beeld van de ontwikkeling van het fantasyveld in Nederland kan ook bereikt worden
door te kijken naar de uitgaven van de uitgeverijen voor 2010 en na 2020. Daarnaast kunnen
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interviews met verschillende uitgevers waardevol zijn, bijvoorbeeld om inzicht te geven in de
zelfpositionering van de uitgeverijen.
Om de beeldvorming van LS aan te scherpen, zou het huidige onderzoek herhaald
moeten worden waarbij alle boeken van de uitgeverij worden geanalyseerd, niet enkel
degene die te vinden zijn onder ‘Luitingh-Sijthoff fantasy’ in de database van de KB.
Vermoedelijk levert dat bredere onderzoek een rijker beeld op van de subgenres van het
fantastisch verhaal die LS publiceert, bijvoorbeeld met een groter aandeel van horror in het
fonds.
Als laatste vormen de actoren in de fantasyfondsen een interessante invalshoek voor
toekomstig onderzoek. De gegevens die in dit onderzoek zijn verzameld over vertalers zijn in
deze scriptie niet geanalyseerd, maar kunnen in een toekomstig onderzoek van pas komen,
misschien in combinatie met verdere gegevens over vertalers in de fantasyfondsen van
andere uitgeverijen. Het kan bijvoorbeeld relevant zijn om te weten met welke vertalers de
uitgeverijen vaak samenwerken. In diezelfde strekking kan het ook nuttig zijn om uit te
zoeken hoe auteurs bij uitgeverijen terechtkomen.
Al met al is het Nederlandse fantasyveld een interessante, vruchtbare grond voor
wetenschappelijk onderzoek. In deze scriptie is een aanzet gedaan tot het ontginnen
daarvan die in de toekomst hopelijk een vervolg krijgt.
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