
Een zelfstandige uitgever moet een hoop obstakels zelf oplossen en daarbij telkens
het wiel opnieuw uitvinden. De vereniging Bladwijzer wil dit soort uitgevers bij elkaar
brengen, kennis gaan delen en het uitgeven van tijdschriften gemakkelijker maken.
InCT interviewt oprichter Catrien Deys over deze vereniging van zelfstandige uitgevers
van periodieken.

Een nieuwe vereniging van

zelfstandige uitgevers
Bladwijzer streeft naar samenwerking en pluriformiteit

Oprichter Catrien Deys van Bladwijzer
is de afgelopen tijd druk bezig geweest
met een haalbaarheidsonderzoek onder
uitgevers en het regelen van de formele
kant van een vereniging. De persoon-
lijke motivatie voor het oprichten van
de vereniging komt voort uit haar eigen
praktijkervaringen. Over die motivatie
zegt ze: "Zelf ben ik een tijdje hoofdredac-
teur geweest van een tijdschrift over de
restauratie en conservering van cultureel
erfgoed en ontdekte al heel snel dat het
lastig is om het hoofd boven water te
houden. In mijn vriendenkring zitten ook
verschillende zelfstandige uitgevers en
bladenmakers met vergelijkbare proble-
men. Dat was voor mij de motivatie om
te zoeken naar een oplossing voor deze

problematiek."

Over de noodzaak voor zo'n vereniging
en waarom ze geen aansluiting heeft ge-
zocht bij bestaande verenigde uitgevers
zegt Deys: "Bladwijzer is opgericht naar
aanleiding van het eerste Platform foT
Publishers. Daar werd duidelijk dat zelf-

standige uitgevers specifieke problemen
hebben die je alleen kunt oplossen als ze
zich verenigen. Op mijn haalbaarheidson-
derzoek hebben '50 uitgevers gereageerd
en er bleek voldoende draagvlak voor een
vereniging. Maar uitgevers moeten het
wel zelf met elkaar doen, vandaar ook
een vereniging, anders was het wel een
stichting geworden. Bladwijzer is bij uit-
stek geschikt voor onderling overleg en
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netwerken. Het Netwerk Kleine Uitgevers
houdt het kleinschalig en informeel. Dus
voor andere uitgevers is er geen plek.
Het NUV behartigt de belangen van de
grotere uitgeverijen. De problematiek
van die uitgevers is anders dan die van de
zelfstandige uitgevers. Dat zijn uitgevers
met weinig personeel en relatief weinig
tijdschriften. Het gebrek aan overleg
speelt ze parten."
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
heeft al vijf afdelingen, was er geen
ruimte voor een zesde afdeling voor de
zelfstandige en de wat kleinere uitgever?
"Wellicht in de toekomst. Ik heb daar bij
voorbaat niet voor gekozen, vooral ook
omdat dat enige weerstand opriep bij

ver tegenaan loopt? "Dat is in de eerste
plaats het gebrek aan overleg, maar met
name distributie en losse verkoop. De
distributie van tijdschriften in de losse
verkoop is min of meer dichtgetimmerd
Als je gezamenlijk als uitgevers kunt zoe-
ken naar alternatieven, dan kan dat een
hoop opleveren. Misschien sta je sterker
als collectief richting de huidige twee
distributeurs, maar je kunt ook denken
aan alternatieve schappen, losse ver-

Bladwijzer is bij uitstek

geschikt voor onderling

overleg en netwerken.
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sommige zelfstandige uitgevers. Mij gaat
het vooral om het oplossen van proble-
men. Mocht de vereniging overbodig
worden in de toekomst, bijvoorbeeld
door een aansluiting bij het NUV of een
andere vorm van samenwerking met een
partij, dan vind ik dat prima."

Drempels Wat zijn de grootste
drempels waar een zelfstandige uitge-
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