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Amazon met e-boeken van start in Nederland
Na jaren van speculatie, vage uitspraken en beloftes — ‘Amazon komt eraan dit najaar’, ‘Amazon
komt er nu echt aan deze herfst!’, ‘Het wordt een hete e-boekenherfst’ — is het nu dan toch
zover: amazon.nl heeft vandaag om 8 uur de digitale deuren geopend. Voorlopig biedt
internethandelaar Amazon in Nederland alleen ‘de complete Kindle ervaring in het Nederlands
aan,’ zoals manager Amazon Kindle Europe Jorrit van der Meulen het in Boekblad uitdrukt. Ik wijd
er verder op deze plek niet te veel over uit, want dat gebeurt al in de landelijke dagbladen, de
vakpers en fora, blogs en nieuwssites op internet.
De reacties van uitgevers in de media zijn wisselend: sommige stonden volgens Van der Meulen
‘te popelen’, andere geven het voorlopig geen hoge prioriteit, weer andere, zoals Podium,
weigeren vooralsnog akkoord te gaan met de stringente voorwaarden in het naar verluidt 40
bladzijden tellende contract van Amazon. Daniel Ropers, algemeen directeur van Bol, vreest de
komst van concurrent Amazon niet, omdat hij gelooft dat Bol in de afgelopen jaren een stevige
positie op de Nederlandse e-boekenmarkt heeft veroverd. En het jaarlijkse onderzoek van OC&C
Strategy Consultants naar tevredenheid over winkelketens onder 32.000 Europese klanten
(waarvan 2.300 in Nederland) geeft hem gelijk, want de Ahold-dochter eindigt in dat onderzoek in
Nederland op de eerste plaats. Maar Amazon haalt de achterstand snel in.
Wat betekent de komst van e-boekhandel Amazon naar het Nederlands taalgebied voor
boekvertalers? Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Als ik in koffiedik kijk, zie ik koffiedik.
De komst van een beruchte prijsvechter als Amazon naar de niet door de vaste boekenprijs
beschermde e-boekenmarkt kan voor lezers door de toegenomen concurrentie op korte termijn
winst betekenen. Aan de andere kant, als die door een groeiende concurrentie afgedwongen
lagere prijs niet wordt gecompenseerd door een grotere omzet, kan het op lange termijn ook tot
een verschraling van het aanbod leiden, zeker in een verhoudingsgewijs klein taalgebied als het
Nederlands. Als de opbrengst uit de verkoop van e-boeken daalt, blijft er voor uitgevers minder
over om rechten van te kopen, en voor boekvertalers om te vertalen. Het feit dat het aanbod van eboeken in Nederland voor een slordige 90 procent bestaat uit illegale uploads helpt wat dat betreft
ook niet, ondanks de groei in de e-boekenmarkt. Te hopen valt dat voor klanten aantrekkelijke eboekprijzen de illegalen uit de markt drukken. Al teken ik daar graag bij aan dat het maken van eboeken minder kostenarm is dan door leken wel wordt voorondersteld…
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