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16 januari 2014 Mandy den Engelsman 0 reacties

De kinderboekenauteurs Wilma Degeling, Theo

Engelen en Gerard Sonnemans hebben samen de

coöperatieve Uitgeverij Menuet opgericht.

Sonnemans vertelt dat hij de uitgeverij met zijn

collega’s heeft opgericht om bijzondere boeken

te maken die het aanbod voor de lezer verbreden.

Andere (professionele) auteurs zijn vrij om zich

aan te sluiten.

Degeling, Engelen

en Sonnemans

brengen al jaren

boeken uit bij

verschillende

uitgevers en hebben

nu een coöperatieve

uitgeverij opgericht,

om nog meer grip

op hun eigen oeuvre

te krijgen.

 

Officieel bestaat

Menuet sinds juni 2013, maar daar ging twee jaar aan

voorbereiding aan vooraf. Sonnemans: ‘Het is erg

leerzaam, omdat je ook alles zelf moet regelen om een

boek heen. We groeien er langzaam in, het vraagt wel

veel inzet. We zijn niet een uitgeverij begonnen om te

stoppen zodra het tegenzit. Dit gaan we doorzetten en

we willen bouwen aan een mooi fonds.’

 

De auteurs zijn eigenaar van hun eigen boeken en zelf

financieel verantwoordelijk, maar ze werken samen aan

één fonds. De auteurs bepalen zelf de financiële

investering. ‘Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een
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meer informatie. redacteur in te huren, die je al kent van een uitgeverij.

Maar wij hebben ook alle drie zelf op een redactie

gewerkt, waardoor we zelf de kwaliteit kunnen

waarborgen. En we verwachten dat je meewerkt aan het

promoten van elkaars boeken.’

 

De eerste boeken liggen nu bij CB en Sonnemans heeft

zelf ook al boeken verkocht. ‘Ik heb recentelijk 1150

exemplaren van mijn prentenboek Miny zoekt een thuis

verkocht aan een organisatie voor kinderen met een

verstandelijke beperking. Dat heb ik dan volledig zelf

geregeld.’

 

Om in de boekhandel terecht te komen, gaan de drie in

gesprek met boekhandelaren. ‘En daar komt dan meer

uit dan alleen de verkoop van een boek. Zo ga ik

binnenkort met boekhandel Van Kemenade & Hollaers

in Breda naar een school toe om het verhaal van mijn

boek te vertellen. We grijpen nu de kans om dit soort

plannen zelf te maken, in plaats van af  te wachten wat

de marketingafdeling van een uitgeverij gaat doen.’

 

Menuet gaat niet actief op zoek naar auteurs, maar

auteurs zijn uitgenodigd om zich, onder dezelfde

voorwaarden, aan te sluiten bij de uitgeverij. ‘Anneriek

van Heugten heeft dat recentelijk gedaan. Het is voor

ons auteurs wel wennen om zelf je boek op de markt te

brengen en daarvoor alles zelf te doen. Het is

frustrerend als een boekhandel alleen maar Geronimo

Stilton of De grijze jager in de winkel wil hebben, maar

aan de andere kant is het juist zo spannend en leuk om

alternatieven te bieden, zodat er voor de lezer ook wat te

kiezen valt.’

 

Sonnemans heeft naast Miny zoekt een huis ook het

prentenboek Jelle en de leeuw uitgebracht. Degeling

bracht het (voorlees)boek Piepende remmen en

klimmende apen uit en van Engelen verscheen een

herdruk van zijn debuut Schimmen uit het verleden.

Voor 2014 staan er in ieder geval twee prentenboeken

en één jeugdroman op de planning.
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