Boeken zijn spotgoedkoop!
Als auteur vraag je je soms af of je werk wel op waarde wordt geschat. Een boek ik toch vooral
bedoeld om mensen te amuseren, te onderhouden en een prettig tijdverdrijf te bezorgen. Voor dat
stukje genot betaal je voor een boek gemiddeld zo’n € 20,-. Is dat een redelijke prijs?
Om dat te beoordelen, heb ik die prijs eens vergeleken met de prijzen van andere prettige
bezigheden en de (omgerekende) tarieven per uur die men bereid is daarvoor te betalen. Willekeurig
dan maar enkele voorbeelden:
 Golfen per uur: €10,- en dan moet je nog wel zelf een zware tas meesjouwen en komen de
kosten van de weggeslagen ballen er ook nog bij.
 Bezoeken bioscoop: € 5,- en dan ook nog de lucht van popcorn en het gekraak van kauwen op
etenswaar moeten trotseren.
 Bezoeken theater: € 10,- en daarbij in een ongemakkelijke stoel zitten waarin je je benen niet
kwijt kunt en tegen het achterhoofd aankijken van een veel te lang persoon.
 Winkelen in een stad: € 4,- voor het parkeertarief en de eigen benen gebruiken voor het
slenteren van winkel naar winkel en tussendoor de kosten van een kop koffie met een
dikmakertje er nog bij.
 Naar een voetbalwedstrijd: € 15,- en dan eerst nog weer en wind moeten trotseren en je dan ook
nog te moeten ergeren aan het missen van grote kansen door vet betaalde jongens.
 Naar een concert van een popartiest: € 20,- en urenlang moeten staan met een grote kans op
gehoorbeschadiging.
 Dagje Efteling: € 6,- en de constante zorg om je kinderen niet kwijt te raken en vaak lang in een
rij staan voor een volgende attractie.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Heeft u dit soort ervaringen ook? Dan heb ik een beter
alternatief voor wat uurtjes puur genot!
Vergelijk dat alles eens met een goed boek en wat dat kost. Gemiddeld kan een snelle lezer een boek
van rond de 300 pagina’s uitlezen in 6 tot 8 uur, maar doet er vaak ook langer over. Dat brengt het
uurtarief voor het lezen van een boek op een bedrag van rond de € 2,50!!
Daar komt nog eens bij, dat je een boek heerlijk rustig in een luie stoel voor de open haard en met
een wijntje erbij kunt lezen en voor de liefhebber een rustig muziekje op de achtergrond! Dit
benadert toch aardig het toppunt van ontspanning en genieten.
En wat te denken van de beleving van het ronddwalen in een boekhandel? Ze vastpakken, erin
bladeren, eraan ruiken, ze voelen, er even iets uit lezen, wie zou dat willen missen? En als je geluk
hebt het boekenvirus heerlijk te kunnen opsnuiven onder het genot van een kopje koffie!
Als we het puur economisch bekijken, wordt een auteur met dit alles dan niet enorm tekort gedaan?
Als we het gevoelsmatig bekijken, is er dan iets dat meer genot biedt voor zijn geld?
Dus inderdaad, boeken zijn spotgoedkoop!
Moet de prijs van een boek nu omhoog? Misschien toch maar niet, dat kon psychologisch misschien
wel eens minder goed vallen. Maaaaar, is dit dan niet een verdraaid goede reden voor veel meer
mensen om dan eens - en ook wat vaker - een boek te kopen?
Boeken: gewoon meer plezier voor minder geld!

