
Wij maken uw eigen boek! 

Ieder mens heeft een boek in zich, 
het moet alleen nog worden gemaakt 

     (vrij naar Michelangelo)

Een eigen boek. Soms is het een persoonlijk verhaal over gebeurtenissen 
in het leven. Puur (auto)biografisch, een levensvisie en opgedane 
levenswijsheden die het waard zijn om aan een volgende generatie door  
te geven. 

Soms is het een bundeling van bestaand materiaal wat in de loop van jaren 
is gemaakt. De preken van een dominee, de verhalen van een schooljuf, 
de columns uit een plaatselijke krant, kerk- of parochieblad. Gedichten en 
gedachten, de verzamelde recepten van de ‘vredesmaaltijden’, persoonlijke 
correspondentie in het pastoraat, de zelfgemaakte bijbelvertellingen voor  
de kinderdienst. 

Of denk aan een historisch verslag van plaatselijke kerkgeschiedenis, van 
het fusieproces tot PKN of succesvolle geldinzamelingsacties, kerkelijke of 
politieke carrières… 

Hoe groot of klein uw verwachte 
lezerskring ook is, bij uitgeverij 
Narratio is uw eigen boek binnen 
handbereik.

Met 25 jaar ervaring begeleiden wij 
u van idee tot publicatie bij het fonds 
van Narratio, Relibris, of in eigen 
beheer. Realistisch, praktisch en 
betaalbaar.

En verder…

ISBN: voor de verkoop buiten de eigen kring en via plaatselijke boekhandels 
is het handig als het boek is voorzien van een internationaal standaard 
boek nummer (ISBN). Bovendien geeft dit het boek een officieler karakter 
dan alleen een bestelnummer van een uitgever. De kosten zijn beperkt.

In eigen beheer: De meeste boeken worden ook bij Narratio tegenwoordig 
gemaakt met een bepaalde afname van boeken door de auteur, die deze 
dan in eigen kring verkoopt tegen de gezamenlijk afgesproken verkoopprijs 
of weggeeft in familie- of vriendenkring. Soms koopt de auteur alle boeken 
en verzorgt de verkoop helemaal zelf. Als een boek inhoudelijk niet bij 
Narratio, of Relibris past, kan dit ‘helemaal zelf’ zelfs een voorwaarde zijn. 

Recensies: in overleg met de uitgever kan worden afgesproken dat een 
aantal boeken beschikbaar wordt gesteld om in de regionale, plaatselijke 
media en in een deel van de vakpers te laten bespreken. De verwachtingen 
moeten daarbij realistisch blijven: een vermelding met drie tot vier regels in 
een kolom ‘verschenen’ is daarbij geen uitzondering. 

Signeren: soms is het mogelijk om naast de presentatie ook op andere 
momenten met het boek aanwezig te zijn bij een gebeurtenis of 
samenkomst. Daar kan dan kort iets over het boek worden verteld en 
nadien kan het boek worden verkocht en van een handtekening voorzien.

Lezingen: indien het onderwerp van de uitgave ook interessant is voor 
lezingen of workshops, kunnen ook hieruit boekverkoop en inkomsten 
voortkomen in de vorm van presentiegeld of reiskosten.
Denk aan de Volksuniversiteit, kerkelijke vormings- en toerustingavonden of 
de lokale radio.

E-books: op verzoek kan van de uitgave ook een digitale versie worden 
gemaakt (PDF) om als e-book te worden verkocht. Dit heeft wel een groot 
kopieerrisico.

De uitgever

De uitgever is in feite de partner in het hele proces waarmee afspraken 
gemaakt kunnen worden. Vooral in de productiefase zal het contact  
veelvuldig zijn, daarna hooguit incidenteel. De keuze van een geschikte 
uitgever kan het best plaatsvinden door in de eigen boekenkast of bij een 
bibliotheek te kijken: wie heeft soortgelijke boeken in het fonds? Of de 
uitgever interesse heeft en ook met een acceptabel voorstel komt, is telkens 
weer een spannend moment. 

Theologische uitgeverij Narratio accepteert boeken om uit te brengen onder 
de imprint ‘Narratio’ of ‘Relibris’ of maakt het voor de auteur ‘in eigen 
beheer’. In ieder geval staat deze kleinschalige eengezinsuitgeverij garant 
voor een zeer persoonlijke contact en door de zeer beperkte overhead voor 
vaak aantrekkelijk publicatievoorstellen. En dat begint al vanaf circa 50 
boeken. 

Voor meer informatie zie: 
www.narratio.nl 

Past uw idee binnen een van onze fondsen? Wilt u een uitgave in eigen 
beheer? Stuur/mail uw boekidee of de eerste hoofdstukken eens ter lezing 

naar de uitgevers Dullyna van den Herik-van der Weit of Leen van den Herik. 

Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem
Tel: 0183-628188
Mail: info@narratio.nl

Alle boeken zijn verkrijgbaar via www.narratio.nl
Narratio, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem

of www.kerkboek.nl



Van concept naar manuscript

Cruciale eerste vraag is ‘waar zijn de teksten?’ Zitten die nog in het hoofd of
zijn ze al opgeschreven? Zijn ze getikt op papier of zelfs al digitaal
beschikbaar?

Is er nog geen tekst, dan  moet er een schrijver worden gezocht voor de 
verwerking. Ook eventueel benodigde foto’s en illustraties moeten worden
opgezocht en digitaal gemaakt.

Op die manier ontstaat een manuscript dat persklaar wordt gemaakt. 
Een grondige redactionele bewerking op taal en leesbaarheid zal vaak 
geen overbodige exercitie blijken. Als andere bestaande personen worden 
opgevoerd, moet de tekst gecontroleerd worden op inbreuk doen aan hun 
persoonlijke levenssfeer van vroeger of nu. Overnemen van bestaande 
teksten en foto’s mag alleen als daar de nodige toestemming is verkregen.

Natuurlijk dient alle persoonlijke inzet in een redelijke verhouding te staan tot
het uiteindelijke doel: uw eigen boeken voor een betaalbare prijs.

Persklaar maken

Dit technische onderdeel is een overlegsituatie tussen de auteur/ 
opdrachtgever en de uitgever. Samen beslissen we over het beste formaat 
van het boek, de gebruikte papiersoort, lettertype en bladvulling, de 
plaatsing van de illustraties, de omslag et cetera.  

Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we een aantal 
uitgangspunten vast die we één voor één invullen met het basismateriaal 
van teksten en illustraties. Daarnaast is dit het moment waarop een of 
enkele (professionele) meelezers de drukproeven nog eens inhoudelijk en 
taalkundig doornemen. 

Als dit proces is afgerond, kan het manuscript naar de drukker.

Uw boek gepubliceerd

Uw boek is klaar! Hoe zorgt u ervoor dat het verkocht wordt? 
Dat begint bij de auteur of betrokken organisaties. Ook (lokale) 
boekhandels kunnen worden benaderd. Daarnaast verkoopt ook Narratio 
het boek aan particulieren en boekhandels.

Belangrijk is dat iedereen zich houdt aan de in Nederland vaste
wettelijke verkoopprijs. Korting geven hierop is niet toegestaan.
Boeken cadeau doen  natuurlijk wel, zolang er maar geen tegenprestatie 
wordt gevraagd!

Om de verschijning van een boek aan te kondigen en de verkoop op gang
te helpen, is het niet ongebruikelijk om het zogenaamde eerste exemplaar
ervan te overhandigen tijdens een feestelijke boekpresentatie voor familie,
vrienden, pers en andere genodigden. Tijdens deze presentatie worden
natuurlijk ook boeken verkocht.

Ook het opnemen van de verschijning en verkrijgbaarheid van het boek op
Facebook en Twitter kan een stimulans zijn voor de verkoop.

Mara Kraak 
leest bij de 
presentatie 
verhalen voor uit 
‘Oma, Tess en ik’.
foto:Timo Klein
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