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Achtergrond
Stichting Uitgeverij Auteursdomein werd in 2005 opgericht door Eisjen Schaaf en Pauline van de Ven met het doel
de positie van auteurs die door
concentratie in de uitgeefbranche en langdurige overproductie in het boekenvak was verzwakt, te versterken.

Voorraadvrij
De stichting maakte waardevolle literatuur die door de oorspronkelijke uitgever steeds
sneller werd gediscontinueerd
en dan doorgaans ook echt
verdwenen was, opnieuw beschikbaar met behulp van de
destijds nieuw opgekomen
voorraadvrije technieken van
print-on-demand en e-boek.
De uitgaven werden gefinancierd door de productie van eboeken uit publiek domein.
Auteursdomein was in 2008 de
eerste Nederlandse uitgeverij
die e-boeken aan het Centraal
Boekhuis ging leveren.

Pre-press studio
In 2010 werd een online prepress studio opgezet met behulp waarvan elders gedebuteerde auteurs hun heruitgaven
in verschillende verschijningsvormen persklaar konden maken, on-demand produceren in
kleine oplages en distribueren in
het boekhandelskanaal middels
een collectieve aansluiting op
het Centraal Boekhuis.

Open ISBN-bank
In 2008 procedeerde Auteursdomein met succes om
de openstelling in het publieke domein van de tot dan toe
besloten Nederlandse ISBNtitelbank. Hoewel de zaak
voor de Mededingingsautoriteit verloren werd, stelde het
Centraal Boekhuis de ISBNbank open onder druk van
een door de stichting opgesteld petitieregister dat getekend werd door honderden
schrijvers en andere betrokken personen en instellingen,
onder wie staatssecretaris van
cultuur in kabinet-Kok II Rick
van der Ploeg.

Auteurscontracten
Tussen 2005 en 2010 speelde
Auteursdomein een rol bij de
latere aanpassingen van het
Modelcontract. Een groot aantal auteurs onderhandelde op
basis van het alternatieve auteurscontract van de stichting.
Daarin werden voorraaddruk,
print-on-demand en e-boek
onderscheiden. De standaard
eeuwigdurende exploitaties
waren facultatief tijdsgebonden, het bevatte voorwaarden
waaronder niet-geëxploiteerde rechten terugvielen aan de
auteur en de verkoop-inspanning werd vastgelegd.

Recensiecode
Door middel van een Recensiecode bevorderde Auteursdomein een pluriforme beoordeling van literatuur op het Internet die voldoet aan algemeen
aanvaarde normen voor kwaliteit en integriteit.

Backlist naar frontlist
De opkomst, omstreeks 2010,
van een grote online markt voor
gebruikte boeken en restpartijen maakte dat eenmaal gepubliceerd werk in principe blijvend in beeld bleef. Ouder werk
ging niet langer verloren maar
was makkelijk verkrijgbaar voor
prijzen waarmee kleine print-ondemand oplages niet konden
concurreren. In 2013 werd de
backlist voor levende auteurs
beëindigd en de bestanden aan
de auteurs geschonken. Het
werkterrein verlegde zich naar
vertalingen van verloren en onontdekt gebleven werk dat van
literaire waarde is, naast de incidentele uitgave van hedendaagse titels. Sinds 2015 is Auteursdomein in het handelsverkeer een imprint van DVU.

Stichting Uitgeverij Auteursdomein
Keizersgracht 16 sous
1015CP Amsterdam
T. 020-6252688
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Niet alle titels zijn leverbaar.
De verschillende verschijningsvormen van een titel, softcover, hardback, e-boek met watermerk of e-boek met Adobe
DRM hebben een eigen ISBN.

Kinderjaren / palm/
9789086410187 J. Oberski mobipocket / e-boek
/ druk Heruitgave

P. van de
9789086410019
Ven

De vrouw in het
vogelhuis / druk
Heruitgave /
softcover

De eigenaar van
niemandsland / e9789086410194 J. Oberski boek palm/
mobipocket / e-boek
/ druk Heruitgave

9789086410026

P. van de
Ven

5

De Man met de
Hoed / deel 1 De
familie Dumont /
druk ND / Adobe
DRM

9789086410200

Axel
Munthe

Het verhaal van San
Michele / druk 1 /
soft cover

Een nagelaten
Marcellus bekentenis / boek /
9789086410224
Emants
druk ND /
paperback

9789081357814

Mischa de Selamat Merdeka /
Vreede
Herdruk / paperback

Een nagelaten
Marcellus bekentenis /druk
9789086410231
Emants
ND / epub
watermerk

6

9789086410279

E.M.
De weg terug / druk
Remarque 1/ soft cover

9789086410033

P. van de
Ven

De man met de hoed
/ tekst-CD Adobe
reader pdf 6.0
Tevens voor Palm /
deel De familie
Dumont-I / druk 1

9789086410040

P. van de
Ven

De vrouw in het
vogelhuis / druk ND
/ epub2 Adobe
DRM

9789086410057

P. van de
Ven

Het verhaal van de
bamboesnijder /
druk 1 / paperback

7

9789086410064

P. van de
Ven

M.
9789086410071
Emants

Lily Dumont / druk
1 / soft cover

Inwijding / e-boek
(pdb) / deel e-boek /
druk Heruitgave /
epub2 Adobe DRM

Boeken der kleine
Louis
zielen / e-boek /
9789086410095
Couperus druk 1/ epub2
Adobe DRM

Max Havelaar / deel
9789086410088 Multatuli e-boek / druk 1 /
epub2 Adobe DRM

8

9789086410101

Mariët
Meester

Sevillana / druk
Heruitgave /
paperback

Frans
9789086410118
Stuger

Weerloos / druk
Heruitgave /
paperback

Frans
9789086410125
Stuger

De gedachte / druk
Heruitgave /
paperback

9789086410132 F. Stüger

Weerloos / deel eboek / druk
Heruitgave / epub2
Adobe DRM

9

M.
9789086410149
Meester

9789086410156

P. van de
Ven

Sevillana / deel eboek / druk
Heruitgave / epub2
Adobe DRM

Het verhaal van de
bamboesnijder /
deel e-boek / druk
Heruitgave / epub2
Adobe DRM

Wind / druk
G. van der
9789086410170
Heruitgave / soft
Linden
cover

9789086410293

H.
Martens

10

Iemandsland / druk
Heruitgave / soft
cover

9789086410309

Frans
Stuger

Desillusies / druk
Heruitgave / soft
cover

Frans
9789086410316
Stuger

De gedachte / druk
2 / epub2 Adobe
DRM

H.C.
9789086419999
Lewis

Gentleman
overboard / druk 1 /
paperback

9789086410910

De weg terug /
E.M.
druk1 / epub2
Remarque
Adobe DRM

11

9789086411016

P. van de
Ven

Axel
9789086410330
Munthe

9789086410354

9789086410361

Digital Painting / a
brief overview /
druk 1 / soft cover

Het verhaal van San
Michele / druk 1 /
epub2 Adobe DRM

P. van de
Ven

De man met de hoed
/ de familie Dumont
/ Heruitgave / epub2
watermerk

P.van de
Ven

De vrouw in het
vogelhuis /
Heruitgave / epub2
watermerk

12

9789086410378

E.M.
De weg terug / druk
Remarque 1 / epub2watermerk

Axel
9789086410385
Munthe

Het verhaal van San
Michele / druk
Heruitgave / epub2
watermerk

Jona
9789086410392
Oberski

Kinderjaren / druk
Heruitgave/ epub2
Adobe DRM

9789029554619

M. de
Vreede

13

Geen verleden tijd
druk / Heruitgave /
pocket

Augusta
9789086410408
de Wit

Orpheus in de
dessa / druk
Heruitgave / epub2
watermerk

De kleine Rudolf /
A. van der
9789086410415
druk Heruitgave/
Leeuw
ePub2 watermerk

Max Havelaar /
9789086410422 Multatuli druk Heruitgave /
ePub2 watermerk

Boeken der kleine
Louis
zielen / druk
9789086410439
Couperus Heruitgave / ePub2
watermerk

14

Boeken der kleine
zielen / deel Het late
Louis
9789086410446
leven / druk
Couperus
Heruitgave / ePub2
watermerk

Boeken der kleine
zielen / deel
Louis
9789086410484
Zielenschemering /
Couperus
druk Heruitgave /
ePub2 watermerk

Boeken der kleine
zielen / deel Het
Louis
9789086410453
heilige weten / druk
Couperus
Heruitgave / ePub2
watermerk

9789086410460

M.
Emants

15

Inwijding / deel 1 /
druk Heruitgave /
ePub2 watermerk

9789086410347

M.
Emants

Inwijding / deel 2 /
druk Heruitgave /
ePub2 watermerk

Een nagelaten
bekentenis / druk
9789086410477 M.Emants
Heruitgave /
ePub2Adobe DRM

9789086410491 H. Eggels

9789086410507

Frans
Stüger

16

Sluier van Europa /
druk ND / pocket

Weerloos / druk
Heruitgave /
ePub2Adobe DRM

De boeken der
kleine zielen / deel
Louis
9789086410514
Omnibus / druk
Couperus
Heruitgave / ePub2
watermerk

Mariët
9789086410521
Meester

9789086410538

P. van de
Ven

Sevillana / druk
Heruitgave /
ePub2Adobe DRM

Het verhaal van de
bamboesnijder /
druk Heruitgave /
ePub2 watermerk

Oostenwind,
Fleur
koningskind / druk
9789086410576
Bourgonje Heruitgave / soft
cocer

17

9789086410583

P. van de
Ven

9789086410545

A.van der De kleine Rudolf /
Leeuw
druk ND / soft cover

Augusta
9789086410552
de Wit

9789086410569

Drijvend paviljoen /
Herdruk / soft cover

Orpheus in de
dessa / druk ND /
soft cover

Onderstroom / druk
Fleur
Heruitgave / soft
Bourgonje
cover

18

9789086410668

F. van
Eeden

De kleine
Johannes / druk 1 /
ePub2 watermerk

Sprookjes voor
H.C.
volwassenen /
9789086410590
Andersen selectie / druk 1 /
ePub2 watermerk

P. van de
9789086410651
Ven

9789086410620

Drijvend paviljoen /
druk 1 / ePub2
watermerk

De stille kracht /
Louis
druk Heruitgave /
Couperus
ePub2 watermerk

19

9789086410675 Prediker

Prediker, Hooglied,
Spreuken, Psalmen /
druk 1 / ePub2
watermerk

De stille kracht /
Louis
9789086410682
druk Heruitgave / eCouperus
boek pdf

9789086410699

Augusta
de Wit

Orpheus in de
dessa / druk
Heruitgave / ePub2
watermerk

9789086410002

Hedda
Martens

Iemandsland / druk
1 / ePub2
watermerk

20

9789086410705

Mariët
Meester

De overstroming /
druk Heruitgave /
ePub2Adobe DRM

Boeken der kleine
zielen / onmibus,
Louis
9789086410712
alle boeken / druk
Couperus
Heruitgave / ePub2
watermerk

P. van de
9789086410729
Ven

9789086410736

P. van de
Ven

21

Lily Dumont / druk
1 / pocket, softcover
/ ePub2 watermerk

Lily Dumont / druk
1
epub, Adobe DRM

P. van de
Ven

Vrouw in het
vogelhuis / novelle /
druk 3 / soft cover

9789086410750

P. van de
Ven

De familie
Dumont / de man
met de hoed, Lily
Dumont, vrouw in
het vogelhuis / deel
1,2,3 / druk
Heruitgave

9789086410842

P. van de
Ven

Grachtenhuis / druk
1/ hardback

9789086410835

P. van de
Ven

Grachtenhuis / druk
1/paperback

9789086410743

22

9789086410903

9789086410798

H.C.
Lewis

Overboord / druk 1 /
paperback

P. van de
Ven

De ziel van Putter /
een fabel over de
dood / druk
Heruitgave /
hardback

TASTE
Willem
OF THE 9789086410767
Jens
AEGEAN

Taste of the
Aegean / druk 1

De boeken der
kleine zielen /
Louis
9789086410774
omnibus / druk
Couperus
Heruitgave / epub
Adobe DRM

23

9789086410781

De stille kracht /
Louis
druk Heruitgave /
Couperus
Adobe DRM

9789086411023

P. van de
Ven

Dagboek 1999-2001
/ druk 1 / pocket

9789086410927

H.C.
Lewis

Overboord / druk 1 /
Adobe DRM, epub2

9789086410859

P. van de
Ven

Grachtenhuis / druk
1 / ePub Adobe
DRM

24

Jacques
9789086410880
Gans

9789086410804

9789086410828

9789086410811

Liefde en
goudvissen / druk
Heruitgave /
paperback

Marcellus Inwijding / druk 1 /
Emants
soft cover

Herman
Robbers

Roman van een
gezin / deel 2 Eén
voor één / druk 1 /
soft cover

Herman
Robbers

Roman van een
gezin / deel 1 De
gelukkige familie /
druk 1 / soft cover

25

9789086410897

C.
Clementine / druk
Schellens 1 / soft cover

26

