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Geld verdienen als schrijver of illustrator 
 
In september 2017 reikte de Fiep Westendorp Foundation een prijs uit aan 
drie jonge illustratoren. De winnaars krijgen ieder een bedrag van € 20.000. 
Het doel van deze prijs is om jonge tekenaars een kans te bieden om bekend 
te worden. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. Wie was Fiep Westendorp 
eigenlijk? En waarom doet ze dit? En doen meer kunstenaars dit?  5 
 
Geld geven om anderen te helpen 
Fiep Westendorp was een bekende illustrator. Ze maakte bijvoorbeeld de tekeningen bij de verhalen 
van Jip en Janneke en van Otje. De tekeningen maakten haar wereldberoemd. Inmiddels leeft 
Westendorp niet meer, maar het auteursrecht op de illustraties ligt bij de Fiep Westendorp 
Foundation. Wanneer iemand haar tekeningen ergens voor gebruikt, dan kan dat fonds daar geld voor 10 
vragen. Ook als je een boek met illustraties van Fiep koopt, gaat een deel van dat geld naar het fonds. 
Fiep Westendorp wilde graag dat na haar dood het geld goed gebruikt werd. Ze bepaalde dat een 
deel van de opbrengst van haar illustraties gebruikt moet worden om jonge, onbekende illustratoren 
een kans te geven. Met dat geld kunnen zij hun eerste boek maken. Zo kunnen ze laten zien wat ze 
kunnen. Ook andere bekende kunstenaars gebruiken de opbrengst van hun eigen werk om anderen 15 
te helpen. De schrijfster J.K. Rowling is wereldberoemd en schatrijk geworden met de boeken en films 
over Harry Potter. Zij geeft jaarlijks een groot deel van haar inkomsten aan goede doelen.  
 
De opbrengst van een boek 
Als je een boek koopt dan is dat geld niet allemaal voor de boekwinkel. Ongeveer 10 tot 15% van de 
opbrengst van het boek gaat naar de schrijver en de illustrator. De rest is voor de drukker, de uitgever, 20 
de boekwinkel en het transport naar de boekwinkel. Hoe meer boeken verkocht worden, hoe meer 
iedereen natuurlijk verdient. En ben je een heel beroemde auteur of illustrator? Dan kun je ook meer 
dan die 10% van de opbrengst vragen. 
 
Een beginnende schrijver of illustrator 25 
Er zijn heel veel mensen die boeken schrijven of illustraties maken. Maar niet iedereen kan van de 
opbrengsten van zijn boeken leven. Pas als je veel boeken verkoopt, dan kun je er wat geld mee 
verdienen. Vooral beginnende, dus nog onbekende schrijvers of illustratoren, verdienen vaak nog niet 
genoeg geld met hun werk om ervan te kunnen leven. Zij hebben dan soms geld van anderen nodig. 
Bijvoorbeeld uit een fonds, zoals de Fiep Westendorp Foundation. En ook de overheid ondersteunt 30 
soms talentvolle, beginnende schrijvers en illustratoren.  
 
Auteursrecht 
Heb je helemaal zelf iets origineels gemaakt, zoals een verhaal, een tekening, een foto of een beeld, 
dan heb je daar als maker auteursrecht op. Jij bepaalt dan wat er met jouw werk mag gebeuren en dat 
jouw naam wordt genoemd. Door het auteursrecht kun je ook geld verdienen als iemand je werk 35 
ergens voor wil gebruiken. Hij heeft dan namelijk jouw toestemming nodig. Jij kunt dan zeggen dat hij 
of zij ervoor moet betalen. Zo kun je met je werk als maker geld verdienen. En met dat geld kun jij dan 
weer nieuw werk gaan maken. Of als je heel erg veel geld met jouw werk verdient, kun je jonge 
beginnende kunstenaars helpen. Precies zoals Fiep Westendorp deed.  
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Boeken en andere artikelen 
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