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De term elektronische boeken wordt toegeschreven

aan Andries van Dam, een wetenschapper aan

Brown University.1 Meer dan veertig jaar geleden

gebruikte hij de term voor documenten die met behulp

van een computer waren geproduceerd en gelezen kon-

den worden op een beeldscherm (voor die tijd nog een

zeldzaamheid). Volgens Van Dam maken elektronische

boeken gebruik van de beste kenmerken van een gedrukt

boek, maar voegen zij hier rijke, non-lineaire informatie-

structuren en interactieve illustraties aan toe; dit alles

onder controle van de gebruiker.

Deze definitie is abstract genoeg om begrepen te worden.

Maar zodra de term elektronische boeken nu valt, ont-

staat er verwarring aangezien het verschillende betekenis-

sen dekt. Enerzijds omvat de term de tekst en illustraties

van een boek die zijn gedigitaliseerd onder een bepaald

formaat en in een file zijn opgeslagen voor distributie via

internet, floppy disk of cd-rom. Anderzijds wordt onder

een elektronisch boek een leesapparaat verstaan, waarin

een elektronisch boek als file is opgeslagen.

eText boeken
De eerste elektronische boeken werden op floppy disk en

cd-rom gezet. Zo produceerde het Amerikaanse bedrijf

Voyager interactieve boeken van bekende boektitels op

floppy disk en cd-rom zoals Marvin Minsky’s The Society
of Mind. De introductie van internet schiep een nieuw

distributiekanaal. Het Gutenberg-project werd opgestart,

waarin klassieken uit de literatuur van alle landen gedigi-

taliseerd en via internet beschikbaar gesteld worden. In

oktober 1999 waren 2.295 boeken in verschillende for-

maten (ascii, pdf, html en xml) gedigitaliseerd.2

Maar er zijn meer boeken online, ook wel eText-boeken

genoemd. Zij variëren van fiction tot non-fiction en van

wetenschappelijk tot vakboeken. Ook bedrijven vinden

het handig om handboeken voor apparaten op deze

manier te verspreiden. Books Online heeft een catalogus

van niet minder dan tienduizend titels.3

Er zijn ook Nederlandse titels elektronisch beschikbaar.

In 1994 schreef Marcel Bullinga de roman De roes der
zinnen, plaatste deze op zijn homepage en verkocht

exemplaren van de roman op floppy disk. Recentelijk

plaatste Renate Dorrestein haar nieuwe boek Het geheim
van de schrijver tijdelijk op internet.

eBooks 
Het elektronisch boek als leesapparaat heeft in 1991 voor

het eerst vorm gekregen toen Sony de Minidisc-speler

ombouwde naar de Data Diskman, een draagbaar

Nederlandstalige EB titels 1993-1995

Hotels en Restaurants in Nederland Elektroson
Elektronisch handwoordenboek Engels Van Dale
Verschueren Groot Woordenboek Standaard Uitgeverij
Het Juiste Woord Standaard Uitgeverij
Het Groene Boekje Sdu
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De tweede golf elektronische 
Het was een gemakkelijk excuus

om je als boekenuitgever niet bezig

te houden met cyberspace, want

een computer kon je toch niet mee

naar bed nemen. Sinds de intro-

ductie van de Data Diskman met

het EBook van Sony kan het boek

elektronisch echter wel mee naar

bed. Intussen komt er al een twee-

de golf leesapparaten voor

elektronische boeken uit de

Verenigde Staten. 

De aanloop naar elektronische

levering van boeken? 
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apparaat met een toetsenbordje en schermpje. Het elek-

tronisch boek als file, aangeduid als EB, stond op een

minidisk van 200 Mb. Sony introduceerde in 1992 het

elektronisch boek in Europa. Het sloeg niet aan,

ondanks de 350 titels die tussen 1992 en 1996 door

Europese uitgevers werden geproduceerd; in Nederland

werden alleen naslagwerken op de minidisk gezet. 

Het apparaat, dat 450 gram woog en een zwartwitscherm

had met regels van 40 tekens, was niet bepaald aantrekke-

lijk. Hoewel de latere edities van de Data Diskman lichter

waren, een kleurenscherm kregen en een langer batterijle-

ven kenden, is de verkoop ervan en de verdere ontwikke-

ling van EB’s beperkt gebleven tot Japan.

Vanaf 1998 verschijnen er in de Verenigde Staten weer

leesapparaten op de markt. Intussen zijn er zeven typen

op de markt, waarvoor 1.489 eBook-titels van courante en

populaire boeken beschikbaar zijn. Er is maandelijks een

toptien van eBooks beschikbaar.4 Er waren in oktober

1999 circa tienduizend leesapparaten verkocht.5

File of leesapparaat
Het is duidelijk dat elektronische boeken zich in een

tweestromenland bevinden. Enerzijds haalt men 

elektronische boeken op via het internet, leest deze boe-

ken van het scherm of drukt ze af. Anderzijds verkopen

distributeurs boeken, die in de leesapparatuur worden

opgeslagen. 

De vraag doet zich echter voor of deze specifieke lees-

apparatuur levensvatbaar is. Waarom zou iemand 300 US

dollar neertellen voor een Softbook of 1500 US dollar voor

een Everybook om uiteindelijk boeken te kunnen lezen?

Gaat de potentiële lezer niet liever een file ophalen via

internet om deze in een draagbare pc op te slaan, op zijn

elektronische agenda (pda, Personal Digital Assistant) of

op zijn Palmpilot. En in de toekomst haalt hij een elektro-

nisch boek op zijn derde-generatie-mobiele-telefoon of e-

paper binnen. 

Misschien gaat de vraag er uiteindelijk niet eens om of het

specifieke leesapparaat ingang zal vinden of de mobiele

multifunctionele apparatuur. Doelgroepen worden op hun

eigen manier bediend. Zo had Librius aanvankelijk zelf

een leesapparaat ontwikkeld, maar heeft het bedrijf er uit-

eindelijk voor gekozen om een eigen fonds van elektroni-

sche boeken op te bouwen en deze te distribueren voor

PalmPilots en draagbare computers.

Alles overziend kan geconcludeerd worden, dat elektroni-

sche boeken weliswaar nog geen gemeengoed zijn, maar

dat er steeds meer boeken elektronisch beschikbaar

komen. De standaardisatie met de Open eBook Publica-

tion Structure 1.0 heeft de uitgevers bovendien meer

boeken komt er aan

Tijdens de Online Conferentie Nederland 2000
spreekt drs. J. Konstapel over eBooks. 
5 april, 11.00-11.25 uur in Willem Burger Zaal
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fiducie in de ontwikkeling van elektronische boeken gege-

ven.6 Het is dan ook niet langer de vraag of elektronische

boeken ooit geaccepteerd zullen worden; het is slechts een

kwestie van wanneer.

De veranderingen
Elektronische boeken brengen grote veranderingen voor

de boekenbranche met zich mee. Hoe gaan uitgevers

ermee om, blijft de boekhandel ertussen zitten en mag

een elektronisch boek worden uitgeleend?

In de traditionele keten is de boekenuitgever de organisa-

tor, die de overdracht van auteursrechtelijk materiaal van

de auteur naar de consument verzorgt. De boekhandel en

de boekenclubs zorgen voor de distributie van het boek en

het contact met de koper. Uiteindelijk betaalt de geïnteres-

seerde koper naar aanleiding van een impulsaankoop of

een gerichte aankoop voorlopig nog een vaste prijs.

Belangrijk is het om op te merken dat de uitgever geen

contact heeft met de koper; de boekhandelaar of de boe-

kenclub kent de klant en kent zijn/haar voorkeuren.

Met elektronische boeken verandert het businessmodel.

De boekenuitgever wordt teruggedrongen in de

rollen van content creator

en packager. De uitgever

organiseert het boeken-

fonds en stelt de verkoop-

strategie vast voor de ver-

koopkanalen zoals boek-

handels, boekenclubs,

ketens (AH, Free Record

Shop), boekhandel op

internet en de internetver-

sie. Voor de distributie

van de elektronische edi-

tie gebruikt de uitgever

een distributeur; dit kan

een boekhandelaar op

internet zijn, maar ook

een bedrijf dat een elektronische file van het boek maakt,

het boek beveiligt door encryptie, een portaal op internet

heeft en eventueel leesapparatuur beschikbaar stelt. De

distributeur is tevens de aangewezen persoon om licenties

met internetboekhandels of bibliotheken af te sluiten, veel-

al naar het voorbeeld van de 

licenties voor het gebruik van cd-rom.

De conversie en encryptie kosten per titel ongeveer zeven-

honderd gulden. Per verkocht boek betaalt de distributeur

twintig procent van de verkoopprijs aan de uitgever. Deze

deelt het bedrag met de auteur. Alles bij elkaar gaat het voor

de uitgever om relatief lage conversiekosten met het vooruit-

zicht van een percentage uit een nieuw verkoopkanaal. 

Nieuw bij de elektronische boeken is de copyrightbescher-

ming. Bij de EB’s van Sony moest de uitgever zelf zorgdra-

gen voor de beveiliging van zijn auteursrechtelijk materiaal.

De elektronische boeken, die beschikbaar zijn voor com-

merciële exploitatie op internet of voor de specifieke leesap-

paratuur, worden voorzien van encryptie. In sommige

gevallen gaat de beveiliging zover dat het alleen gelezen

kan worden op een aangewezen leesapparaat. Zo is het

mogelijk dat men een boek opslaat in de pc, maar het

alleen na transmissie kan lezen op het leesapparaat.

De veranderingen hebben ook hun aantrekkelijke keerzij-

de. Iedereen in de boekenuitgeverij weet dat er eerst kosten

gemaakt moeten worden voordat er geld terugkomt. Dit

geld gaat zitten in voorschotten voor de auteur, het salaris

van de redacteur, de ontwerper en de betalingen aan de zet-

ter en drukker; bovendien

vormt het magazijn of het

Centraal Boekhuis ook een

kostenpost, zeker als het boek

geen bestseller is. Er zijn uit-

eindelijk dan ook besparingen

te realiseren op drukken, dis-

tributie en opslag. Deze kun-

nen oplopen tot 65 procent.

Van een gebonden boek van

Tabel 1: Fysieke verschillen eBooks 

Aspect Sub aspect EB (1993/94) eBook (1998/99) Mobiele apparatuur
Draagbaarheid Gewicht 450 gr 100 gr – 1,5 kilo > 1 kg

Levensduur batterijen 4 uur 6-17 uur 4 uur
Scherm Regellengte 40 tekens 80 tekens 80 tekens

Afmetingen 6x7x3 cm > 15x11x2 cm > 6x7x2 cm
Achtergrondslicht ja ja ja
Zwart-wit,kleur zwart-wit zwart-wit en kleur kleur
Lettertypes meerdere meerdere meerdere
Type scherm lcd lcd en tft lcd en tft

Opslag Mb/pagina’s 200 Mb 1.500–500.000 pgs 12 Gb
Koppelbaarheid Modem/pc nee modem en/of pc modem en/of pc

Uitwisseling met pc pc niet nodig

Bron: Electronic Media Reporting, 2000

Rocketbook SoftBook 



vijftig gulden gaat zo’n 18 gulden naar de auteur en uitge-

ver; de rest wordt besteed aan belasting van het milieu: kap-

pen van bossen, transport van bomen, papiermolens, druk-

ken, binden, opslag in magazijnen, transport, opslag in

boekhandels en het recyclen van onverkochte boeken.7

Bibliotheek
Men zou verwachten dat door de beschikbaarheid van

ektronische boeken de bibliotheken geen rol meer zouden

kunnen spelen. Toch zijn er bibliotheken die een rol voor

zichzelf zien bij het aanbieden van de volledige tekst van

wetenschappelijke, naslag en professionele boeken. Een

van die bibliotheken is netLibrary, die beschikbaar is via

internet.8 Elektronische boeken worden hier via het net uit-

geleend en na de leenperiode automatisch opgehaald.

Opvallend is wel dat slechts een elektronisch boek aan één

gebruiker kan worden uitgeleend. De elektronische boeken

hebben ook een mechanisme zodat slechts een beperkt

aantal pagina’s kan worden gekopieerd en/of afgedrukt. 

NetLibrary verwacht nogal wat klandizie. Nu kan het reeds

een miljoen gebruikers per dag afhandelen, maar het sys-

teem kan opgevoerd worden naar een miljoen transacties

per uur en tien miljoen gebruikers per dag. NetLibrary ziet

haar bibliotheekactiviteiten als een natuurlijke verlen-

ging van haar taak. Echter, door een virtuele

bibliotheek te creëren

kan 24 uur dienst-

verlening en toegang

worden aangeboden,

zeven dagen per week.

Bovendien elimineert

de virtuele bibliotheek

de ineªciency, die

gepaard gaat met

gedrukte boeken zoals

de vervanging van een

gestolen, verloren of

beschadigd exemplaar.

Voorspelling
Het heeft meer dan vijfendertig jaar geduurd om het con-

cept van elektronische boeken te realiseren. Het krijgt nu

vorm in files, maar ook in leesapparatuur. Deze technolo-

gische verandering lokt een verandering van het business-

model uit. De rol van de uitgever beperkt zich tot content

creator and packager. De rol van de distributeur wordt

belangrijk. Hij wordt de gatekeeper tussen de uitgever en

de gebruiker. Het is duidelijk dat de waardeketen voor

boekenuitgevers op termijn gaat veranderen. 

Op basis hiervan voorspelt Librius, dat in 2002 elektroni-

sche boeken reeds 10 procent van alle boekverkopen zal

uitmaken. De investeringsbank Vernis Schuhler schat dat

elektronische boeken in 2003 een omzet van 2,7 miljard

US dollar zullen genereren tegen een omzet van 22,5 mil-

jard US dollar voor de traditionele boekenmarkt.9

Alhoewel deze twee voorspellingen dicht bij elkaar liggen,

denkt een distributeur van elektronische boeken aan een

andere tijdlijn. Hij denkt dat het tien jaar zal duren voor-

dat er 10 procent marktaandeel voor elektronische boeken

zal worden gerealiseerd. Maar hij gelooft er wel stellig in

dat in 2020 niet minder dan 90 procent van alle boeken

digitaal zal worden afgeleverd.7
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Tabel 2. Technische data eBooks

Productnaam Gewicht Kleurscherm Pagina’s Data format Typescherm Systeemkoppeling Prijs
Gembook* n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Rocket eBook 616 gr zwart-wit 4.000 html lcd pc $ 329
Librius* 453 gr html pc $ 199
Glassbook n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Softbook** 1,3 kg zwart-wit 1.500 html lcd modem $ 299,95
Everybook*** 1,6 kg kleur 500.000 pdf tft modem $ 1500
Summerschool n.b. kleur n.b. n.b. n.b. pc n.b.
Qubit 1,1 kg kleur n.b. n.b. n.b. modem/pc n.b.
Xlibris*** n.a n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

* Ontwikkeling van de leesappartuur gestaakt. ** Niet verkrijgbaar buiten de VS. *** Nog in ontwikkeling.

Bron: Electronic Media Reporting, 2000
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