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DE BRANCHEORGANISATIE VAN de Nederlandse openbare

bibliotheken, de vereniging NBLC, en de Nederlandse

Bibliotheek Dienst (NBD)/Biblion, de oprichters van het

Expertisebureau Laurens, hebben een strategische verken-

ning uitgevoerd naar eBooks. eBooks worden hierbij gezien

als digitale objecten die alleen tekst- en/of beeldelementen

bevatten. Voor het onderzoek is een projectgroep ingesteld

bestaande uit vertegenwoordigers van de genoemde organi-

saties, aangevuld met expertise op het gebied van eBooks in

Nederland. Het onderzoek was tevens mijn afstudeer-

opdracht in het kader van Global eCommerce Masters aan

de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Multi Channel Publishing
In de hier gehanteerde definitie van eBooks – digitale

objecten die alleen tekst- en/of beeldelementen bevatten –

wordt, anders dan gebruikelijk, geen uitspraak gedaan over

de manier waarop eBooks worden gedistribueerd en

geraadpleegd. Vaak wordt onder een eBook namelijk zowel

het digitale object als de eBook-reader verstaan. 

Door in de definitie een splitsing aan te houden tussen het

digitale tekst- en/of beeldobject, de wijze van distributie

van het digitale object en de manier waarop het eBook

wordt geraadpleegd door de eindgebruiker, ontstaat de

mogelijkheid om elk onderdeel separaat te onderzoeken. 

eBooks worden op deze wijze in een model geplaatst dat

aangeduid wordt als Multi Channel Publishing. In dit

model wordt onderscheid gemaakt tussen het type eBook,

het servicemodel en het distributiemodel. 

Het type eBook bestaat uit de nadere specificatie van het

eBook en omvat onder andere het genre, de rechten en het

formaat. Het servicemodel bestaat uit de nadere specificatie

van de dienstverlening aan de klanten en omvat onder

andere de vorm van de service, de betreffende beperking

voor het raadplegen van het eBook en de betalingsvorm.

Het distributiemodel bestaat uit de nadere specificatie van

de samenwerkingsketen die de dienstverlening verzorgt,

ook wel Service Logistiek genoemd.

Voorbeelddiensten
Wat zijn de gebieden waarop de openbare bibliotheekbran-

che zich zou kunnen richten met betrekking tot eBooks en

Multi Channel Publishing? Hier enkele voorbeelddiensten

die interessant kunnen zijn omdat ze mogelijk bijdragen

aan het positioneren van openbare bibliotheken in de

markt van eBook-dienstverlening.

Browsen/Downloaden
Een dienst met de mogelijkheid een eBook, dus het digitale

object, te raadplegen door middel van een browser op de pc

en/of te downloaden waarna het lokaal op de eigen pc kan

worden geraadpleegd. Het digitale object wordt in deze

dienst niet beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren, zodat

alleen eBooks aangeboden kunnen worden waarop geen

copyright rust.

Print-on-Demand (POD)
POD is een dienst waarmee een eBook op verzoek kan wor-

den afgedrukt en gebonden. Het betreft met name boeken

met een klein lezersbereik. Print-on-demand wordt meer en

meer haalbaar omdat speciale machines op de markt ver-

schijnen die snel kunnen printen en binden. Hierdoor kun-

nen ‘out-of-print’ titels alsnog worden geleverd en kan mate-

riaal uit verschillende boeken worden gebundeld tot één

boek. Print-on-Demand kan wellicht gecombineerd worden

met het Interbibliothecair Leenverkeer dat kan leiden tot

nieuwe service- en distributiemodellen en mogelijk tot een

verbetering van de dienstverlening aan de klant.

Browsen/eLenen
Een dienst met de mogelijkheid tot het browsen van

eBooks en het beschermd downloaden (eLenen) voor tijde-

lijk gebruik. Door de beschermingsmaatregelen die binnen

deze dienst zijn opgenomen kunnen titels worden aange-

boden waarop copyright berust. Ongeoorloofd kopiëren

wordt niet mogelijk gemaakt.

eBook-on-demand
De klant kan bij deze dienst zelf een eBook samenstellen.

Bijvoorbeeld door middel van een interactief proces, 

waarbij de klant een selectie maakt uit de voor deze 

dienst beschikbare eBook-elementen. Ook zou het eBook

automatisch samengesteld kunnen worden op basis 

van een profiel, dat vooraf door de klant is opgegeven. 
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Hopelijk ligt de waarheid ergens in het midden en leveren

nieuwe businessmodellen van informatie-exploitanten toe-

gevoegde waarde aan gebruikers zodat zij bereid zullen

zijn te betalen voor het gebruik van digitale informatie.

Een ander belangrijk onderwerp rond eBooks is standaar-

disatie. Bij eBooks concentreert het belang van standaar-

den zich met name op de bestandsformaten en de techno-

logische bescherming van de intellectuele eigendom. PDF

en Microsofts Open eBook (OeB) implementatie LIT kun-

nen op dit moment als de twee belangrijkste bestandsfor-

maten worden gezien. Het Electronic Book Exchange Sys-

tem (EBX) geldt als standaard voor Digital Right

Management (DRM) met daarin de beschermingsmaatre-

gelen van intellectuele eigendom. 

Ook is het nog de vraag of voor eBooks specifieke (single

purpose) systemen – zoals eBook-readers die specifiek voor

eBooks zijn ontwikkeld – of generieke (multi purpose) sys-

temen – zoals pc’s – relevant zijn. Multi purpose systemen

bieden steeds meer dezelfde functionaliteit als single pur-

pose systemen. Een voorbeeld daarvan is de Pocket-PC

(zoals Compaq), die dezelfde functionaliteit biedt als de

speciale eBook-hardwarereaders (bijvoorbeeld Gemstar)

zoals die eerder op de markt verschenen. 

Gecombineerd met diverse netwerkmogelijkheden (draad-

loos LAN, Bluetooth, GPRS etcetera) zullen dergelijke

handhelds, geschikt voor generieke toepassingen, de markt

Een toepassing van eBook-on-demand kan bijvoorbeeld

zijn een reisboek voor de reiziger die zijn eigen op maat

gemaakte reisgids wil samenstellen uit bestaande reisgid-

sen, kaarten, historische beschrijvingen etcetera. De copy-

rightaspecten en de aantrekkelijkheid van het aanbod van

eBook-elementen bepalen voor het succes van deze dienst.

Gesproken eBooks
Een dienst om eBooks te kunnen beluisteren, bijvoorbeeld

voor visueel gehandicapten. De dienst kan worden geba-

seerd op spraaksynthesesoftware die het beluisteren van

een eBook mogelijk maakt. De huidige eBook-readers van

Adobe en Microsoft bieden de mogelijkheid om een eBook

‘af te spelen’. De technologie voor spraaksynthese verkeert

echter nog wel in een experimentele fase.

Peer-to-peer eBook Uitlenen/Uitwisselen
Een dienst waarbij het organiseren van een klantencom-

munity of netwerk centraal staat ten behoeve van het digi-

taal uitwisselen c.q. uitlenen van eBooks. De openbare

bibliotheekbranche kan een platform aanbieden waarop

vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten en waarbij

eventueel een prijsvorminginstrument kan worden aange-

boden (bijvoorbeeld door middel van een veiling). 

Ook andere toegevoegde diensten kunnen worden aange-

boden, zoals selectie en kwaliteitsfiltering en het bieden

van metadata en indexering van aanbod/vraag. Uiteraard

dient deze dienst binnen de wettelijke kaders te vallen.

eBooks Auteursplatform
Een dienst die een platform biedt aan ongebonden auteurs

ten behoeve van direct contact met klanten voor levering

van eBooks. De klantenkring van bibliotheken is een aan-

trekkelijke basis voor deze auteurs en klanten kunnen hier-

mee een nog breder aanbod vinden. 

De openbare bibliotheekbranche begeeft zich met deze

dienst op het terrein van de uitgever. De bibliotheek kan

voor het auteursplatform toegevoegde diensten leveren,

zoals (door klanten laten) reviewen van manuscripten,

selectie en kwaliteitsfiltering en het bieden van metadata

en indexering eBooks van deze auteurs. 

Ontwikkelingen
Wat zijn nu de meest relevante ontwikkelingen op het

gebied van eBooks die voor openbare bibliotheken een rol

spelen bij het bepalen van hun koers? In het onderzoek

zijn de meest dominante ontwikkelingen geanalyseerd,

zoals intellectuele eigendom, bibliotheekprivilege, stan-

daardisatie en digitale convergentie. 

De bescherming van de intellectuele eigendom is een van

de belangrijke onderwerpen rond eBooks. De ontwikkelin-

gen en veranderingen van ‘stoffelijke’ objecten als gedruk-

te boeken naar digitale vormen, maken het nodig dat de

wetgeving aangepast wordt om auteurs bescherming te bie-

den. De vraag is hoe het auteursrecht zich in de toekomst

zal ontwikkelen. Raken de rechthebbenden de controle op

de exploitatie van hun werken volledig kwijt door de

kopieerkracht van het internet? Of trekken de rechthebben-

den aan het langste eind met grootschalige toepassing van

technische beschermingsmaatregelen om piraterij prak-

tisch onmogelijk te maken? 
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van specialistische systemen onder druk zetten. Schaal- en

netwerkeffecten zullen bovendien eerder gevonden worden

bij multi purpose dan bij single purpose systemen, waar-

door de verwachting is dat voor eBooks op den duur vooral

multi purpose systemen van belang zullen zijn.

De markt 
In december 2000 publiceerde Forrester een onderzoek

waarin de markt voor digitale boeken voor uitgevers werd

ingeschat op 7,8 miljard dollar in 2005, of 17,5 procent van

de totale uitgeefmarkt in Amerika.1 In dit onderzoek geeft

Forrester aan dat men verwacht dat digitale boeken de uit-

geefsector aanzienlijk zullen veranderen. 

Zowel uitgevers als webportals bieden eBooks aan. Zo

biedt Yahoo meer dan duizend eBook-titels aan van de uit-

gevers Penguin Putnam, Simon & Schuster, Random Hou-

se en HarperCollins.2 Yahoo ziet de technologie verbeteren

om eBooks te lezen en tracht daarom een brede collectie op

te bouwen van de meest gezochte titels van allerlei genres.3

Hoewel er op Amerikaanse websites duizenden eBook-

titels beschikbaar zijn, is dat marginaal vergeleken met het

aantal titels van gedrukte boeken. 

Anderhalf jaar geleden was de euforie nog groot, zo blijkt

uit een uitspraak van de uitgever Simon & Schuster: ‘We

believe the e-book revolution will have an impact on the

book industry as great as the paperback revolution of the

60’s’. Thans blijken eBook-verkopen van uitgevers en

online shops tegen te vallen.4 Uitspraken uit 2000 en

begin 2001 van onderzoeksbureaus met betrekking tot

eBook-verkopen lijken te optimistisch en niet realistisch.

Ook Amerikaanse bibliotheken bieden elektronische boe-

ken aan. Uit onderzoek in 2000 blijkt dat bibliotheken 

hun aankoopbudgetten verschuiven van gedrukte exempla-

ren naar elektronisch en audiovisueel materiaal.5 Bijvoor-

beeld de Etext Center van de universiteitsbibliotheek 

Virginia biedt online haar elektronische collectie aan 

waaronder 1600 eBook-titels.6 Volgens de website van 

deze bibliotheek zijn in de periode van augustus 2000 tot

en met augustus 2001 ruim drie miljoen eBooks gedown-

load.

Nederlandstalige eBooks zijn nog zeer beperkt beschik-

baar. Op onder meer Boeknet.nl zijn er enkele leverbaar,

waarvan alleen een enkele betaald. Slechts een beperkt aan-

tal Nederlandse uitgevers ziet tot nu toe commercie in

eBooks. In 2000 had een van de grootste Nederlandse uit-

gevers PCM (onder andere eigenaar van Boeknet.nl), het

voornemen om per november 2001, vijftig betaalde eBook-

titels te voeren en bij elk nieuw te verschijnen titel even-

eens het elektronisch exemplaar op de markt te brengen.

PCM heeft echter besloten om fors te bezuinigen op de

internetactiviteiten, met als gevolg dat het bedrijf zich

terugtrekt uit de eBook-markt.7

Met andere woorden: de markt voor Engelstalige eBooks

bestaat weliswaar, maar vertegenwoordigt vooralsnog een

nichemarkt. En de markt voor Nederlandstalige eBooks is

nog zeer in ontwikkeling. De toekomst van eBooks als digi-

tale objecten lijkt op den duur wel een markt te vertegen-

woordigen, maar de precieze omvang daarvan is nog

hoogst onzeker.

Strategie
Hoogste tijd daarom om enkele randvoorwaarden te noe-

men, die van belang zijn voor de verdere formulering van

een eBook-strategie van de openbare bibliotheekbranche:

• eBooks als digitale objecten Zie eBooks als digitale objecten,

bestaande uit tekst- en/of beeldelementen.

• Nieuwe service- en distributiemodellen Richt je op nieuwe

service- en distributiemodellen voor eBooks om de positie

als bibliotheek in de digitale context te verbeteren c.q. op te

bouwen. 

• Multi Channel Publishing Hanteer in de eBook-ontwikke-

lingen en keuzes een Multi Channel Publishing-model,

bestaande uit een combinatie van eBooks als digitale objec-

ten, servicemodellen en distributiemodellen.

• Standaarden Ben gericht op (de facto) standaarden voor

eBooks-technologie, zoals standaarden voor bestandsfor-

maten en DRM. Aangezien standaardisatie nog volop in

beweging is, is het aan te raden een flexibel beleid te hante-

ren en zo mogelijk meerdere standaarden te ondersteunen.

• Multi Purpose Systemen Geef de voorkeur aan multi pur-

pose systemen boven single purpose systemen. Investerin-

gen in multi purpose systemen hebben minder kansen op

desinvesteringen.

• Behoedzame opstelling Bij verdere ontwikkeling van servi-

cemodellen en toepassingen van nieuwe technologie is

behoedzaamheid geboden. Dit enerzijds gezien de com-

plexe beslissingsstructuur van de bibliotheken en ander-

zijds vanuit de rol van bibliotheken die geen voorloperposi-

tie vereist. Of zoals Sottong, Leader of the Library

Information Technology Team,8 het stelt: ‘We are not true

early adopters but moderately early adopters. We wait until

technologies sort themselves out and reach some level of

standardization.’

• Scenario’s intellectuele eigendom Er zijn hier verschillende

toekomstscenario’s te hanteren. Als voorbeeld gelden de

extreme scenario’s, waarbij geen bescherming mogelijk is

of waarbij totale bescherming bestaat.

• Wettelijk kader Wettelijke kaders voor intellectuele eigen-

dom dienen gerespecteerd te worden en eventuele nieuwe

wettelijke mogelijkheden moeten benut worden om nieu-

we servicemodellen te ontwikkelen.

• Klantgerichtheid Bij het ontwikkelen van nieuwe eBook-

servicemodellen dient de klant centraal te staan. 

• Partnerships Bij het ontwikkelen van nieuwe eBook-

dienstverlening kunnen partnerships onderzocht worden

die de toegevoegde waarde van de dienstverlening kunnen

vergroten.

• Community learning Het ontwikkelen van kennis van

bibliotheekpersoneel moet ondersteund worden door net-

werkstructuren waarin sprake is van ‘community learning’.

Focus
Bij de ontwikkeling van diensten kan de volgende focus

voor een eBook-strategie worden aangegeven.

Streef naar ‘win-win’-situaties 
Bibliotheken kunnen streven naar een ‘win-win’-situatie in

de keten klant, openbare bibliotheek en contentleverancier

(auteur c.q. uitgever). De toegevoegde waarde van de biblio-

theek wordt met name ontleend aan de uitvoering van tra-

ditionele processen: selecteren, ontsluiten, beschikbaar
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zullen de bibliotheken, de overkoepelende vereniging

NBLC en de toeleverancier NBD/Biblion gezamenlijk het

ontwikkelen van eBook-diensten ter hand dienen te

nemen. 

Ten aanzien van strategie en beleid moeten de organisaties

nauw samenwerken om te komen tot een netwerk van

eBook-diensten. Sommige taken kunnen daarin geoptima-

liseerd worden als zij centraal uitgevoerd worden en ande-

re juist optimaler als ze lokaal belegd worden. Biblio-

theek.nl, de virtuele bibliotheek van openbare bibliotheken,

kan zich mogelijk ook richten op ‘community eBook-dien-

sten’ zoals ‘Peer-to-peer Uitlenen/uitwisselen’ en ‘Auteurs-

platform’. 

Het invoeren van eBook-diensten heeft een aantal belang-

rijke consequenties voor de ICT-technologie bij openbare

bibliotheken. De focus dient gericht te zijn op multi purpo-

se systemen en standaarden voor eBook-formaten en ook

moet rekening gehouden worden met conversies van het

ene formaat naar het andere. Ook de standaarden voor

eBook Digital Management Right systemen moeten in acht

worden genomen. 

Hoe nu verder?
Vooralsnog lijkt het verstandig dat de openbare biblio-

theekbranche zich eerst concentreert op de eBook-diensten

Browsen/Downloaden en Print-On-Demand. Deze keuze is

relevant in verband met de beperkte contentbeveiligings-

maatregelen die hierbij nodig zijn. Bij deze diensten staat

de ontwikkeling van een eBook-collectie centraal. 

Daartoe kan een marketingonderzoek naar de vraag van

eBook-genres worden uitgevoerd en onderhandeling met

uitgevers en andere mogelijke eBook-leveranciers worden

opgestart. Ook kunnen openbare bibliotheken de eBook-

collectie opbouwen door het digitaliseren van gedrukte

boeken die vrij van rechten zijn. 

Onderzocht kan worden of de openbare bibliotheken van

overheidswege een grondrecht kunnen verkrijgen om

Nederlandse titels ouder dan bijvoorbeeld vijf jaar van uit-

gevers te verwerven. 

Uitwerking van deze diensten vergt een omvangrijke

inspanning door naast het opbouwen van de eBook-collec-

tie, per dienst de service logistiek te ontwikkelen.

Noten
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stellen en bewaren. Bibliotheken kunnen zich daarbij rich-

ten op bepaalde eBook-genres waarvan een klantvraag

wordt verwacht of bestaat. Voor actuele genres als nieuws

of recente eBooks kan de openbare bibliotheek wellicht

beter samenwerken met organisaties die zich richten op de

marketing van dergelijke producten. Voor historische of

unieke titels kan de openbare bibliotheek ook de productie

(digitaliseren) en het publiceren (uitgeven) ter hand nemen. 

Verhoog de operationele effectiviteit
eBooks en Multi Channel Publishing kunnen worden inge-

zet om de operationele effectiviteit te verhogen en de

dienstverlening naar klanten te verbeteren. Bijvoorbeeld bij

Print-On-Demand (POD) wordt een eBook pas dan afge-

drukt en ingebonden als er vraag naar is, eventueel na spe-

cifiek samengesteld te zijn uit een repository van eBook-

elementen. 

Een mogelijke uitvoeringsvorm is een centrale eBook-repo-

sitory en een print-en-bind-machine, eventueel op termijn

decentraal bij bibliotheekvestigingen, waarbij de klant

nadat het boek is afgedrukt en ingebonden direct kan

lenen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie bij Inter-

bibliothecair Leenverkeer (IBL) waarbij de klant moet

wachten en terug moet komen, of waarbij de bibliotheek de

titel geheel niet kan leveren. 

Wellicht kan POD in combinatie met IBL zowel een inte-

ressante dienstverlening voor klanten opleveren, als opera-

tionele voordelen bieden voor de huidige IBL-systematiek.

De boeken moeten dan wel elektronisch beschikbaar zijn.

Ontwikkel nieuwe service- en distributiemodellen 
Openbare bibliotheken kunnen nieuwe service- en distri-

butiemodellen ontwikkelen daar waar onafhankelijkheid

van belang is, evenals een niet-commercieel karakter van

de dienstverlener. De verworven legitimiteit van het open-

bare bibliotheekwerk op dit gebied kan een unieke positie

opleveren voor dergelijke diensten. 

Er kunnen (regionale) communities opgezet worden voor

ongebonden auteurs als platform naar het publiek. Aan dit

platform kunnen de ‘traditionele’ bibliotheekdiensten wor-

den gekoppeld als selecteren, ontsluiten, beschikbaar stel-

len en bewaren van deze eBooks. 

Een andere vorm is een ‘peer-to-peer’-platform voor het

leenverkeer c.q. tweedehands uitwisselen van ‘gebruikte’

(en legale) eBooks tussen consumenten.

Ontwikkel diensten op basis van de cultureel 
maatschappelijke rol 

Openbare bibliotheken kunnen een unieke positie verte-

genwoordigen door eBook-diensten te ontwikkelen vanuit

hun cultureel maatschappelijke taakstelling. Te denken valt

aan diensten voor specifieke doelgroepen in de maatschap-

pij, zoals audiovisueel gehandicapten. Voor hen kunnen

specifieke eBook-diensten worden ontwikkeld om bijvoor-

beeld eBooks te raadplegen in audio of in braille.

Consequenties 
Een eBook-strategie heeft organisatorische en technologi-

sche consequenties voor de openbare bibliotheekbranche.

De organisatorische consequenties leiden tot wijziging van

de rol van partijen in de openbare bibliotheekbranche. Zo




