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Inleiding

Het elektronisch publiceren van boeken heeft zich ontwikkeld over een periode van ongeveer 
dertig jaar. Aanvankelijk werden computers gebruikt om conventioneel drukwerk te 
produceren. De volgende stap was de distributie van een elektronische versie van de tekst, eerst 
nog gelijk aan de papieren vorm. Hieruit ontstonden vormen van elektronische publicaties die 
de mogelijkheden van digitaal werken volledig uitbuiten. (Zivkovic 2008) 

Het internet heeft nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd om 
publicaties elektronisch te 
verspreiden onder grote en 
kleine groepen consumenten. 
(Gunter 2005) Allerlei 
nieuwe tekstformaten hebben 
hun intrede gedaan en het 
elektronische boek (of ‘e-
boek’) is er daar één van. 
Voor sommige toepassingen 
worden papieren edities meer 
en meer verdrongen door 
elektronische. Te denken valt 
hierbij aan wetenschappelijke 
literatuur en naslagwerken. Maar het e-boek lijkt maar niet door te breken als medium voor de 
consument. Zoeken in Mediargus, de databank van artikels verschenen in de Vlaamse pers, 
bevestigt wel het idee dat er de laatste tijd toch weer meer aandacht is voor e-boeken (afbeelding 
1). 

In deze paper probeer ik kort te schetsen hoe de markt van het e-boek er vandaag uitziet en wat 
de uitdagingen zijn waarmee de boekensector te maken heeft als het gaat om het e-boek voor de 
consument.

Geschiedenis van het e-boek

Het eerste e-book dateert uit 1971, toen Project Gutenberg startte met het digitaliseren van 
teksten. (Zivkovic 2008) De eerste e-readers deden in de jaren 1990 hun intrede. Met de opkomst 
van het internet, de grotere verspreidingsgraad van personal computers en de komst van betere 
e-readers ontstond een eerste e-boekhype rond de eeuwwisseling. Er werden boude 
voorspellingen gedaan, zoals de bewering van een Microsoft-directeur dat het p(rint)-boek 
goeddeels zou zijn verdwenen tegen 2008. (Towle, Dearnley en McKnight 2007)

Het e-boek verdween echter in de jaren daarna, tijdens de dotcom-malaise, uit de belangstelling. 
Zelfs de grote Amerikaanse boekverkoper Barnes & Noble, een van de grote voorvechters van 
het e-boek, gaf in 2003 de verkoop ervan op. Het gebrek aan betaalbare, gebruiksvriendelijke e-
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readers was volgens het bedrijf de oorzaak van het ver onder de verwachtingen blijven van de 
verkoop. Het e-boek bleef een onrendabele nichemarkt en uitgevers zaten er niet op te wachten, 
al was het maar vanwege de angst voor illegale kopieën. (Z.a. 2003) E-boeken leken vooral een 
zaak van nerds die klassiekers overtypten en piraten die ingescande Harry Potter’s verspreidden. 
(Smets 2003)

De laatste jaren maakt een nieuwe generatie e-
readers, die gebruik maakt van ‘elektronisch papier’ 
als weergavetechniek, het e-boek weer actueel. In 
2006 verschenen de iLiad en de Sony Reader, maar 
de release van de Amazon Kindle in 2007 deed de 
gemoederen het meest oplaaien. In hoeverre we 
kunnen spreken van een echte hype is wel de vraag. 
Volgens de grafiek in afbeelding 2 stonden 
soortgelijke gadgets als iPod en iPhone in 
‘blogosphere’ duidelijk meer in de belangstelling 
dan de Kindle. (Sen & Weiss 2008)

Wat is een e-boek? 

Veel definities van het e-boek baseren zich op de manier waarop het wordt opgeslagen of 
weergegeven. Romano (2002) definieert een e-boek (veel te) breed als “the presentation of 
electronic files on digital displays”. Gunter stelt dat “an e-book is becoming more precisely 
defined in terms of text that can be read via the use of e-book software and hardware” (2005: 
514). Zivkovic (2008) komt tot de volgende definitie: 

a document of monographic character available to the public online or in physical form 
(on CD-ROM, DVD). In addition to text, it may include pictures and sounds, links with 
related online pages, and programmes to change and supplement it. The electronic book 
should have an ISBN [...]. (6)

Wat in deze definities ontbreekt, is een inhoudelijk aspect. Wikipedia zegt hierover wel iets, 
maar dit blijft formeel:

Een e-boek (e-book) is een afgeronde en elektronische (of digitale) tekst die minimaal 
voorzien is van een pagina-indeling. Een ononderbroken digitale ‘tekstrol’ zonder indeling 
wordt niet als e-boek beschouwd. E-boeken hebben doorgaans een hoofdstukindeling, een 
zoekfunctie en een bladwijzer. (Z.a. 2008a)

Een definitie die voor het boekenvak interessant is, incorporeert mijns inziens ook aspecten die 
de nadruk leggen op de symbolische, culturele waarde die wordt geproduceerd in de 
waardeketen van het boek. Een e-boek zou in de eerste plaats een boek moeten zijn en pas in 
tweede instantie elektronisch. Het boekenvak zou de term ‘(e-)boek’ moeten positioneren als 
kwaliteitslabel, een garantie dat tijdens de selectie/creatie, redactie, vormgeving, productie, 
marketing en verkoop van een tekst de nodige investeringen zijn gedaan om tot een cultureel 
waardevol product te komen. Dat lijkt mij wat een (e-)boek onderscheidt van de enorme 
hoeveelheid teksten en informatie die op ons afkomt in het digitale tijdperk. 
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Verspreiding van e-boeken

Wat betreft de verspreiding van e-boeken onderscheiden Anuradha en Usha (2006) enerzijds 
online toegang, via een webbrowser, en anderzijds downloaden, waarna het e-boek offline wordt 
gelezen via een pc of pda met e-boeksoftware of op een speciaal toestel voor e-boeken. Ook de 
classificatie van Chan en Lai (2005) verwijst voornamelijk naar twee aspecten: online/offline 
toegang en het soort toestel. Zij vermelden ook nog het hybride ‘print on demand’, waarbij 
boeken digitaal worden bewaard en op aanvraag geheel of gedeeltelijk worden gedrukt (in 
Vlaanderen sinds begin dit jaar mogelijk voor uitverkochte boeken van sommige uitgevers (Z.a. 
2008b)).

Het onderscheid tussen on- en offline houdt wel verband met de manier waarop de e-boeken aan 
de man worden gebracht. Online verspreiding wordt veel gebruikt voor professionele 
naslagbibliotheken. De inhoud van de e-boeken staat op een server van de distributeur en via 
(meestal) een gewone webbrowser downloadt de gebruiker alleen de pagina’s die hij doorbladert. 
Een voorbeeld is O’Reilly Safari1, een specialist in boeken voor IT-professionals die bedrijven en 
individuen toegang biedt op abonnementsbasis. Offline verspreiding is eerder het model voor de 
consumentenmarkt, zeker waar het fictiewerken betreft. In het Nederlandse taalgebied biedt 
Selexyz2 dit soort toegang aan. Mobipocketbestanden kunnen na het downloaden worden 
gelezen op de iLiad e-reader of op een toestel waarvoor de Mobipocket-software beschikbaar is 
(pc en gangbare pda’s). 

Hoewel er nog beperkingen zijn, is de consument al meer dan vroeger vrij in de keuze van het 
toestel, doordat leessoftware vaak beschikbaar is voor diverse pc- en pda-platformen. De Franse 
distributeur van ‘livres numérique’ Numilog3 wil wat dat betreft vooral breed gaan en biedt 
zowel online- als offline-opties aan, met de ondersteuning van veel toestellen en software. 
‘Online op de pc’ ziet Numilog vooral als geschikt voor professioneel gebruik (kennisboeken), 
waarbij veel wordt gezocht en korte passages worden gelezen. ‘Offline mobiel’ is volgens 
Numilog eerder voor literaire werken, die van voor tot achter worden gelezen, en voor het 
raadplegen van nuttige informatie onderweg (woordenboeken, reisgidsen, etc.). (Zwirn 2008) 

Problemen van de e-boekenmarkt

Het internet heeft in de markt van het algemene boek al veranderingen teweeggebracht. Zo is de 
markt voor doe-het-zelfboeken bijna volledig verdwenen. (de Koning 2008) Papieren versies van 
lijvige naslagwerken als encyclopedieën zijn vervangen door cd-rom- en internetedities. (Martens 
2005) Voor woordenboeken, al meer dan tien jaar ook op cd-rom verkrijgbaar, lijkt het einde 
van de papieren versies ook in zicht. (Sanders 2006) Dit soort publicaties heeft de vorm 
aangenomen van databanken, maar wordt nog altijd als ‘boek’ aangeprezen. (Dit bevestigt mijn 
idee dat de definitie en positionering van het (e-)boek eerder gebaseerd moet zijn op 
inhoudelijke, kwalitatieve aspecten dan vormtechnische.) 

1 http://safari.oreilly.com/

2 http://www.selexyz.nl/

3 http://www.numilog.fr/
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Echter, volgens de meest optimistische schattingen bedroeg de e-boekverkoop in 2007 nog geen 
1% van de totale waarde van de boekenmarkt. (McQuivey 2007) Herther (2005) constateert dat 
de ontwikkeling van de e-boekenmarkt ook nog maar juist is begonnen. Er is ontegenzeglijk 
vraag naar (draagbare) digitale toegang tot auteursrechtelijk beschermd boekenmateriaal. Deze 
markt zal langzaam maar gestaag blijven groeien, tenzij een nieuw fenomeen de verkoop een 
boost zal geven. Herther onderscheidt een aantal problemen die het succes van het e-boek nog in 
de weg staan: 

(1) Standaarden. Gebrek aan standaarden voor formaten, software en hardware 
ontmoedigen de consument. 

(2) Digitale rechten. Digitaal publiceren zorgt voor nieuwe spanningen tussen enerzijds 
auteursrechtelijke bescherming en anderzijds flexibiliteit qua toegang en gebruik van 
materiaal.  

(3) Beperkt aanbod. Dit begint zich inmiddels wel te verbreden, ook doordat meer 
uitgevers en minder technologiegerichte consumenten zich op de mark begeven.

(4) Prijsstelling. Een ideale prijsstelling zal pas kunnen worden gevonden als andere 
problemen (standaarden, toestellen, digitale rechten) zijn opgelost en op de markt een 
zekere stabiliteit optreedt.

(5) Toesteldilemma. De huidige e-readers en andere toestellen leveren nog geen ideale 
leeservaring en e-boeken zijn soms beperkt tot één soort toestel. 

(6) Integratie. Zonder naadloze integratie tussen e-boeken en andere vormen van informatie 
zal men in een nichemarkt blijven opereren. Eén omgeving voor allerlei informatie is 
aanlokkelijker voor consumenten en laat bovendien toe e-boeken binnen het bereik van 
de bestaande gebruikers van allerlei draagbare toestellen te brengen. Het eigenbelang 
van de spelers op de e-boekenmarkt maakt het bereiken van zo’n integreerde omgeving 
echter moeilijk.

Herthers probleempunten vinden we ook terug bij andere auteurs (o.a. bij Gunter 2005). De 
Mazières (2008) van het Franse Syndicat National de l’Édition ziet de volgende obstakels voor 
uitgevers: (1) Geen voor de hand liggend commercieel model; (2) Gebrek aan standaarden voor 
toestellen en bestandsformaten; (3) Zware investeringen voor de initiële elektronische ontsluiting 
van boeken; (4) Problemen bij het berekenen van de royalty's (onder andere vanwege 
onzekerheid over de prijsstelling); en (5) Het hoge BTW-tarief op elektronische publicaties 
(versus het lage op gedrukte werken).

Hoe verder?

Er is veel aandacht voor de Amazon4 Kindle, maar is dit apparaat het fenomeen dat de 
problemen oplost en de e-boekenmarkt zal doen opleven? Volgens markonderzoeksbureau 
Forrester zal het zo’n vaart niet lopen. (McQuivey 2007) De prijs van de Kindle (en andere e-
readers) blijft nogal hoog voor iets dat ‘bijna even goed’ is als een boek. De toegevoegde waarde 

4 http://www.amazon.com
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moet voorlopig nog komen uit functionaliteit die een boek niet kan bieden, zoals een 
radioverbinding om boeken te zoeken, te kopen en te downloaden of de mogelijkheid om ander 
materiaal (zoals krantenartikelen) te lezen. Dat is echter ook mogelijk via pc’s en pda’s. Een 
relatief grote groep koopt boeken via internet en een flink deel hiervan heeft interesse in gadgets 
als de iPod en dus mogelijk ook in een e-reader. Maar de Kindle is niet spectaculair beter dan zijn 
voorgangers of het p-boek en de groei van de e-boekenmarkt zal er niet dus meteen spectaculair 
door toenemen. 

Maar tegen eind 2010, als e-readers buigzaam, kleurrijk, goedkoop en breed verkrijgbaar zullen 
zijn, zou dit wel eens kunnen veranderen volgens McQuivey. Onderzoek van het Nederlandse 
TNO bevestigt deze conclusies. (van Dort 2008) Ondanks enkele interessante voordelen op het 
p-boek (aanpassen van de lettergrootte, meenemen van hele bibliotheken) bevinden e-readers 
zich nog altijd in een beginstadium qua gebruiksvriendelijkheid en robuustheid. Maar met de 
nakende verbeteringen zou de penetratie van de e-reader binnen tweeënhalf jaar kunnen oplopen 
tot dertig procent van de bevolking. Voorwaarden zijn wel een halvering van de prijs en een 
voldoende aanbod van Nederlandstalig leesvoer (momenteel nog zeer klein). Op de Engelstalige 
markt lijkt Amazon met zijn bijna 150.000 titels (waarvan bijna 60.000 fictie) de drempel van te 
weinig aanbod al te hebben weggenomen. Het biedt op de Amerikaanse markt dus al twee van 
de drie factoren die TNO nodig acht voor de toekomstige e-boekdoorbraak: een redelijk geprijsd 
toestel en een groot aanbod. Moet Amazon voor een doorslaand succes dan hooguit wachten op 
de verbeterde Kindle 2? 

Nee, want het verkoopmodel van Amazon is zeer gesloten en dit zou wel eens de achilleshiel 
van de Kindle kunnen zijn. Net als bij Apple’s iTunes is er een hoge mate van ‘lock-in’ voor de 
consument, die vastzit aan én de webwinkel én de software én de hardware. Amazon lijkt er in 
deze nog jonge markt vooral op uit te zijn om de consument aan zich te binden. Later elders 
gaan shoppen moet liefst lastig zijn. Zo hoopt Amazon te kunnen profiteren van de omslag van 
papier naar digitaal en niet, zoals de platenindustrie, hiervan het slachtoffer te worden. Sony, als 
een van de grootste content-distributiebedrijven ter wereld, hoopt met zijn Reader ongetwijfeld 
op hetzelfde. (McQuivey 2007)  

Een model als dat van Numilog biedt de consument van het e-boek duidelijk meer 
mogelijkheden qua portabiliteit. Het bedrijf positioneert zich dan ook als distributeur, die de 
mogelijkheid biedt aan boekhandels om via Numilog hun eigen verkoopsite van e-boeken op te 
zetten. In het huidige technische klimaat zonder echte e-boekstandaard is zo’n grotere 
flexibiliteit ongetwijfeld een verkoopsargument. Het het aanbieden van verschillende formaten 
vraagt natuurlijk ook extra investeringen.

Vanwege de controle van digitale rechten is het Kindle-model misschien een droom voor 
uitgevers (het systeem controleert het gebruik volledig). De recente geschiedenis van de 
platenindustrie leert ons echter dat de consument hardnekkig heeft vastgehouden aan het ‘vrije’ 
mp3-formaat voor muziek en niet te vinden was voor allerlei fabrikantspecifieke formaten met 
technische beperkingen op het gebruik ervan.  (McQuivey 2008) Toch is het gebruik van digital 
rights management-technieken momenteel nog de weg die het boekenvak lijkt te willen inslaan, 
met de Kindle als extreem voorbeeld. Zonder betere standaarden die het kopers van e-boeken 
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gemakkelijk maakt hun boeken te gebruiken waar en wanneer ze willen (en dit tot in de verre 
toekomst), zou dat wel eens een moeizame weg kunnen worden. 

Naar aanleiding hiervan verwijt Krozser (2008) de boekensector dat die te veel bezig is met de 
eigen belangen en te weinig met die van de consument. Aan wat vandaag succesvol is op de e-
boekenmarkt, kan immers worden afgelezen wat de lezer van e-boeken morgen wil. Ze 
destilleert de volgende succesfactoren:

(1) Portabiliteit. Succesvolle producenten maken hun e-boeken beschikbaar in het alom 
gangbare (zij het niet ideale) pdf-formaat. Eigen formaten zijn gedoemd te sterven en de 
boekensector moet zien dat een gedeelde standaard wordt ontwikkeld en 
geïmplementeerd.

(2) Blokken en alternatieve content. Veel consumenten blijken geïnteresseerd in de 
mogelijkheid om stukken van boeken te kopen. Daarnaast heeft een e-boek veel andere 
mogelijkheden dan een p-boek en dit zou meer moeten worden uitgebuit. 

(3) Redelijke prijzen. De consument verwacht dat een e-boek aanzienlijk goedkoper is dan 
een p-boek. 

De eerste twee mogen ons inmiddels niet meer verrassen. Interessant in verband met het laatste 
is dat De Mazières stelt dat een e-boek, met een huidige prijs van tussen de 75 en 100% van een 
papieren exemplaar, niet noodzakelijk goedkoper is om aan de man te brengen. Hoewel de 
productiekosten lager liggen, kunnen de distributiekosten bijvoorbeeld oplopen tot vijf maal die 
van een p-boek. Kwalitatieve ‘content’ vraagt investeringen en heeft dus zijn prijs – de 
boekensector zal de consument hiervan moeten kunnen blijven overtuigen, ook in een digitale 
wereld. 

Besluit 

Voorspellingen over het verdwijnen van het gedrukte boek zijn tot op heden onjuist gebleken en 
misschien zal dit voor sommige genres nog heel lang niet het geval zijn. Maar ondanks 
onopgeloste problemen en een trage start wordt het e-boek een fenomeen om rekening mee te 
houden voor uitgevers, distributeurs en boekhandels:

[W]e zullen er iets op moeten vinden. Beetje bij beetje zal alles wat kan worden 
gedigitaliseerd ook effectief worden gedigitaliseerd. [...] We zullen [...] zakelijke en 
economische modellen moeten vinden die rekening houden met die nieuwe werkelijkheid. 
(Krugman 2008)

Voordat de markt in e-boeken in bloei staat, is er nog wel wat werk aan de winkel. Standaarden, 
flexibiliteit, integratie, een breed aanbod en alle bijbehorende investeringen om dit te realiseren. 
Voor wie straks wil meespelen is het zaak om nu al, zoals Amazon en Numilog, te beginnen het 
landschap van e-boeken voor de consument vorm te geven. 

8



Waar blijft het e-boek?
(cc) David Coppoolse - Some Rights Reserved - This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Belgium License.

Bibliografie

Anuradha, K.T., en H.S. Usha. 2006. E-books access models. An analytical comparative study. 
The Electronic Library 24, no. 5: 662-679. doi:10.1108/02640470610707268.

de Koning, Johan. 2008. De uitgeverij. Gepresenteerd bij Actuele problemen van uitgeverij en 
boekhandel (GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen), 7 
maart, Antwerpen.

Dufft, N. e.a., 2005. Digital Music Usage and DRM. Results from an European Consumer Survey, 
INDICARE. http://www.indicare.org/tiki-download_file.php?fileId=110.

Chan, Gayle R.Y.C., en Janny K. Lai. 2005. Shaping the strategy for e-books: A Hong Kong 
perspective. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 29, no. 2 (juni): 
205-219. doi:10.1016/j.lcats.2005.04.002.

Gunter, Barry. 2005. Electronic books: a survey of users in the UK. Aslib Proceedings. New 
Information Perspectives 57, no. 6: 513-522. doi:10.1108/00012530510634244.

Herther, Nancy K. 2005. The e-book industry today: a bumpy road becomes an evolutionary 
path to market maturity. The Electronic Library 23, no. 1: 45-53. 
doi:10.1108/02640470510582727.

Joris, Geert. 2008. Inleiding tot het boekenvak. Een introductie. Gepresenteerd bij Actuele 
problemen van uitgeverij en boekhandel (GAS Documentatie- en bibliotheekwetenschap, 
Universiteit Antwerpen), 15 februari, Antwerpen. 

Krozser, Kassia. 2008. The eBook Problem and The eBook Solution. Blog. Booksquare. 28 mei. 
http://booksquare.com/the-ebook-problem-and-the-ebook-solution/.

Krugman, Paul. 2008. Bits, bands en boeken. De Morgen, 7 juni: 23.

Martens, Dirk. 2005. Het schap staat leeg. Het Nieuwsblad, 23 september: 31.

Mazières, Christine de. 2008. Numérisation: le point de vue des éditeurs français. Gepresenteerd 
bij Leerstoel Boek.be. Uitgeverij, boekhandel en bibliotheek in de digitale wereld: 
partners of opponenten?, 23 april. 
http://www.boek.be/01/MyDocuments/Leerstoel_CdeMazi%c3%a8res.ppt.

McQuivey, James L. 2007. Amazon's Kindle Won't Ignite The E-Book Market. Forrester Research, 
Inc, 12 december. http://www.forrester.com/go?docid=44348.

McQuivey, James L. 2008. The end of the music industry as we know it. Forrester Research, Inc, 15 
februari. http://www.forrester.com/go?docid=43759.

Oppenheim, Charles, en Tracey Randall. 2002. The UK market for travel e-books. Publishing  
Research Quarterly, 18(1), 14-37. 

Romano, Frank. 2002. E-Books and the Challenge of Preservation. In Building a National  
Strategy for Preservation: Issues in Digital Media Archiving. Council on Library and 
Information Resources and the Library of Congress. http://www.clir.org/pubs/reports/
pub106/ebooks.html.

9

http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/ebooks.html
http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/ebooks.html
http://www.forrester.com/go?docid=43759
http://www.forrester.com/go?docid=44348
http://www.boek.be/01/MyDocuments/Leerstoel_CdeMazi?res.ppt
http://booksquare.com/the-ebook-problem-and-the-ebook-solution/
http://www.indicare.org/tiki-download_file.php?fileId=110


Waar blijft het e-boek?
(cc) David Coppoolse - Some Rights Reserved - This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Belgium License.

Sanders, Ewoud. 2006. Zware tijden. Blog. NRC Handelsblad. Woordhoek. 26 juni. 
http://weblogs3.nrc.nl/woordhoek/2006/06/26/zware-tijden/.

Sen, Apurba, en Taly Weiss. 2008. Amazon Kindle Buzz - Was that a Hype? Blog. 
Trendsspotting. 28 mei. http://www.trendsspotting.com/blog/?p=367.

Smets, Freek. 2003. Harry Potter en de internetpiraten. Ook het papieren boek ontsnapt niet 
aan illegale verspreiding via internet. De Morgen, 16 juli: 14.

Towle, Gemma, James Dearnley en Cliff McKnight. 2007. Electronic Books in the 2003–2005 
Period: Some Reflections on Their Apparent Potential and Actual Development. 
Publishing Research Quarterly 23, no. 2 (juni): 95-104. doi:10.1007/s12109-007-9017-z.

van Dort, Mascha. 2008. E-bookreader breekt door. Optimistische onderzoeksrestultaten e-
readers. InformatieProfessional 12, no. 7/8: 20-23.

Z.a. 2003. Barnes & Nobel geven e-book op. De Standaard, 11 september.

Z.a. 2008a. ‘Out of print’-boeken voortaan weer gewoon te koop in de winkel. De Morgen, 1 
maart: 50.

Z.a. 2008b. E-boek. Wikipedia. De vrije encyclopedie. 11 juli. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-boek&oldid=13079427.

Z.a. 2008c. Electronic paper. Wikipedia, the free encyclopedia. 14 augustus. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_paper&oldid=231977231.

Zivkovic, Daniela. 2008. The Electronic Book: Evolution or Revolution? Bilgi Dünyası 9, no. 1: 
1-19. http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2008/cilt9/sayi1/1-19.pdf

Zwirn, Denis. 2008. Mogelijke digitaliseringsprojecten voor boekhandels. Gepresenteerd bij 
Leerstoel Boek.be. Uitgeverij, boekhandel en bibliotheek in de digitale wereld: partners 
of opponenten?, 23 april. 
http://www.boek.be/01/MyDocuments/Leerstoel_DenisZwirn.pdf.

10

http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2008/cilt9/sayi1/1-19.pdf
http://www.boek.be/01/MyDocuments/Leerstoel_DenisZwirn.pdf
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_paper&oldid=231977231
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-boek&oldid=13079427
http://www.trendsspotting.com/blog/?p=367
http://weblogs3.nrc.nl/woordhoek/2006/06/26/zware-tijden/

	Inleiding
	Geschiedenis van het e-boek
	Wat is een e-boek? 
	Verspreiding van e-boeken
	Problemen van de e-boekenmarkt
	Hoe verder?
	Besluit 
	Bibliografie

