
Het nieuwe lezen: lezen op een e-
reader of een tablet 
 

Voor het nieuwe lezen heb je meer nodig dan een goed paar ogen en mogelijk 
een leesbril. Wil je je aan digitaal lezen wagen, dan moet je eerst beslissen of 
je dat via een e-reader of via een tablet gaat doen. 
 

Wat koop je best: een e-reader of een tablet? 
 

Er is geen juist antwoord op de vraag of je beter een e-reader of een tablet koopt. Het zijn 
verschillende toestellen met hun eigen kenmerken. Om te helpen bij je keuze, zetten we in 
dit artikel de voornaamste eigenschappen en verschillen op een rij. 
 

Kenmerken van een tablet 
Een tablet kan je het best vergelijken met een draagbare computer, met als verschil dat 
de bediening niet gebeurt met een toetsenbord en muis maar via een aanraakscherm. Met 
een tablet kan je ongeveer alles doen wat met een computer ook kan: 

 opzoeken op internet,  
 e-mailen, 
 telefoneren via skype, 
 films of televisieprogramma’s bekijken, 
 spelletjes spelen, 
 internetbankieren, 
 schrijven, 
 digitale boeken lezen, 
 tijdschriften of kranten lezen, 
 …  

 
Om dit alles mogelijk te maken, moet je applicaties of apps installeren op je tablet. Die 
apps vervullen telkens één functie en kan je gratis of tegen betaling downloaden in een 
online app-winkel. De functionaliteiten van het toestel breiden dus uit naarmate er meer 
en nieuwe apps beschikbaar zijn.  
 
Met een tablet ligt het internet op je salontafel. Je moet dan thuis wel over draadloos 
internet beschikken. Om onderweg online te zijn, heb je al in heel wat openbare 
gebouwen draadloos internet of wifi, zoals ook bij ons in de bib. Er bestaan ook 4G-
tablets, waarmee je altijd en overal op het internet kunt. Ook in de auto, op de trein en 
andere plaatsen waar je geen wifi tot je beschikking hebt. Het enige wat je naast de 4G-
tablet dan nog nodig hebt, is een abonnement op mobiel internet. 
 
Kenmerken van een e-reader 
E-readers zijn speciaal gemaakt om te lezen. Via draadloos internet kan je in online 
boekhandels e-boeken downloaden. Een e-reader bevat gekoppelde woordenboeken of 
encyclopedieën waarin je tijdens het lezen opzoekingen kan doen. Maar het internet 
doorbladeren en volwaardig surfen is niet mogelijk met een e-reader. Dat komt omdat de 
schermtechnologie anders is dan bij tablets of computers. 



 
De meeste e-readers tonen tekst op elektronisch papier: daarbij wordt tekst getoond 
zonder elektrische stroom. Het scherm geeft geen licht af, waardoor je ook buiten in de 
zon kan lezen. Deze technologie verbruikt enkel energie als je een nieuwe pagina 
opvraagt. Daardoor hebben de meeste e-readers een zeer lange batterijduur. Het nadeel 
is dat deze schermtechnologie alleen nog maar zwart-wit teksten of beelden kan 
doorgeven. Ideaal voor romans, maar niet geschikt voor boeken waarbij kleur een 
belangrijke functie heeft. 
 

Lezen op een e-reader of een tablet 
 

E-boeken lezen en beheren op een e-reader is een eenvoudige zaak. Alle gekochte e-
boeken staan samen op één plek, in welke online boekhandel je ze ook gekocht hebt. Het 
leescomfort is groot. Je hoeft de batterij maar hoogst zelden op te laden, het toestel is 
licht en je kan zowat overal lezen, ook in fel zonlicht.  Een nadeel van e-readers is dat 
je er geen e-boeken mee kan lenen in de bib. 
 
Lezen op een tablet is een stuk ingewikkelder. Met een tablet kan je e-boeken kopen in 
verschillende online boekenshops. Elke winkel heeft zijn eigen app (een e-readerapp). 
Sommige boeken kan je los van een digitale boekhandel als afzonderlijke app kopen. 
Daardoor is het op een tablet niet mogelijk om al je gekochte e-boeken met één app te 
beheren, tenzij je al je e-boeken in dezelfde winkel koopt. 
 
Een ander aspect waarmee je op een tablet rekening moet houden, is het formaat waarin 
Nederlandstalige e-boeken geleverd worden. Dat is tegenwoordig meestal e-Pub. Om deze 
e-boeken te kunnen lezen, moet je een Adobe-id aanmaken dat het e-boek beveiligt tegen 
verdere verspreiding. Je geeft een graag gelezen e-boek dus niet zomaar door aan je 
vriendin… 
 
Lezen op een tablet is minder comfortabel dan op een e-reader. Het toestel is zwaarder. 
Het scherm geeft licht af, de batterij moet sneller opgeladen worden, lezen in fel zonlicht 
lukt niet zo goed. Het voordeel is dat je tussen het lezen door snel iets kunt opzoeken op 
internet. Op een tablet kan je e-boeken lenen in de bib, op voorwaarde dat het een iPad 
of een android tablet is. 
 

Hoe kom je aan Nederlandstalige e-boeken? 
 

Er zijn drie manieren om aan Nederlandstalige e-boeken te komen: 

 je kan ze gratis downloaden 
 je kan ze kopen in online boekhandels 
 je kan ze lenen via de e-boekenapp van de bib 

 

Gratis downloaden 
 
Boeken waarop geen auteursrecht meer rust, zijn gratis te downloaden, onder andere op 
de website van de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en op de 
website van het Gutenberg-project (www.gutenberg.org, in verschillende talen). 
 

http://www.dbnl.org/
http://www.gutenberg.org/


Kijk ook eens op je tablet of e-reader, in de reeds geïnstalleerde boekenapps. Normaal 
gezien zul je daar ook een aantal gratis titels vinden om te lezen. 
 
Kopen in online boekhandels 
 

Er zijn een groot aantal online boekhandels waar je Nederlandstalige e-boeken kunt 
kopen: cosmox.be, beslist.be, standaardboekhandel.be, bol.com, proxis.be, bruna.nl, e-
book.nl, enz… Soms vind je een boek niet in de ene winkel en wel in de andere winkel, 
dus het loont zeker de moeite om op meer dan één plaats te gaan zoeken. Want al is het 
aanbod veel verbeterd, toch zijn nog niet alle Nederlandstalige boeken (originele titels en 
vertalingen) als e-boek te krijgen. Wij testten het uit met de boeken top-10 (fictie) van 
mei 2014 en vonden 8 van de 10 titels terug als e-boek. De twee titels die we niet vonden, 
waren vertaalde werken. 
 

Ook wat de prijs betreft, loont het de moeite om de winkels te vergelijken. Zo wordt vaak 
met tijdelijke kortingen gewerkt. Want wie dacht dat een e-boek toch veel goedkoper zou 
zijn dan een gedrukt boek, kan zeker op de Nederlandstalige markt weleens bedrogen 
uitkomen. 
 
Lenen in de bib 
 
Sinds begin mei lenen we in de bib e-boeken uit. Dat gaat als volgt: 
 

- je downloadt op je android tablet of op je iPad de gratis e-boekenapp van de bib 
- je koopt in de bib een e-boekenkaart waarmee je 3 e-boeken kan lezen voor 5 euro 
- je logt in en geeft de code van je e-boekenkaart in, je hebt nu een leentegoed van 

3 e-boeken 
- maak een keuze uit 400 e-boeken, download je eerste boek en begin te lezen 
- alle boeken in de e-boekenapp zijn Nederlandstalig, voor volwassenen, zowel fictie 

als non-fictie 
- per boek heb je 4 weken leentermijn 
- je hoeft niet alle 3 de boeken in één keer te lenen 
- om een boek te downloaden moet je online zijn, lezen kan offline 

 

Heb je nog vragen over digitaal lezen of e-boeken lenen? Aarzel niet en stel ze dan gerust! 
 
 


