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Over e-Books en e-Readers 

(Deels overgenomen uit Computer Totaal) 

Net als muziek en films in de jaren '90 worden boeken tegenwoordig steeds vaker gedigitaliseerd. 
Dat biedt ontzettend veel voordelen. Als u vijf dikke boeken op vakantie mee wilt nemen levert dat 
een behoorlijk gewicht op dat u mee moet sjouwen. Op uw notebook, tablet of e-bookreader zet u 
echter met gemak honderden digitale boeken, die goed zijn voor vele uren leesplezier. 

 

Een e-bookreader is een slim apparaat waarmee u op een prettige manier uw favoriete titels kunt 
lezen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de E Ink-technologie is de leeservaring grotendeels 
vergelijkbaar met die bij een papieren boek. Het scherm geeft geen licht zoals lcd- en led-schermen 
dat doen. Hierdoor is het veel minder vermoeiend om tekst op een e-bookreader te lezen dan op een 
gewoon beeldscherm. Bovendien reflecteert het scherm niet meer licht dan papier, zodat u ook 
rustig een boek in de tuin kunt lezen. Verder zijn de apparaten zeer zuinig, waardoor ze met één 
batterijlading een grote hoeveelheid pagina's kunnen tonen. Een reader gebruikt namelijk alleen 
stroom bij het opbouwen van een pagina, waarna de letters zichtbaar blijven op het digitale papier. 

Voor de goede orde: u kunt digitale boeken ook op uw pc of notebook lezen, net als op een tablet en  
smartphones. 

Auteursrechten en DRM 

Op boeken rust gedurende een gelimiteerde periode auteursrecht. Omdat digitale boeken eenvoudig 
te kopiëren en te verspreiden zijn, hebben uitgevers een bescherming ingebouwd om dat te 
beperken: Digital Rights Management. Na verloop van de auteursrecht-periode zijn boeken vrij 
verkrijgbaar. U vindt daarom op veel legale sites ook gratis boeken. Maar er zijn ook sites waarop 
illegaal boeken te downloaden zijn waarvan het DRM uitgeschakeld is.  Daarnaast is het niet 
toegestaan om bestanden waarop auteursrecht rust openbaar te maken, ook al hebt u ze bij een 
webwinkel aangeschaft. Download dus alleen gratis e-books van websites, Bittorrent en uit 
nieuwsgroepen als ze vrij zijn van rechten of niet meer verkrijgbaar zijn in de winkel. 

Bestandsformaten  

Nederlandse online winkels bieden boeken hoofdzakelijk in het digitale epub-formaat aan. Dit is een 
prettig bestandstype, omdat het digitale boek zich daarbij aanpast aan de grootte van uw scherm. 
Hierdoor hoeft u niet horizontaal te scrollen. Bij de aanschaf van een e-bookreader is het raadzaam 
om te controleren of dit bestandstype door het apparaat wordt ondersteund.  Andere formaten zijn 
onder andere mobi, pdf, txt en html. Als u e-books via een online winkel koopt, zijn ze voorzien van 
DRM-beveiliging (Digital Rights Management). Dit houdt in dat u het materiaal niet zomaar naar 
andere apparaten kunt kopiëren. Er is een gebruikersaccount aan de digitale boeken gekoppeld, wat 
uitlenen aan andere personen zeer lastig maakt. Het is goed om te weten dat sommige e-
bookreaders niet met bestandsformaten overweg kunnen die DRM bevatten, terwijl ze dezelfde 
bestandstypen wel openen als die niet van beveiliging zijn voorzien. 

Een ePub is een ePub. Toch..?  

Sinds kort bieden online bookshops enkel nog eBooks in het ePub-formaat aan. Dit bestandsformaat 
is door uitgeverijen als 'nieuwe' digitale standaard omarmd en wordt daarom door de meeste 
readers en/of readersoftware ondersteund.  
Ondanks dat er maar één bestandsformaat is, kunnen uitgeverijen en auteurs er voor kiezen om 
eBooks te beveiligen met een Digital Rights Management (DRM) beveiliging. DRM is een techniek om 

http://computertotaal.nl/software/21807-e-books-downloaden-en-converteren.html
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digitale bestanden te beveiligen tegen piraterij en illegaal kopiëren, zonder de rechthebbenden (de 
makers of uitgevers) te belasten. Er zijn drie soorten DRM te onderscheiden:  

  ePubs met Adobe DRM  

Dit is de meestvoorkomende DRM beveiliging. Als je een boek koopt, wordt met behulp van de 
servers van Adobe gecontroleerd of jij ook daadwerkelijk degene bent die het boek leest op het 
apparaat dat jij hebt geautoriseerd. Kopiëren of uitwisselen naar andere apparaten is niet mogelijk. 

  ePubs met Watermerk DRM  

Dit is een sociale beveiliging: delen en uitwisselen mag van de auteur/uitgever, maar op redelijke 
wijze. Het watermerk voegt namelijk een unieke code toe aan je download, maar bevat geen 
kopieerbeperking. ePubs met watermerk zijn te lezen op ieder apparaat. 

  ePubs zonder DRM  

Deze boeken zijn niet voorzien van een kopieerbeperkende DRM beveiliging. 

Ter illustratie drie voorbeelden: 

       Julia                               Getekend                    De onthoofde stad 

                                     

                       

 

Adobe Digital Editions  

Om digitale boeken op uw pc te lezen, hebt u software nodig. De gratis tool Adobe Digital Editions 
(http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/) is hier een zeer geschikt voorbeeld van. Ook 
wanneer u middels DRM beveiligde boeken wilt overzetten naar een e-bookreader, kunt u met dit 
programma uit de voeten. Met Digital Editions is het mogelijk om de autorisatie te regelen van uw 
computer en de e-bookreader. U gebruikt de Instellingenassistent om een Adobe-id aan te maken. 
Die hebt u nodig om DRM-beveiligde e-books te openen en eventueel te kopiëren naar uw mobiele 
apparaten. Als u uitsluitend rechtenvrije e-books wilt lezen, hoeft u zo'n account dus niet aan te 
maken. Maak een Adobe-account aan en vul minimaal alle velden in waar een rood sterretje achter 
staat. Let op dat u het opgegeven e-mailadres daadwerkelijk gebruikt om uw online aankopen bij 
webwinkels te doen. Anders kan uw digitale boek in veel gevallen niet worden geautoriseerd en is 
het onbruikbaar. Vul in Adobe Digital Editions de juiste gebruikersnaam en het bijbehorende 

http://www.ebook.nl/store/julia-p-186738.html
http://www.ebook.nl/store/getekend-p-185650.html
http://www.ebook.nl/store/onthoofde-stad-p-186486.html
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/
http://www.ebook.nl/store/julia-p-186738.html
http://www.ebook.nl/store/getekend-p-185650.html
http://www.ebook.nl/store/onthoofde-stad-p-186486.html
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wachtwoord in. Sluit eventueel uw e-bookreader aan, zodat u het programma met het leesapparaat 
kunt autoriseren. Vervolgens doorloopt u het synchronisatieproces. 

E-books lezen met Adobe Digital Editions 

U kunt e-books openen met het epub- en het pdf-formaat. Download een gevonden e-book. 
Navigeer naar Bibliotheek, Item aan bibliotheek toevoegen. Zoek vervolgens een e-book op in de 
map Downloads en bevestig met de knop Openen, waarna de voorkant van het boek in de 
bibliotheek verschijnt. Op die manier voegt u uw volledige collectie toe.  
Dubbelklik op de titel van een boek dat u wilt lezen. Met behulp van de pijltjestoetsen slaat u een 
bladzijde om. Aan de linkerkant ziet u de hoofdstukken staan. Bovenaan hebt u de mogelijkheid om 
rechtstreeks naar een bepaalde pagina te navigeren en een bladwijzer te maken. De laatstgenoemde 
optie is handig als u wilt markeren waar u in het boek bent gebleven. Gebruik de knoppen Tekst 
verkleinen en Tekst vergroten om de lettergrootte aan te passen.  
Om uw digitale collectie te beheren, klikt u rechtsboven op de knop Ga naar weergave Bibliotheek. 
Via het uitrolmenu rechtsboven sorteert u alle items op bijvoorbeeld titel, auteur en uitgever. Als u 
een geschikte e-bookreader op uw pc hebt aangesloten, kunt u deze moeiteloos vullen. U sleept de 
bestanden simpelweg naar het leesapparaat. Verder ziet u virtuele boekenplanken staan. Hierop 
geeft u aan welke titels u onlangs hebt gekocht of al hebt uitgelezen. Klik op het plus-pictogram om 
een nieuwe boekenplank toe te voegen.  

 

E-books beheren en lezen met Calibre 

Hoewel Adobe Digital Editions een gebruiksvriendelijk programma is, kent het ook een groot nadeel. 
De software ondersteunt namelijk uitsluitend de formaten epub en pdf. Als u over veel titels beschikt 
die niet zijn voorzien van DRM-beveiliging, dan is het freewareprogramma Calibre een prima tool. 

Hiermee opent u namelijk 
nagenoeg alle bestandstypen, 
waardoor u uw verzameling 
optimaal kunt beheren. Zo 
worden onder andere de 
formaten epub, mobi en pdb 
ondersteund. Daarnaast kunt 
u de bestanden 
synchroniseren met diverse e-
bookreaders. 

De werking van Calibre is 
gemakkelijk te doorgronden. 
Aan de linkerkant ziet u 
verschillende categorieën 
waaronder u het materiaal 
kunt sorteren. Aan de 
bovenkant bedient u het 
programma door middel van 

de knoppenbalk. Klik op de knop Voeg boeken toe en zoek de locatie van uw e-books op. Het is 
mogelijk om meerdere titels tegelijk te importeren. Calibre brengt ze overzichtelijk voor u in kaart. U 
downloadt eenvoudig extra informatie over een bepaalde titel, zoals een samenvatting, het ISBN-
nummer en de uitgiftedatum. Dit regelt u door de metadata uit een online database te halen. 
Selecteer een titel in het overzicht en klik op de knop Bewerk metadata. Via Download 
metagegevens van de server wordt de ontbrekende informatie ingevuld. Als het goede boek is 
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gedetecteerd, bevestigt u met OK. Eventueel kunt u ook de omslag van het boek downloaden. Sluit 
het dialoogvenster door wederom op OK te drukken.  
Wilt u een boek lezen in Calibre? Klik dan op het pictogram met het vergrootglas. Er verschijnt een 
nieuw dialoogvenster op het beeldscherm, waarmee u door het e-book bladert. U beschikt hierbij 
over dezelfde mogelijkheden als bij Adobe Digital Editions. 

Kranten 

U hoeft Calibre niet uitsluitend te gebruiken voor het lezen van e-books. Het is ook mogelijk om u te 
abonneren op de digitale versie van een krant of op een nieuwssite. U kunt uw e-bookreader met 
deze informatie synchroniseren. Klik in het menu op de knop Download nieuws en dubbelklik op 
Dutch. Selecteer de krant of website waarvan u regelmatig nieuws wilt ontvangen, zoals De 

Volkskrant, Algemeen Dagblad, 
Trouw of Nu.nl. Plaats een vinkje 
voor Plan voor download. Geef 
aan hoe vaak en op welk tijdstip 
u het nieuws wilt ontvangen. 
Houd er rekening mee dat Calibre 
wel open moet staan op uw 
computer als u iedere dag het 
gewenste leesvoer binnen wilt 
halen. Sluit het dialoogvenster via 
Save. De kranten verschijnen 
vervolgens automatisch op het 
gewenste tijdstip in het 
hoofdvenster van het 
programma. Standaard wordt 
hier het epub-formaat voor 
gebruikt. Heeft een ander 
bestandstype uw voorkeur? 

Navigeer naar Voorkeuren, selecteer een ander formaat achter Voorkeur uitvoer formaat en sluit af 
met OK. 

E-books converteren met Calibre 

Stel dat u over een mooi e-book beschikt, maar dat het formaat niet door uw e-bookreader wordt 
ondersteund. U kunt het dan met geen mogelijkheid lezen en dat is natuurlijk zonde. Gelukkig 
beschikt Calibre over een functie om bestandsformaten te converteren, al is dat alleen mogelijk bij e-
books die geen DRM bevatten.  
Selecteer een titel in het hoofdvenster en klik op de knop Converteer boeken. Geef rechtsboven 
achter Uitvoer formaat het gewenste bestandstype aan. Het is mogelijk om de inhoud van het 
nieuwe bestand te wijzigen, zoals de boekomslag, de lettergrootte en de regelgrootte. Bevestig met 
OK om het converteerproces te starten. Het duurt enige tijd voordat de opdracht is voltooid. U ziet 
het nieuwe formaat in het rechterdeelvenster verschijnen, zodra u de juiste titel aanklikt. Als u 
meerdere boeken tegelijk wilt omzetten naar een ander formaat, dan is dat geen probleem. U 
selecteert in dat geval de betreffende e-books en klikt op de rechtermuisknop. Vervolgens gaat u 
naar Converteer boeken, Converteer groep en vult u het juiste uitvoerformaat in. 

http://files.computertotaal.nl/2010/11/E-books08.png
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Het downloaden van ebooks. 

Waarom zijn ebooks zo duur? 

Een ebook is niet meer dan een digitale uitgave van een boek. Vaak is het gewoon een pdf- of epub 
bestand. De ebooks worden gemiddeld 20 procent goedkoper aangeboden dan de gedrukte variant. 
Er zijn echter geen drukkosten, geen bindkosten, geen opslagkosten en geen vervoerskosten. Hoe 
kan het dan dat de ebooks nog steeds zo duur zijn? Uitgeverijen klagen dat het omzetten naar een 
digitaal formaat ook geld kost. Daarnaast is de BTW op ebooks nog hoog. De bewering is dat er op 
ebooks niet meer marge gemaakt wordt dan op gewone boeken.  

Gratis ebooks downloaden, is dat niet illegaal? 

Net als bij films, muziek en software zijn er partijen die illegaal kopieën van ebooks op het 
internet verspreiden. Dit zijn kopieën die zonder toestemming zijn gemaakt. Consumenten zijn 
altijd op zoek naar de laagste prijs, dus ook de vraag naar goedkope of gratis ebooks blijft. Deze 
ebooks worden veelal aangeboden op vraag- en aanbodsites als marktplaats en torrent sites. 
Stichting Brein is sinds 2010 actief bezig met de opsporing van de illegale aanbieders. In 2010 
sloten ze al honderden illegale websites, verwijderden ze duizenden advertenties en zijn er 
tientallen aanbieders aangehouden. Gelukkig zijn er inmiddels tal van legale aanbieders van 
gratis ebooks. 

Gratis legale ebooks, hoe kan dat? 

Er zijn bedrijven die gratis eboeken uitbrengen en geld verdienen met de advertenties die erin staan. 
Zo kun je de ebooks digitaal downloaden in pdf formaat. Op een aantal pagina’s staan advertenties 
gedrukt. Het werkt hetzelfde als de Google advertenties op internet: bij de inhoud van een pagina 
wordt de juiste advertentie gezocht. Download je bijvoorbeeld een ebook over solliciteren dan vind 
je advertenties van werkgevers en werkgerelateerde zaken. Download je een ebook over IT dan vind 
je computer- en software gerelateerde advertenties. Het is mogelijk op de advertenties te klikken en 
zo meer informatie over de adverteerder te krijgen. Dit verdienmodel maakt de ebooks gratis. Het 
‘nadeel’ is dus dat je af en toe advertenties te zien krijgt. Het zijn wel advertenties die met je 
interesses te maken hebben dus echt hinderlijk is dat niet. De auteurs krijgen een deel van de 
reclame-inkomsten gebaseerd op het aantal downloads van het boek. 

Hoe bestel en download ik een e-book bij online winkels? 

Het bestellen van een e-book gaat eigenlijk op dezelfde wijze als een ‘gewoon’ boek; u plaatst het e-
book van uw keuze in uw winkelmandje en rekent af. E-books kunt u overigens niet achteraf betalen.  
Na het betalen ontvangt u een e-mail met een downloadlink. Let op, dit kan wel enige minuten 
duren. (Wanneer u geen e-mail in uw inbox ontvangt is het verstandig om de map ongewenste 
berichten te bekijken.) 
 
Als u op de link klikt downloadt u een acsm bestand. Met Adobe Digital editions zet u dit bestand 
direct om naar het leesbare ePub formaat. Het e-book wordt standaard geplaatst in de map ‘My 
digital editions’.  
Het kan ook zijn dat de link direct het e-book downloadt in ePub formaat (dit is vaak het geval bij 
Engelstalige e-books) 
 
De links naar de door u gekochte e-books kunt u ook bereiken via uw account bij de online winkel, 
mijn e-books. U kunt uw e-books een aantal malen downloaden en op verschillende apparaten (met 
dezelfde Adobe ID) zetten.  
 

http://www.selexyz.nl/klantenservice/#faq&vraag=34
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Goed om te weten:  
- Uw downloadlink is beperkt geldig 
- E-books kunt u niet achteraf betalen 
- E-books kunt u niet ruilen of retourneren 

Hoe zet ik mijn e-books op de e-reader? 
Koppel uw e-reader aan uw PC met behulp van de USB-kabel of via wifi. Adobe Digital editions (ADE) 
herkent de e-reader en links in het scherm van ADE verschijnt een linkje naar uw e-reader. 
Sleep het e-book vanuit uw digitale bibliotheek naar uw e-reader en uw e-book staat er op.  
 
De e-readers van Samsung en de Bebook Neo hebben wifi, waarmee je direct op de e-reader e-books 
van websites kunt downloaden. 

 

Waar kan ik (gratis) ebooks downloaden? 

(Gratis) ebooks downloaden kan op verschillende plekken. Zo bieden grote internetwinkels als 
bol.com en Selexyz op hun websites naast betaalde ebooks ook gratis ebooks aan. De uitgever 
BookBoon heeft een groot aanbod van gratis ebooks, met name studieboeken en reisgidsen. Op de 
website van Biblioo staat een gevarieerd aanbod van ebooks, met een hele sectie gratis ebooks. Op 
de website van je (lokale) bibliotheek zijn vaak ook gratis ebooks te vinden. 
http://www.biblioo.nl/ 
http://www.bol.com 
http://www.selexyz.nl 
http://www.ebook.nl/ 
http://www.ako.nl/nederlandse-boeken/240/471/ebooks/ 
www.selexyz.nl/e-books 
http://bookboon.com/nl 
Aanwijzingen waar je nog meer e-books kunt vinden: 
http://www.debeep.nl/zoeken-vinden/weblinks/42?category_id=789 
http://www.onlinecollegecourses.com/2009/11/11/100-useful-links-for-ebook-lovers/ 

Project Gutenberg 

U kunt e-books natuurlijk aanschaffen bij een webwinkel, maar het is goed om te weten dat ook 
elders op internet interessant materiaal valt te ontdekken. Surf maar eens naar de website 
Gutenberg. (http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page) U vindt hier meer dan dertigduizend gratis 
e-books, die niet meer auteursrechtelijk zijn beschermd of die door de schrijvers op vrijwillige basis 
beschikbaar zijn gesteld. De oprichter van Project Gutenberg startte al in 1971 met het digitaliseren 
van boeken. De collectie omvat voornamelijk Engelstalig werk, maar er zijn ook Nederlandse boeken 
te vinden. Klik op de genoemde website op Book search (bovenaan) om geavanceerde zoek-
opdrachten uit te voeren. Kies voor Top downloads als u een overzicht wilt zien van de populairste 
titels van de dag. Wanneer u alleen geïnteresseerd bent in het Nederlandstalige aanbod, navigeert u 
naar Book catalog, Dutch. Vervolgens verschijnt er een overzicht met voornamelijk (eeuwen)oude 
werken, gerangschikt op alfabetische volgorde. Zodra u iets leuks hebt gevonden, klikt u op de titel. 
Onderaan de pagina kunt u het boek in verschillende bestandsformaten downloaden, zoals epub en 
mob. Klik hiervoor op de juiste downloadlink. 

 

http://www.selexyz.nl/klantenservice/#faq&vraag=35
http://www.leerwiki.nl/
http://www.leerwiki.nl/
http://www.leerwiki.nl/
http://www.ebook.nl/
http://www.ako.nl/nederlandse-boeken/240/471/ebooks/
http://www.selexyz.nl/e-books
http://www.debeep.nl/zoeken-vinden/weblinks/42?category_id=789
http://www.onlinecollegecourses.com/2009/11/11/100-useful-links-for-ebook-lovers/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.bookmarksurfer.com/show.php?name=illegaal-e-books-downloaden&type=GSE&id=4b2348576fd65
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Illegaal e books downloaden 
 

Bij uitgeverij Meulenhoff-Boekerij constateren ze dat de meeste digitale boeken ofwel via de keten 

(vaak in pdf) ofwel door mensen zelf gedigitaliseerd worden en zo in het illegale circuit 

terechtkomen. Bij deze uitgever zijn ze inmiddels overgestapt van Adobe DRM naar een 

watermerkbeveiliging. Maar ook ebooks met Adobe DRM zijn met enkele tooltjes steeds eenvoudiger 

te kraken en belanden zo illegaal op internet. 

Verzameling met 15 sites die gratis ebooks, handleidingen, pdf’s aanbieden in alle denkbare 

categorieën. 

 http://www.pdfgeni.com/ 

 http://www.free-ebooks.net/ 

 http://freecomputerbooks.com/ 

 http://www.freebookcentre.net/ 

 http://www.ebooksread.com/ 

 http://www.ebookslab.info/ 

 http://www.downloadfreepdf.com/ 

 http://www.ebooksdownloadfree.com/ 

 http://www.getfreeebooks.com/ 

 http://www.freetechbooks.com/ 

 http://www.globusz.com/ 

 http://www.scribd.com/ 

 http://www.ebookdirectory.com/ 

 http://www.zillr.org/ 

 http://www.memoware.com/ 

 

Bittorrent 

Het aanbod van e-books op het populaire downloadnetwerk Bittorrent is enorm. Er zijn voornamelijk 
illegale versies van recente boeken beschikbaar, maar als u goed zoekt zijn er ook rechtenvrije 
bestanden te vinden, die u zonder probleem kunt downloaden. De torrentwebsite Mininova 
(http://www.mininova.org/) verwijderde vorig jaar in opdracht van Stichting Brein alle hyperlinks 
naar auteursrechtelijk beschermde bestanden. U zou er dus vanuit mogen gaan dat u middels deze 
website probleemloos torrentbestanden van e-books kunt binnenhalen. Voor een compleet overzicht 
gaat u naar Browse categories, Books, Ebooks. Open een boek dat uw interesse wekt en klik op 
Download this torrent. Bewaar het bestand ergens op uw harde schijf.  
Op The Pirate Bay is een completer aanbod van e-books te vinden. Via Browse torrents, E-books 
kunt u door de de collectie bladeren en via de zoekfunctie kunnen Nederlandstalige boeken worden 
gezocht, zoals bijvoorbeeld 'Komt een vrouw bij de dokter', 'Harry Potter' en 'Nachtschade'. Bedenk 
wel dat de meeste e-books op The Pirate Bay illegaal zijn!. 

Torrents downloaden 

Het Bittorrent-programma µTorrent doet geen grote aanslag op het systeemgeheugen en haalt 
gemakkelijk torrents voor u binnen. Op die manier downloadt u simpel e-books die u bijvoorbeeld op 
Mininova hebt gevonden. Surf naar de website uTorrent (http://www.utorrent.com/intl/nl/) en klik 
op Free download. Start het exe-bestand en klik op Uitvoeren om de software te installeren. Zorg 
ervoor dat u de Nederlandse taal selecteert en doorloop de installatiewizard door telkens op 
Volgende te klikken. Navigeer nu naar Opties, Voorkeuren, Mappen. Selecteer de gewenste locaties 
om de tijdelijke en gedownloade bestanden te bewaren. Sluit het venster met Toepassen en OK. Om 

http://www.bookmarksurfer.com/show.php?name=illegaal-e-books-downloaden&type=GSE&id=4b2348576fd65
http://www.bookmarksurfer.com/show.php?name=illegaal-e-books-downloaden&type=GSE&id=4b2348576fd65
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5407
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5408
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5409
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5410
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5411
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5412
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5413
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5414
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5415
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5416
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5417
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5418
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5419
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5420
http://www.bookmarksurfer.com/browsecoll.php?name=illegaal-e-books-downloaden&id=4b2348576fd65&fav=5421
http://www.mininova.org/
http://www.mininova.org/
http://thepiratebay.org/
http://www.utorrent.com/
http://www.utorrent.com/intl/nl/
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het downloadbestand te starten dubbelklikt u op een torrentbestand en bevestigt u met OK. U 
ontvangt rechtsonder in uw beeldscherm een melding als de opdracht is uitgevoerd. 

Nieuwsgroepen 

Ook in nieuwsgroepen zijn veel e-books te vinden. De bijbehorende downloadmethode heeft als 
voordeel dat u geen bestanden deelt (deze worden vanuit uw computer weer verspreid!), wat met 
Bittorrent wel het geval is. Daarnaast bent u niet afhankelijk van de uploadsnelheid van andere 
gebruikers en downloadt u bestanden op een constante snelheid. E-books zijn meestal erg compact, 
waardoor ze met behulp van nieuwsgroepen binnen een mum van tijd op uw computer staan. Het is 
wel een vereiste dat u toegang hebt tot een nieuwsserver. Sommige internetproviders bieden gratis 
ondersteuning, maar als u voor goede kwaliteit gaat, neemt u een abonnement op een betaalde 
nieuwsserver. Een dergelijke server biedt u namelijk langer de tijd om bestanden te downloaden 
vanaf het moment dat ze in het downloadnetwerk beschikbaar zijn. Bovendien is de kans op 
incomplete downloads aanzienlijk kleiner. Sommige aanbieders, zoals Giganews en Hitnews, kunt u 
voor een beperkte periode gratis uitproberen. 

GrabIt 

Naast een nieuwsserver hebt u ook een speciaal programma nodig om de bestanden te downloaden. 
Ga naar de website van GrabIt (http://www.shemes.com/ ) en klik op Free download. Start het exe-
bestand en volg de stappen in de installatiewizard. Als u GrabIt voor het eerst opent, dient u het 
eerst te configureren. Vul het adres van uw nieuwsserver in, klik in het hoofdvenster met uw 
rechtermuisknop op Default server en kies Server Properties. Vul alle ontbrekende gegevens van de 
gebruikte nieuwsserver in en bevestig met OK. Het enige dat u nu nog nodig hebt, is een nzb-bestand 
van een digitaal boek. Met behulp van dit bestandstype haalt GrabIt de benodigde data binnen. Ga 
naar Binsearch en probeer met verschillende zoektermen een mooi e-book te vinden. Zet een vinkje 
voor het juiste onderdeel en klik op Create NZB. Bewaar het bestand op uw harde schijf en 
dubbelklik erop om het downloadproces in GrabIt te starten. 

Boeken zoeken met Google. 

Natuurlijk kunt u met Google op het complete internet zoeken naar boektitels, auteurs, etc. Google is 
echter ook gestart met een project om boeken te catalogiseren en toegankelijk te maken:  

http://books.google.com/books?hl=nl 
 

 

De boeken die via Google Books aangeboden worden zijn zogenaamde 'public domain'-

boeken, zonder copyright erop. Het betreft vaak (Engelse) literaire klassiekers, of andere 

'verlopen' boeken die echter natuurlijk wel hun educatieve of amuserende waarde hebben 

gehouden. 

http://www.shemes.com/
http://www.binsearch.info/
http://books.google.com/books?hl=nl
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Bibliotheekproject van Zoeken naar boeken met Google – een 

geoptimaliseerde kaartenbak met alle boeken ter wereld 

Het doel van het bibliotheekproject is eenvoudig: het voor mensen eenvoudiger maken om relevante boeken 
te vinden, vooral boeken die mensen anders niet zouden kunnen vinden, omdat ze bijvoorbeeld niet meer 
worden gedrukt, daarbij rekening houdend met de auteurs- en uitgeversrechten. Ons uiteindelijke doel is om 
samen met uitgevers en bibliotheken een uitgebreide, doorzoekbare, virtuele kaartenbak te maken met alle 
boeken in alle talen, zodat gebruikers nieuwe boeken kunnen ontdekken en uitgevers nieuwe lezers kunnen 
bereiken. We werken samen met enkele grote bibliotheken om hun collecties toe te voegen aan Zoeken naar 
boeken met Google. We willen informatie weergeven over een boek, net als in een kaartenbak, maar daarnaast 
in veel gevallen ook fragmenten van boeken weergeven, een paar zinnen met hun zoekterm in context.  

Wanneer u op een zoekresultaat klikt voor een boek in het bibliotheekproject, ziet u algemene 
bibliografiegegevens en soms een paar fragmenten, een paar zinnen met uw zoekterm in context. 
Wanneer er geen auteursrecht op het boek rust, kunt u het volledige boek bekijken en downloaden. 
U ziet altijd links die u naar online boekwinkels leiden waar u het boek kunt kopen en naar 
bibliotheken waar u het kunt lenen. 

Volledige weergave Fragmentweergave Geen voorbeeld beschikbaar 

 
Het volledige boek bekijken 

 
Een paar zinnen bekijken met daarin de 

zoekterm 

 
Algemene gegevens van het boek bekijken 

 

http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html#fullview
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html#snippetview
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html#snippetview
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html#bookinfo
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html

