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Het boek loopt ten einde

Robert Darnton over het nieuwe lezen en schrijven

Het wordt steeds moeilijker om wetenschappelijke boeken te publiceren. Dan maar op internet, zegt
boekhistoricus Robert Darnton.

Rietje van Vliet

Het gaat niet goed met het wetenschappelijke boek. Deze sombere woorden sprak de Amerikaanse
hoogleraar geschiedenis aan de Princeton University, Robert Darnton (1939), begin deze maand ter
gelegenheid van de officiële ingebruikneming van het Nederlandse handboek over de geschiedenis
van het gedrukte boek, Bibliopolis. Zonder subsidie va buitenaf is wetenschappelijk werk niet meer in
gedrukte vorm uit te geven. Vooral in de humaniora zijn boeken te duur geworden. Maar het goede
nieuws voor de geschiedschrijving van het boek is dat de geschiedenis van het boek daardoor een
wending neemt: van papier naar elektronisch publiceren.

In de Verenigde Staten kunnen historici, letterkundigen en andere wetenschappers op het gebied van
de humaniora hun publicaties nauwelijks meer gedrukt krijgen, weet Darnton. “En dat terwijl het
adagium luidt: publish or perish. Zonder publicaties kun je een wetenschappelijke carrière wel
vergeten.” Het gevolg is dat steeds meer wetenschappers een beroep doen op allerlei fondsen om
hun uitgevers welwillend te maken hun boek te uit te geven. In Nederland is dat niet anders. Een
promovendus is zelfs met een boek over zeventiende-eeuwse porno niet welkom bij uitgeverijen als hij
geen goedgevulde zak met geld bij zich heeft. Ook gearriveerde onderzoekers hebben met dit euvel te
kampen. Darnton noemt als voorbeeld The Papers of Benjamin Franklin, een meerdelig egodocument
waarvan het eerste deel in 1959 gedrukt is. Van dat deel werden er meer dan achtduizend
exemplaren verkocht, deel 33 bracht het in 1998 daarentegen niet verder dan 753 exemplaren.

Een tijdje terug ontdekte Darnton het dagboek tegen dat de 29-jarige klerk Fabergé heeft bijgehouden
gedurende diens tocht door Frankrijk. Deze was er in juni 1778 op uitgestuurd om als een
vertegenwoordiger van de Société typographique de Neuchâtel allerlei Franse boekhandels te
bezoeken en hun verlanglijstjes voor smokkelwaar te noteren. Dit dagboek biedt een schat aan
gegevens over de dagelijkse gang van zaken in de boekhandel in het achttiende-eeuwse Frankrijk.
Maar uitgeverijen zijn huiverig om gedetailleerde studies hierover te publiceren. De belangstelling voor
dergelijke boeken is gedaald terwijl de prijzen enorm gestegen zijn. Darnton gaat het boek daarom nu
op cd-rom uitbrengen.

*

“Toch wil ik niet de apocalyps van het wetenschappelijke boek aankondigen”, stelt Darnton. “Ik wil
alleen aangeven wat momenteel de grote problemen binnen de humaniora zijn.” Historisch onderzoek
bijvoorbeeld kan alleen nog op papier worden uitgegeven wanneer er fondsen worden aangeboord.
Het gebeurt zelden nog dat er zoveel kopers zijn dat de uitgever zonder enige subsidie uit de kosten
raakt. “In wetenschappelijke uitgeverijen is er echt sprake van een crisis. Gerenommeerde
wetenschappelijke tijdschriften worden keer op keer in prijs verhoogd, zodat universiteitsbibliotheken
de abonnementsgelden niet meer kunnen betalen. Dat levert een vicieuze cirkel op waardoor de
prijzen nog verder stijgen. Zo blijft voor de wetenschappelijke bibliotheken nog minder geld over om uit
te geven aan wetenschappelijke boeken.”

Ook het Nederlandse overzichtswerk over de geschiedenis van het boek, Bibliopolis, is geen
meerdelig gedrukt overzichtswerk over het boek, zoals tot voor kort gebruikelijk was. Dat bleek
gewoonweg te duur. Vandaar dat het een multimediaal boekhistorisch naslagwerk is geworden
(www.bibliopolis.nl). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek nam een groot
deel van de kosten voor haar rekening (zie ook kader). De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag staat
er garant voor dat het overzichtswerk voortdurend wordt geactualiseerd en aangevuld. Die bemoeienis
van officiële zijde is volgens Darnton van belang, want “net als de economie dient ook het world wide
web gereguleerd te worden, daar waar het gaat om wetenschappelijk publiceren in de cyberspace.”



*

Boekhistoricus Robert Darnton is ervan overtuigd dat elektronisch publiceren de toekomst is van het
(wetenschappelijke) boek. En de redding voor de humaniora, al is het nu nog behelpen met de huidige
computerschermen. “Zelfs Bill Gates heeft toegegeven dat hij ondanks al zijn inspanningen voor het
elektronisch publiceren zelf nog steeds alles wat langer is dan vier pagina’s, gewoon uitprint”, aldus
Darnton. Andere technieken, zoals papierachtige schermen die je in je handen kunt houden, zijn al op
komst. En er komen ook stabiele en heldere beeldschermen die als bureaublad te gebruiken zijn.

“De problemen met lezen op een scherm hebben echter ook van doen met een andere manier van
lezen en schrijven die we ons eigen moeten maken”, merkt Darnton op. In zijn ogen speelt zich nu een
leesrevolutie af die te vergelijken is met de leesrevolutie van de vierde eeuw na Christus. “Daarvoor
werd er voornamelijk geschreven op rollen. De teksten werden niet zoals tegenwoordig achter elkaar
gelezen, maar passage voor passage voorbij gescrolld. Het leesritme was totaal anders dan nu en ook
de leesbewegingen verschilden. Men las intensiever en was meer ingesteld op reflecteren en uit het
hoofd leren. Sinds de vierde eeuw daarentegen zit de lezer met een boek op schoot of op tafel. De
tekst wordt in eenheden ter grootte van een pagina opgediend. Door de bladzijden met de vingers om
te slaan is lezen tegenwoordig ook een fysieke bezigheid. Een zelfde verschijnsel zie ik nu in de
eenentwintigste eeuw terug. We gaan weer teksten scrollen en we gaan weer teksten lezen in korte,
afgepaste eenheden. Net als zeg maar twintig eeuwen geleden. Maar de nieuwe mentaliteit is nu die
van haasje-repje, waardoor mensen alleen nog maar tijd hebben voor het vluchtig lezen van korte
tekstpassages.”

*

Darnton ervaart het werk aan zijn komende elektronische publicatie over de achttiende-eeuwse klerk
Fabergé ook niet meer als gewoon schrijven, maar als het bouwen aan “de architectuur van het e-
boek.” Wat dat aangaat is er ook sprake van een schrijversrevolutie. Een gelaagde structuur is
volgens de boekhistoricus een vereiste, met tweede en derde lagen voor degenen die de diepte in
willen. “Het aardige is ook dat je zelfs oral history voor de hedendaagse lezer toegankelijk kunt maken.
In de Parijse archieven vond ik allerlei roddels en straatliedjes over bepaalde gebeurtenissen van
toen. In combinatie met kranten, pamfletten en dankzij de verwijzingen naar bestaande melodieën,
kan ik niet alleen het straatnieuws reconstrueren maar ook nog eens de liedjes ten gehore laten
brengen. Zo wordt lezen voor een deel ook luisteren. Net als in de achttiende eeuw, toen het
gesproken en geschreven woord complementair waren aan elkaar.” 



Alles over het Nederlandse boek

De mogelijkheden van Bibliopolis zijn enorm. De basis van het naslagwerk wordt gevormd door
het handboek. Een veertigtal boekhistorici heeft daarvoor artikelen geschreven. De hoofdstukken
zijn opgedeeld in vier categorieën: het boek als fysiek object, de productie, de distributie en de
consumptie van het boek. Deze indeling is terug te vinden in alle periodes die in de
boekgeschiedenis worden onderscheiden. Dat heeft tot gevolg dat wie iets wil weten over
boekbanden ten tijde van de opkomst van het gedrukte boek, in de vijftiende en zestiende eeuw,
even gemakkelijk zijn weg vindt in de hoofdstukken over dit onderwerp voor bijvoorbeeld de
twintigste eeuw, toen het boek als massaproduct aan de man werd gebracht.

Vaktermen en namen zijn doorklikbaar. Komt er bijvoorbeeld een drukker in de tekst voor, dan
verwijst diens naam door naar een korte biografische schets uit het personenregister. “We
hebben gekozen voor een associatieve opbouw”, legt Marieke van Delft van de projectorganisatie
Bibliopolis uit. “Wie bijvoorbeeld informatie wil over de cartografische drukker Blaeu, krijgt op de
persoonskaart naast de biografische gegevens een portret op het scherm, kan doorklikken naar
het complete uitgeversfonds en krijgt als hij daar belangstelling voor heeft ook een
literatuuroverzicht over de firma Blaeu. En als de lezer dat wil, kan hij ook doorgeschakeld
worden naar de collega’s van Blaeu die in zijn tijd actief waren. Voor elk wat wils dus.”

Hier tonen zich de voordelen van een interactief medium. De Koninklijke Bibliotheek herbergt
immers al een aantal projecten op boekhistorisch gebied. De persoonskaarten van Nederlandse
drukkers en uitgevers zijn gebaseerd op de namenlijst die hierover op de bibliotheek wordt
samengesteld. De bestanden van de Short Title Catalogue Netherlands bijvoorbeeld, het
landelijke project waarbij alle Nederlandse drukken uit de zeventiende en achttiende eeuw
worden geïnventariseerd, zijn eveneens aan Bibliopolis gekoppeld.

Ook de bibliografie over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, die in Den Haag
wordt bijgehouden, is in Bibliopolis geïntegreerd. “Die titels hebben we allemaal in huis en zijn
dus gemakkelijk raadpleegbaar”, aldus Van Delft. “Sterker zelfs, de belangrijkste artikelen waar
het handboek naar verwijst, komen full text op de site te staan. Wie dus iets wil weten over
auteursrecht in de twintigste eeuw, krijgt informatie via de beknopte handboektekst maar kan zo
nodig verder lezen in een publicatie hierover die we van de uitgever op het net hebben mogen
zetten. Gelukkig hebben de meeste tijdschriftredacties en uitgevers hun toestemming hieraan
gegeven.”


