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I        n het boekje dat u zojuist hebt opengeslagen vindt u vier bijdragen. Ze bestrijken 
  een enorm tijdvak, van Socrates tot en met de iPad. Vier (bijzonder) hoogleraren 

op het terrein van de boekwetenschap bewerkten hun op de Tiele-Leerstoelendag 
2010 gehouden voordrachten. Het in stand houden of creëren van Tiele-leerstoelen 
is een van de taken van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, een samenwerkingsverband dat 
in nationale en internationale context de belangen van alle spelers op het terrein van 
de overdracht van kennis, informatie en literatuur bevordert, in de vorm van weten-
schappelijk onderzoek en onderwijs. Onze naamgever, Pieter Anton Tiele, geboren 
in Leiden in 1834, ontwikkelde al jong een passie voor boekverzamelingen. Het toe-
gankelijk maken van enorme collecties voor wetenschappers en studenten was zijn 
levenswerk. Wij, het bestuur van de Tiele-Stichting, werken in zijn geest voort, in 
nauwe samenwerking met onze ‘Aangeslotenen’: de 27 organisaties uit de wereld van 
de vormgevers, de auteurs, de drukkers, de uitgevers, de boekverkopers en andere 
betrokkenen bij de productie en receptie van publicaties, zowel analoog als digitaal.
 In Boeketje boekwetenschap laten wij zien hoe rijk, gevarieerd en breed het ter-
rein van de boekwetenschap is. Van minutieus onderzoek naar het oude boek tot 
de fundamentele vraag of schrijven, drukken en lezen van boeken (on)natuurlijk 
is. Als eerste bezoeken we de Bibliotheca Thysiana aan het Leidse Rapenburg, een 
bibliotheek die sinds 1653 intact is gebleven. Paul Hoftijzer neemt ons mee op zijn 
speurtocht naar de herkomst en geschiedenis van verschillende boeken. En passant 
vinden we ook nog de afdruk van een zestiende-eeuws brilletje. Daarna betreden wij 
aan de hand van Arianne Baggerman de wereld van de voorgedrukte dagboeken. Dat 
brengt ons naar de negentiende eeuw waarin de eerste publicaties in dit genre ver-
schenen in opvolging van almanakken en de eerste agenda’s. Gerard Unger bestudeert 
de kranten vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw vanuit een typografische 
invalshoek. Hij concludeert dat de papieren krant van nu een schitterend product 
is geworden, net op het moment dat wij massaal lijken over te stappen op het lezen 
van computerschermen en iPads. Adriaan van der Weel sluit af met een beschouwing 
van het lezen in het huidige digitale tijdperk. Daarin strijdt tekst met andere media 
als fotografie, film, radio en televisie om aandacht binnen een en hetzelfde medium. 
Wat dat precies betekent voor onze kennis, cultuur en wetenschap, blijft spannend. 
 Met deze op papier gedrukte teksten wenst het bestuur van de Dr. P.A. Tiele-
Stichting u veel leesplezier. 

 Els van Eijck van Heslinga
 voorzitter



paul hoftijzer

Boekarcheologie in de Bibliotheca Thysiana

De geschiedenis van het boek is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een boom 
met vele takken. Naast ‘traditionele’ richtingen als de bibliotheek-, uitgeverij- 

en boekhandelsgeschiedenis zijn nieuwe onderzoeksterreinen ontgonnen, zoals de 
geschiedenis van het lezen, of de wisselwerking tussen vorm en inhoud van drukwerk. 
De jongste loot aan de stam richt zich op het boek als een historisch object, en dan 
niet in de zin van een door omstandigheden van tijd en plaats bepaald product van 
een drukker of uitgever, maar als relict uit het verleden met een eigen, individuele 
geschiedenis. Het is de onderzoekstoepassing van de aloude spreuk Libri habent fata 
sua. Boeken bevatten immers vaak allerlei gebruikssporen, van hun bezitters en lezers, 
maar ook van censoren, dieven en vandalen. Inmiddels is een hele rij interessante stu-
dies verschenen (zie het literatuuroverzicht aan het einde van deze bijdrage), waarvan 
de meest toegankelijke zonder twijfel is David Pearsons Books as history. The importance 
of books beyond their texts uit 2008. In zijn voorwoord schrijft Pearson: ‘Books, down the 
ages, have not been lifeless intermediaries in between authors and readers; their physi-
cal reality has been fully exploited for the opportunity for interaction between texts 
and their recipients’ (p. 22).
 Dat dergelijk onderzoek ook in Nederland vruchtbaar kan zijn laten enkele 
recente publicaties zien. De Nederlandse Boekhistorische Vereniging hield bovendien 
in 2007 een congres over het onderwerp. We hebben er in ieder geval ook de collecties 
voor, want overal in het land zijn bibliotheken te vinden die hun bezit uit de meest 
uiteenlopende bron hebben verworven. Dat geldt ook voor de Leidse Bibliotheca Thy-
siana, een instelling gesticht door de jonge Leidse jurist Johannes Thysius (1622-1653). 
Kort voor zijn dood bepaalde hij in zijn testament dat zijn omvangrijke boekverzame-
ling moest worden bewaard als een openbare bibliotheek, ‘tot publycque dienst der 
studie’. Uit zijn aanzienlijke vermogen stelde Thysius bovendien een bedrag ter 
beschikking voor de bouw van een behuizing, ontworpen door Arent van ’s Gravesande. 
De Bibliotheca Thysiana is tot op de dag van vandaag gevestigd aan het Leidse Rapen-
burg (nr. 25). Volgens sommigen is het de mooiste bibliotheek van Nederland.
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Natuurlijk kocht Johannes Thysius veel van zijn ca. 4000 boeken nieuw, in de vele 
boekwinkels die Leiden rond het midden van de zeventiende eeuw rijk was. Maar 
hij kreeg ook boeken cadeau, van familieleden en vrienden, en hij kocht het nodige 
tweedehands, vooral op de talrijke boekenveilingen die in die tijd in Leiden en andere 
Hollandse steden werden gehouden. Veel van de boeken in de Bibliotheca Thysiana 
hadden dus al het nodige meegemaakt voordat Thysius ze verwierf. In deze bijdrage 
worden een paar sprekende voorbeelden van dergelijke ‘boeken met geschiedenis’ voor 
het voetlicht gebracht.

Handgeschreven opdracht van Anthonius Thysius sr. in deel I van Paulus Manutius, 
In epistolas M. Tullii Ciceronis, quae familiares vocantur, ... commentarius (Frankfort, 1600). Thysia 1219.



Thysius’ eerste boek?

Op het einde van het jaar 1628, toen Johannes zesenhalf jaar oud was en nog bij zijn 
vader in Amsterdam woonde (zijn moeder was in het kraambed gestorven), ontving hij 
van zijn oudoom Anthonius Thysius, hoogleraar theologie in Leiden, een nieuwjaars-
wens, vergezeld van een koek. Zoals het hoort stuurde hij zijn oom op 1 januari 1629 
een dankbriefje, dat via een omweg bewaard is gebleven in het Thysius familiearchief 
(Universiteitsbibliotheek Leiden, inv. nr. 112 H). Hierin bedankte hij voor de koek en 
retourneerde de nieuwjaarswens, waarna hij schrijft dat hij hoopt ‘met Godes hulpe 
soo wel te leeren dat mijn lieve oom tegens toecomende jaer best sal vinden mij te ver-
eeren met een goede boeck in plaets van een koeck.’ Het aardige is dat oom Anthonius 
de hartenwens van Johannes niet vergat. Het volgend jaar stuurde hij zijn neefje 
inderdaad een boek, een commentaar op de Epistolae ad familiares van de Romeinse 
schrijver Cicero (106-43 v.Chr.), die verondersteld werd het mooiste Latijn van de klas-
sieke Oudheid te hebben geschreven. En dat boek, uitgegeven in Frankfurt in 1600, 
wordt nog altijd in de Bibliotheca Thysiana bewaard. Anthonius Thysius voorzag het 
boek van een handgeschreven opdracht, waarin hij Johannes aanmoedigde de tekst 
goed te lezen, ‘Eas ut diligenter legat & intelligat, & in conscribendis epistolis imitetur’ 
(opdat hij deze [brieven] nauwkeurig leest en bestudeert, en bij het schrijven van brie-
ven navolgt). Het zegt wel iets over hoe men toen tegen kinderen aankeek, dat een 
dergelijk boek geschikt werd geacht voor een jongetje van amper zevenenhalf jaar oud!

Een aristocratische Engelse boekband

In de regel zijn de boeken in de Bibliotheca Thysiana gebonden in een eenvoudige 
perkamenten band. Johannes Thysius schreef vervolgens de titel(s) op de rug. Heel wat 
werken in de collectie zijn echter gebonden in een duurdere kalfsleren of marokijnen 
band, en vaak zijn deze banden versierd met fraaie stempels. Nu liet Thysius zelf de 
boeken waar hij bijzonder op gesteld was (her)binden in een leren band met een goud-
gestempelde bloemenkrans. Zijn Leidse binder moet het stempel speciaal voor Thysius 
hebben laten maken. Maar de meeste boeken met bijzondere banden waren door hem 
tweedehands aangeschaft.
 En een van de allermooiste is een band om Francis Masons Vindiciae ecclesiae 
anglicanae (Londen, 1625). De platten van de band zijn voor en achter rijk met bladgoud 
gestempeld, in een stijl die typerend is voor de eerste helft van de zeventiende eeuw. 
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Band voor George Villiers, Hertog van Buckingham, om Francis Mason, 
Vindiciae ecclesiae Anglicanae … (Londen, 1625). Thysia 917.
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In het centrum van het voorplat bevindt zich bovendien een familiewapen, met daar-
onder het motto ‘Fidei coticula crux’ (Het kruis is de toetssteen van het geloof). Dit is 
de wapenspreuk van George Villiers, eerste hertog van Buckingham (1592-1628). Hij was 
een vertrouweling – sommigen zeggen geliefde – van de Engelse koning Karel I en werd 
in 1628 vermoord. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het boek dus aan hem toebehoord.
 Hoe komt Thysius nu aan dit boek? Op 25 oktober 1649 werd in Den Haag een 
veiling gehouden van een verzameling boeken, waarin blijkens de catalogus opvallend 
veel Engelse werken te vinden zijn. Er wordt geen eigenaar genoemd, maar het ver-
moeden is dat de collectie afkomstig was van een of meer Engelse royalisten, die na de 
nederlaag van koning Karel I naar Nederland waren gevlucht, met medeneming van 
alles wat zij aan waardevolle goederen konden dragen, geld, juwelen, kunst, en ken-
nelijk ook boeken. Thysius kocht op deze veiling ruim dertig boeken, waaronder ook 
dit boek.

Censuur in actie

De uitvinding van de boekdrukkunst betekende dat steeds meer mensen toegang kon-
den krijgen tot kennis en informatie. Voor zowel de kerkelijke als wereldlijke autori-
teiten was dit reden tot zorg, omdat een onbelemmerde uitwisseling van ideeën de 
bestaande godsdienstige en maatschappelijke orde in gevaar zou kunnen brengen. 
Vandaar dat vanaf het einde van de vijftiende eeuw censuur wordt toegepast, eerst 
incidenteel, weldra steeds algemener. Het meest beruchte censuurinstrument van de 
katholieke kerk is ongetwijfeld de Index librorum prohibitorum (1ste dr. 1557), waarin 
auteurs en boektitels worden opgesomd, die niet door de gelovigen gelezen mochten 
worden. Vooral protestantse auteurs moeten het ontgelden, in de eerste plaats hervor-
mers als Maarten Luther en Johannes Calvijn, maar ook schrijvers van niet-godsdienstige 
boeken, die hun ketterse geloofsovertuiging niet onder stoelen of banken wilden steken.
 Een voorbeeld van een in de Index verboden boek is Sebastian Münsters (1488-
1552) beroemde encyclopedie van de wereld, de Cosmographiae universalis lib. VI, voor het 
eerst verschenen in 1544 en daarna zo’n 25 keer herdrukt, in verschillende talen. De 
Bibliotheca Thysiana bezit een Bazelse uitgave uit 1552. Het boek was in de ban 
gedaan, omdat het kritiek uitte op de katholieke kerk. Op last van een zestiende-
eeuwse censor zijn bepaalde passages met zwarte inkt onleesbaar gemaakt en soms zijn 
zelfs hele pagina’s met stroken blank papier beplakt, zodat de oorspronkelijke tekst 
niet meer zichtbaar is.
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Overigens heeft het boek ook recent nog het nodige te verduren gehad. Een onbekende 
dief, aan wie het boek in de Leidse universiteitsbibliotheek ter inzage was gegeven, 
heeft enkele van de mooiste houtsneden uit het boek gesneden.

Van wie is dit boek?

In de Bibliotheca Thysiana zijn ook boeken te vinden met doorhalingen en vernielin-
gen van een geheel andere aard. Het gaat hier om de handgeschreven namen van eer-
dere eigenaars, die om onduidelijke redenen zijn verwijderd. Een voorbeeld van een 
dergelijke doorhaling bevindt zich in een uitgave van het Latijnse Nieuwe Testament 
in de bewerking van Erasmus, gedrukt te Zürich in 1554. Het boek heeft een leren band 
met op het voor  en achterplat fraaie paneelstempels met afbeeldingen van de kruisi-
ging en wederopstanding van Christus. Op het schutblad zijn in verschillende kleuren 
inkt behalve een naam ook enkele regels tekst geschreven, die echter bijna helemaal 
zijn doorgestreept. Maar met een beetje fotobewerking bleek deze tekst toch goed-
deels leesbaar te maken: ‘Fr[ater] Petrus Arnhem Emi mea pecunia. Venit summa dies. 

Door een katholieke censor zwartgemaakte passage in Sebastian Münster, 
Cosmographiae universalis lib. VI (Bazel, 1552). Thysia 2231.



Labore quiescere. Arbeit om ruste […]’ (Dit boek is van broeder Petrus Arnhem. Ik heb 
het gekocht van mijn eigen geld. De dag des oordeels zal komen. Arbeid om rust […]). 
Een broeder Petrus Arnhem was werkzaam in Groningen rond 1560, mogelijk was hij 
de oorspronkelijke eigenaar. Wilde een latere, protestantse bezitter, wiens naam op het 
titelblad overigens eveneens is doorgestreept, soms niet geassocieerd worden met deze 
representant van het oude geloof?

Boek met bril

Tot slot misschien wel het leukste lezersspoor in de collectie van de Bibliotheca Thy-
siana. In een onooglijk zestiende-eeuws Duits boekje zonder titelpagina, met als eerste 
regel Wid’ den Haubtschalck und Todfeind des menschen gewissen, wie man den still soll bevindt 
zich achterin een vage afdruk van een bril. Dergelijke primitieve monturen bestonden 
al in de Middeleeuwen, en er werd vaak de spot mee gedreven, bijvoorbeeld in het sati-
rische Narrenschiff (1494) van de Zwitserse humanist Sebastian Brandt (1457-1521), waar 
een bebrilde geleerde met een narrenkap op zijn hoofd is afgebeeld, die meer boeken 
om zich heen verzameld heeft dan hij ooit zal kunnen lezen. Waarom de oorspronkelijke 
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Doorgestreepte eigenaarsnaam in Novi Test[estamenti]. aeditio postrema ..., 
ed. Desiderius Erasmus (Zürich, 1554). Thysia 484.
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bezitter zijn bril in dit boekje bewaarde, zal wel nooit worden opgehelderd, maar er 
zijn meer voorbeelden bekend van boeken met brilafdrukken, onder andere in een 
incunabel in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
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‘Lekker makkelijk’, voorgedrukte dagboeken 
in de negentiende eeuw

‘Tegenwoordig zijn jongeren zo druk met van alles en nog wat dat ze geen tijd 
meer hebben om elke dag ellenlange verhalen in een dagboek te schrijven. Toch 

zouden ze wel graag een boekje willen hebben waarin ze hun belevenissen kunnen 
noteren, maar dan in weinig woorden. Daarom is sinds april 2005 bij uitgeverij Enebo 
het boekje (Alles over) Mezelf en zo verkrijgbaar. Mezelf en zo is een soort invuldagboek, 
waarin tieners in korte zinnetjes op kunnen schrijven of aan kunnen kruisen wat ze 
vinden, denken, meemaken of voelen. Dat is lekker makkelijk en toch geeft het een 
goed beeld van alles wat ze beleven.’

Deze aanbeveling voor een ‘invuldagboek’ die het mogelijk moet maken zo efficiënt 
mogelijk de eigen identiteit vast te leggen maakt een rigide indruk. Die indruk wordt 
versterkt wanneer we het boek zelf openslaan. Meteen op de eerste bladzijde wordt de 
toekomstige dagboekschrijver geconfronteerd met een contract dat moet worden 
ingevuld en ondertekend: ‘Hierbij verklaar ik dat ik Mezelf en zo vanaf nu in gebruik 
zal nemen. Ik zal regelmatig verslag doen van de dingen, personen en gebeurtenissen 
die de komende tijd een belangrijke plaats in mijn leven zullen innemen. Ik beloof 
hierbij dat ik alles naar waarheid zal invullen.’
 In wat volgt krijgt de auteur een vooraf bemeten ruimte om zijn of haar ego op 
papier te omlijnen, ook in de letterlijke betekenis: ‘Ik ben….. (omcirkel wat bij je past). 
Aardig, intelligent, eerlijk. Geduldig, opvliegend, brutaal…..’. Meer aandacht is er voor 
uiterlijke kenmerken of plannen die in de toekomst te willen veranderen: ‘Ik zou graag 
/ misschien ooit nog wel eens / nooit plastische chirurgie doen.’
 Op het eerste gezicht lijkt dit concept van het voorgedrukte dagboek, uitge-
geven aan de vooravond van Web 2.0, een van de vele uitwassen van de hedendaagse 
consumptiecultuur. Uit het onderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse egodo-
cumenten blijkt echter dat de wortels hiervan veel ouder zijn. In de archieven vonden 
we door Nederlandse uitgevers gepubliceerde voorgedrukte dagboeken vanaf circa 1850. 
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Uit de notities in een aantal Nederlandse zeventiende- en achttiende-eeuwse almanak-
ken blijkt bovendien dat hiermee werd ingespeeld op een al bestaande behoefte.
 De ontwikkeling van schrijfalmanakken en de introductie van de agenda in 
Nederland voor de negentiende eeuw moet nog worden geschreven. Mijn onderzoek 
is vooral gebaseerd op almanakken en agenda’s die als dagboek zijn gebruikt en die 
boven water kwamen dankzij diverse inventarisatieprojecten van Nederlandse ego-
documenten in handschrift. Hierin valt op dat de overgang van almanakken naar 
agenda’s niet abrupt is geweest. Het genre van de almanakken verruimde zich in let-
terlijke zin, waardoor almanakken en agenda’s meer op elkaar gingen lijken. 
 Na de introductie van de agenda blijft ook de almanak nog lange tijd voortbe-
staan, maar de meeste dagboekschrijvers zijn dan overgegaan op een ander medium. 
De laatste almanak met dagboekaantekeningen in mijn onderzoeksbestand dateert 
van 1865 en deze almanak is in wezen al een mengvorm van almanak en agenda, met 
veel meer blanco ruimte, gelijkmatig over het jaar verdeeld. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw zijn er relatief veel meer dagboekschrijvers dan in de daaraan voor-
afgaande periode die gebruikmaken van een voorgedrukte vorm, maar dat is dan die 
van de agenda. Uit de gehanteerde werkwoordsvorm hierin – de verleden tijd – kunnen 
we concluderen dat ze speciaal voor dit doel zijn aangeschaft. Ook in de gebruikte 
agenda’s blijkt de ruimte nog weleens krap bemeten. Er worden dan papiertjes bij 
geplakt, het handschrift wordt kriebeliger, of aantekeningen over een bepaalde dag 
worden voortgezet onder daaropvolgende data, waardoor het probleem wordt verlegd.
 Hoezeer de vorm de inhoud kan bepalen valt op bij dagboekschrijvers die in 
lege schriften begonnen en later zijn overgegaan op agenda’s. Hun aantekeningen 
worden over het algemeen regelmatiger. Leemtes dwingen immers tot invulling. Al was 
het alleen maar om papierverspilling te voorkomen. Dat betekent nog niet dat al deze 
dagboekschrijvers de overgang als probleemloos hebben ervaren. Een aantal van deze 
auteurs keert na een langer of korter experiment met agenda’s toch weer terug naar de 
vrije vorm van het blanco schrift. 
 Naast agenda’s begonnen in de negentiende eeuw ook voorgedrukte dagboe-
ken te verschijnen. De onwennigheid hiermee manifesteert zich in de lange toelichtin-
gen in het voorwerk: met veel aandacht voor het nut van zo’n dagboek en uitvoerige 
gebruiksaanwijzingen. Een voorbeeld hiervan is het voorgedrukte dagboek dat in 1828 
door de Amsterdamse boekdrukker C.A. Spin op de markt werd gebracht onder de titel 
Christelijk dagboek met als motto ‘Hebt acht op u zelve!’.
 Het voorwoord is geschreven in de vorm van een intieme brief aan de lezer en 
aspirant-gebruiker, gepersonaliseerd als Erastus. Hierin wordt geanticipeerd op een 
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verbaasde reactie bij de lezers een boekgeschenk als nieuwjaarscadeau te hebben ont-
vangen dat uit louter blanco pagina’s bestaat. Toch heeft hij geen kat in de zak gekre-
gen: ‘Denk niet, dat ik met u spot, en zie maar zo schalkachtig niet neer op al die lege 
blaren, welke ik u aanbied. Het is immers zuiver, goed schrijfpapier?’ Dit ‘papieren 
weesje’ vraagt erom, zo benadrukt de schenker, te worden gevuld met brieven van de 
ontvanger van dit voorgedrukte dagboek aan zichzelf: ‘Genoegzaam ledig breng ik het 
tot u: eilieve! Maak het vol uit den goeden schat uwes harte. Hoe geheel anders zal het 
er dan over een jaar uitzien!’ Zijn vriend wil de brieven niet lezen. Ze dienen slechts 
voor eigen gebruik met alleen God als trouwe meelezer: ‘Ik wil er u heen leiden, mijn 
vriend! Doch als ik u tafel, stoel en kandelaar zal hebben aangewezen, dan verwijder ik 
mij, als een bescheiden mens; gij moogt de deur achter mij sluiten, ik zal niet staan 
luisteren, maar u uwe vrijheid laten, en stil mijnen weg gaan.’ Die vrijheid is echter 
zeer betrekkelijk. De inrichting van het denkbeeldige kamertje dwingt tot een bepaalde 
manier van schrijven. Bovendien wordt de aspirant-dagboekschrijver, voordat de ont-
werper hiervan stilletjes wegsluipt, getrakteerd op een lange uiteenzetting hoe hij zijn 
‘Dagboek behoort te houden’.
 De indeling van het dagboek is zowel chronologisch als thematisch en ook de 
dagelijkse bronnen van inspiratie zijn al bij voorbaat vastgelegd. Elke categorie is voor-
zien van een motto uit de Bijbel. Op de eerste bladzijde moet de schrijver zich reken-
schap geven van het voorgaande jaar onder het kopje ‘Terugblik op het afgelopen jaar’. 
De daaropvolgende bladzijde is gewijd aan de toekomst. Deze kolom biedt de moge-
lijkheid goede voornemens te noteren aan het begin van het jaar. Daarna is er tijd voor 
planning: ‘Wat te doen in de eerste maand.’ Pas na deze aanloop gaan we over tot 
de orde van de dag, acht dagen per pagina onder het kopje ‘Wat gedaan op elke dag’. 
Aan het eind van elke maand is er ruimte voor ‘Bijzondere waarnemingen en herin-
neringen’ en voor introspectie in combinatie met goede voornemens, opgedeeld in een 
linkerkolom met als thema ‘Maandelijkse zelfbeproeving’ en een rechterkolom waarin 
conclusies in daden kunnen worden omgezet: ‘Wat te doen in de volgende maand.’ 
 In twaalf bijlagen achterin kunnen gevoelens en belevingen thematisch wor-
den genoteerd: citaten uit de Bijbel die kracht hebben gegeven en – strikt daarvan 
gescheiden – passages uit seculiere werken, gebeden, huiselijke relaties, ‘ondernemin-
gen’, tekortkomingen voor zover ze onder de ‘hoofdgebreken’ vallen, nare gebeurte-
nissen met een goede afloop waarin de hand van God zichtbaar wordt – ‘De zorgende 
voorzienigheid’ – of die verkeerd zijn afgelopen. Dan vallen ze onder de categorie 
‘Rampen’. De laatste bijlage is gereserveerd voor overleden vrienden, kennissen of 
familieleden, geïllustreerd met een prentje: dat van een graftombe. Het is meteen ook de 
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enige illustratie die dit dagboek rijk is. De samensteller heeft voor deze bijlage echter 
een uitzondering willen maken om het speciale feestelijke karakter van het levens-
einde te benadrukken: ‘Het eind goed, al goed! Daarom geef ik u voor de laatste bijlage 
een prentje in een lijstje.’
 Hoeveel van dergelijke voorgedrukte dagboeken in omloop zijn geweest is 
moeilijk te bepalen. Ze verschuilen zich onder dezelfde titels als de talloze Bijbelse 
dagboeken die in de negentiende eeuw op de markt werden gebracht met een preek of 
Bijbellezing voor iedere dag van het jaar, maar zonder schrijfruimte. Het Christelijk 
dagboek uit 1828 vond ik dankzij sluikreclame in Penelope, een handwerkblad voor 
dames, onder redactie van Barbara Schilperoord, die haar lezeressen de aanschaf 
hiervan warm aanbeveelt: ‘Kent gij, mijne jonge Vriendinnen! Kent gij het Christelijk 
dagboek, voorafgegaan door de Brieven aan Erastus? Kent gij het niet? Haast u dit 
gulden boekske te leren kennen, hebt gij het niet? Haast u dit onmisbare boekske te 
kopen.’ 

Dagboek dat de Amsterdamse hoogleraar Willem Moll bijhield in A.C. Krusemans Herinneringen van 
het jaar 1848. De prospectus voor deze uitgave lag los voorin dit exemplaar (UVA, hss Coll. Moll XX C 4d).
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‘Betty stierf.’ Hetzelfde dagboek, opengeslagen in de week waarin Elisabeth van Brakel overleed, 
Molls echtgenote.

De befaamde Haarlemse uitgever A.C. Kruseman meende in 1847 dat de Nederlandse 
markt eveneens rijp was voor een geseculariseerde variant: Herinneringen van het jaar 1848. 
In het prospectus benadrukt Kruseman de populariteit van zulke voorgedrukte dag-
boekjes in het buitenland, vooral in Engeland, Frankrijk en Duitsland: ‘zelfs schijnt dit 
vooral in Engeland zo zeer in de smaak gekomen te zijn, dat er binnen betrekkelijk 
zeer korten tijd van een dier werkjes, daartoe ingericht, zeventien aanzienlijke oplagen 
zijn uitverkocht.’ Deze Engelse bestseller heeft als voorbeeld gediend voor Krusemans 
initiatief. Wie zichzelf een goede dienst wil bewijzen, doet er wijs aan een dagboek bij 
te houden, waarbij men zich niet door het werk moet laten afschrikken. Het vraagt 
geen tijd maar vooral veel zelfdiscipline. Een uitvoerige hand van schrijven wordt zelfs 
ten stelligste afgeraden: ‘Al te grote ijver is spoedig verlamd; toevloed van bezigheden, 
of omstandigheden buiten hen, kunnen hen teleur stellen om voort te gaan met die 
uitgebreidheid, waarmede zij begonnen waren; en die teleurstelling zou hen afschrik-
ken om de taak te vervolgen. Daarom houde ieder kortheid en zakelijkheid in het oog.’ 
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Op die manier is het mogelijk met een minimum aan inspanning een maximum aan 
resultaat te bereiken. Met behulp van dit dagboek krijgt men meer zelfdiscipline, leert 
men efficiënter om te gaan met tijd, vooruit te plannen en in één moeite door ook 
zichzelf beter kennen en werkt men tevens aan een herinneringsalbum voor later. 
Kortom, om met de uitgevers van Alles over mijzelf en zo te spreken: ‘Lekker makkelijk en 
toch een goed beeld.’
 Het genre Alles over mijzelf en zo blijkt een lange geschiedenis te hebben, ook al 
kennen we die nog nauwelijks. Hoewel het concept overeenkomt, zijn er tussen Alles 
en de negentiende-eeuwse voorlopers eveneens enkele interessante verschillen. De 
besproken negentiende-eeuwse voorgedrukte dagboeken verschaffen auteurs bijvoor-
beeld meer fysieke ruimte dan de zo veelbelovende titel Alles. Ook de categorieën 
waarin men de eigen identiteit kan ordenen zijn anders. In Alles is bijvoorbeeld geen 
plaats meer voor de dood, rampen of gebeden, wel voor uiterlijke schoonheid, een 
categorie die in Christelijk dagboek ontbreekt. Onderzoek naar verschuivingen in het 
binnenwerk van deze boekjes biedt dan ook een interessante invalshoek naar ontwik-
kelingen in het identiteitsbesef.
 Het mag duidelijk zijn dat dit eeuwenoude genre ook een aantal raakvlakken 
heeft met de zogenaamde ‘nieuwe sociale media’ – Hyves, Facebook, Twitter. Is het ook 
een concurrerend medium? Staat het voorgedrukte dagboek met andere woorden op 
het punt te verdwijnen? Mijns inziens heeft dit oude genre toekomst zolang het verle-
den ertoe zal blijven doen. Dat heeft te maken met een verschil in gebruikersfunctie. 
In voorgedrukte dagboeken houdt de auteur niet alleen de regie over de aard en 
omvang van zijn of haar lezersgroep, maar ook over het al dan niet bewaren van de 
aantekeningen, als geheugensteun voor later.
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Kranten lezen

Het is wat in de vergetelheid geraakt: begin jaren zestig van de vorige eeuw kreeg 
de grafische industrie een enorme omwenteling te verwerken. Loden letters en 

hoogdruk verdwenen na ruim vijfhonderd jaar trouwe dienst en fotozetten kwam er 
met vlakdruk (offset) voor in de plaats. De sociale gevolgen waren niet gering: omscho-
ling op grote schaal en veel oudere werknemers werden naar huis gestuurd. Voor de 
lezers waren de gevolgen ook ingrijpend: de kwaliteit van drukwerk zonk diep en het 
duurde tot het begin van de jaren tachtig voordat de grafische industrie er, wat betreft 
kwaliteit van zetten en drukken, bovenop was. Wat de techniek betreft was het een 
onrustige periode met voortdurende veranderingen. Zo werd het fotozetten op de hie-
len gezeten door digitaal zetten met de presentatie van de Digiset van de firma Hell in 
1965, en zorgde in het midden van de jaren tachtig de Macintosh van Apple voor een 
volgende omwenteling – niet alleen in de grafische industrie, maar ook bij grafisch 
ontwerpers, typografen en letterontwerpers. Eigenlijk is het na de overgang van lood 
naar fotografisch materiaal en van hoogdruk naar offset nooit meer rustig geworden in 
de grafische vakken en zijn voortdurende technische veranderingen een normale con-
ditie geworden.
 Kranten hebben in deze periode als middel voor massacommunicatie grote aan-
tallen lezers op de proef gesteld. Een vergelijking maakt duidelijk wat lezers kwijtraak-
ten en er voor in de plaats kregen: details uit Trouw van 14 februari 1969 (afb. 1) en uit 
NRC Handelsblad van 21 september 1979 (afb. 2). De tekst uit Trouw is met loden letters 
in hoogdruk uitgevoerd en die uit NRC Handelsblad met fotografisch zetsel eveneens in 
hoogdruk. Dit laatste mag verwondering wekken, omdat zojuist offset is genoemd. 
Voor uitgevers en drukkers van kranten vormen nieuwe persen een enorme investering 
en daarom waren kranten laat met omschakelen op offsetdrukken en hebben zij zo 
lang mogelijk hun hoogdrukpersen in bedrijf gehouden. 
  De technische processen verliepen in het kort als volgt. De pagina’s van Trouw  
(afb. 1) zijn met loden letters, clichés voor de foto’s en andere illustraties en opvul-
materiaal opgemaakt tot vlakke pagina’s. Hiermee werd een matrijs gemaakt door er 
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een natte plaat speciaal karton op te persen en die met hete lucht te drogen. Deze 
matrijs werd gebogen en in een gietapparaat geplaatst met als resultaat een metalen 
halfcilindrische versie van de pagina, die met andere pagina’s in een rotatiepers werd 
gezet. Dit proces heette stereotypie. Hierbij trad altijd wat verlies op: de matrijs kromp 
bijvoorbeeld door het geforceerd drogen, waardoor de corpsgroottes van de letters wat 
kleiner werden – waarmee rekening werd gehouden.
 In 1979 (afb. 2) zijn tekst en illustraties afgedrukt op fotografisch papier – de 
tekst werd in een fotozetmachine op stroken gezet. Dat materiaal werd op grote vellen 
karton geplakt en met een reproductiecamera in een transparante film omgezet, in een 
paginagroot negatief. Voor veel grafische producten werd met zo’n film op een offset-
plaat een contactafdruk gemaakt, maar kranten gebruikten in plaats van offsetplaten 
enige tijd aluminium platen met een laag kunststof erop. De kunststofdelen die niet 
moesten drukken werden weggespoeld en de drukkende delen bleven achter als hoog-
reliëf. Zo’n plaat kon gemakkelijk worden gebogen en op de cilinders van een rotatie-
pers aangebracht.
 Vergeleken met de stereotypie was het latere proces ingewikkelder en kwets-
baarder. De gang van vlakke metalen pagina via kartonnen matrijs tot halfcilindrische 
metalen vorm was redelijk beheersbaar. Daartegenover was het latere proces moeilijker 
te controleren met driemaal belichten van fotografisch materiaal, de eerste keer op 
stroken papier, de tweede maal op film en ten derde op een laag kunststof of een off-
setplaat. Geringe verschillen in de temperatuur van de ontwikkelaar of in de versheid 
ervan konden tekstletters iets verzwaren of lichter maken. Ook kon er onscherpte ont-
staan, waardoor de lettervormen werden afgerond. Een fotozetmachine werkte met 
een lichtbron, negatieven en lenzen, en bij hoge zetsnelheden – veel letters per uur – 
maakten kleine afwijkingen veel uit. Met zetten op film in plaats van papier en daar-
mee een paginagroot negatief monteren verviel één fotografische fase, maar de kans op 
vervormingen bleef aanwezig. Kranten zijn altijd gedrukt met dunne inkt op ruw 
papier. De letters in Trouw uit 1969 (afb. 1) zijn rafelig maar zwart. Vergeleken daarmee 
zijn de letters uit 1979 (afb. 2) soepig en grijs. Alle scherpe hoeken zijn verdwenen.
 Voor de makers van kranten, en voor typografen in het algemeen, was het geen 
vrolijke tijd. De meesten zijn Pietjes-precies en met de onzekerheid van het foto-
grafisch zetten was lastig te leven. Bij de beroepsorganisatie voor ontwerpers werd een 
‘werkgroep fotografisch zetten’ gevormd om ervaringen uit te wisselen. De grafische 
industrie experimenteerde, organiseerde cursussen, drukbezochte beurzen brachten 
noviteiten, maar de kwaliteit van zetten en drukken bleef lang een zorg en ging maar 
langzaam vooruit.
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De delen van foto’s in de afbeeldingen 1 en 2 tonen ook de achteruitgang in kwaliteit. 
In afbeelding 1 is het raster van de foto 30 punten per centimeter. Dat was voor het 
goedkope en ruwe papier van die tijd (1969) normaal. Tien jaar later (afb. 2) is het aan-
tal rasterpunten per centimeter gezakt naar 25. Het is verwonderlijk dat lezers van 
kranten niet massaal in opstand zijn gekomen. Kranten leken met modder gedrukt te 
zijn, maar er was geen keus. Alle kranten kampten met dezelfde technische problemen. 
 De kranten uit 1969 en 1979 tonen nog een ander fenomeen: in de latere krant 
is de corpsgrootte in de kolommen aanzienlijk groter dan in 1969. In de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw werden kolommen van kranten dikwijls nog gevuld met de 
corpsen 7 of 8. Een kwart eeuw later waren dat 9 of 10 punts letters. Voor dit verschijnsel 
is nooit een verklaring gevonden. Het houdt geen verband met de hiervoor beschreven 
problemen, omdat de vergroting van letters in krantenkolommen al eerder was begonnen. 

1 – Detail uit Trouw van 14 februari 1969 (300%). 
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Intussen maakten de verbetering van verlichting in huis en van zorg voor gezichts-
vermogen, met bijvoorbeeld contactlenzen, een tegengestelde ontwikkeling mogelijk. 
De corpsgroottes zijn sindsdien weer langzaam omlaaggegaan, zij het niet over de hele 
linie. Er zijn nu meer verschillen in corpsgroottes in kranten dan vroeger. Deze om-
gekeerde ontwikkeling is in het laatste decennium van de twintigste eeuw begonnen 
met een spectaculaire verbetering van de technische kwaliteiten van kranten.
 Wat de voorbije twintig jaren de aandacht heeft getrokken is 24 uur per dag 
televisie op talloze kanalen, internet met het world wide web, mobiele telefonie, je weg 
zoeken met gps en meer. Deze ontwikkelingen hebben aan het zicht onttrokken hoe 
bij kranten onder andere de prepress is verbeterd. Alle wankelmoedige tussenfases zijn 
uitgeschakeld met computer-to-plate, het direct belichten van een opgemaakte pagina 
op een offsetplaat. Foto’s worden uitstekend gereproduceerd en fullcolour op alle 

2 – Detail uit NRC Handelsblad van 21 september 1979 (300%).   
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pagina’s is normaal geworden. Papieroppervlakken, drukinkten en drukpersen zijn 
verbeterd. Kleuren zijn helderder en krachtiger geworden, raster is nauwelijks meer te 
zien en tekst staat er vlijmscherp op (afb. 3). 
 En op het moment dat kranten zover zijn en prachtige producten zijn gewor-
den neemt de interesse in de papieren krant gestaag af en neemt lezen van schermen 
toe, zeker na de introductie van de iPad van Apple. De inzichten die golden voor kran-
tenletters op papier spelen deels nog een rol, maar de wijze waarop letters op schermen 
worden afgebeeld is geheel anders. 
 Het scherm van mijn nieuwe computer heeft een resolutie van rond 50 punten 
per centimeter. Op ware grootte zien de letters er mooi zwart en scherp uit. Zoom je 
in, dan blijkt dat je naar iets heel anders kijkt. Met pixels van verschillende tonen 
(lichter en donkerder) wordt de illusie gewekt dat je scherpe letters voor je hebt (afb. 4). 

3 – Detail uit Politiken (Kopenhagen) van 14 januari 2011 (300%). 
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Bij vergroting van tekst op een scherm krijg je de indruk dat lezers nog slechter af zijn 
dan in 1979, maar daarvan is geen sprake – waaruit blijkt dat schermen een totaal 
andere omgeving vormen voor letters dan papier. Intussen gaan de resoluties van 
schermen gestaag omhoog. Maar de komende jaren zullen de resoluties van schermen 
nog zo laag blijven dat stevige lettervormen, zonder heel fijne details, goed werk kun-
nen doen, ook omdat schermen licht geven en niet reflecteren, zoals papier. En de 
letters die in papieren kranten goed werk hebben verricht doen dat ook op schermen.
 Het is zeker dat er meer en meer van schermen gelezen wordt, maar hoe snel de 
papieren kranten terrein zullen verliezen is niet duidelijk. Iedere voorspelling hierover 
is in onzekerheid verpakt. Kranten kunnen taaier zijn dan menigeen verwacht en in 
een of andere vorm nog heel lang blijven bestaan. Dat dan zowel het karakter als de 
inhoud van de krant en de wijze waarop die wordt geproduceerd zal veranderen is heel 
goed mogelijk, maar hoe en hoe snel is nu niet te zeggen. Kranten op het web zien er 
weliswaar niet meer uit als kranten. Maar zoals we nog spreken over ‘pagina’s’ op het 
web, zo zal ook het woord ‘krant’ nog geruime tijd in gebruik blijven. En lezen blijft 
hoe dan ook een menselijke activiteit.

4 – Detail van tekst op het scherm van een Apple PowerBook Pro (600%).
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De lezer ontletterd

Het schrift is de belangrijkste uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan. Toch 
is er vanaf het moment dat schrift en lezen breder ingang begonnen te vinden 

veel kritiek op geleverd. Zonder twijfel de meest fundamentele kritiek is afkomstig 
van Socrates. Tot diens bezwaren, zoals opgetekend door Plato, behoorden het feit dat 
tekst onpersoonlijk is en niet toegesneden op een bepaalde communicatieve hande-
ling tussen verschillende personen; dat het gebruik van tekst nadelig is voor het 
geheugen; dat tekst niet interactief is; en dat een eenmaal opgeschreven boodschap 
zich ongecontroleerd kan verspreiden, ook onder mensen voor wie die boodschap niet 
bedoeld is.
 Hoeveel inzicht in de culturele betekenis van het schrift Socrates hiermee ook 
tentoonspreidde, zijn kritiek heeft de ongebreidelde verspreiding van deze baanbre-
kende uitvinding niet kunnen tegenhouden. Wereldlijk en kerkelijk gezag, maar ook 
de culturele elites hebben zich dan ook in alle tijden grote zorgen gemaakt over de 
vrije toegang tot de rijkdom aan ideeën die in tekst kon worden vastgelegd. Gebrek aan 
controle over wat mensen lezen is een terugkerende bron van ongerustheid. Die onge-
rustheid is vooral van politieke en sociale aard, maar de literatuur geeft ons ook 
afschuwwekkende voorbeelden van hoe slecht lezen kan zijn voor de geestelijke 
volksgezondheid: van Don Quichote via Madame Bovary en Catherine Morland tot 
Fahrenheit 451.
 In 2002 haalde de Duitse neuropsycholoog Ernst Pöppel de publiciteit met veel 
fundamentelere kritiek op het lezen, gestoeld op recente kennis van neurologische en 
cognitieve breinprocessen. Hij benadrukte dat het lezen een van de meest onnatuur-
lijke bezigheden van het menselijk brein was. Dat de mens kans heeft gezien spraak in 
schrift te formuleren is weliswaar een verworvenheid van duizelingwekkende beteke-
nis. Maar daartoe gebruikt hij wel een deel van de hersenen dat eigenlijk andere taken 
heeft. Het vergt dan ook een moeizaam leerproces de hersenen die gigantische presta-
tie te laten leveren om alles wat in spraak uitgedrukt kan worden in een systeem van 
25 tot 30 letters om te zetten. 
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Met de door Pöppel geschetste moeizame verwerking van het alfabetische schrift door 
onze hersenen lijkt de stevige plaats die het lezen zich in de loop van de eeuwen in de 
cultuur heeft verworven in tegenspraak – al zullen scholieren zijn beschrijving zeker 
herkennen. Wat Pöppel (en trouwens even goed Socrates en Plato) ook mogen beweren, 
het schrift is een uiterst succesvol communicatiemiddel gebleken. Het is in de cultuur-
geschiedenis meegeëvolueerd met een opeenvolging van substraten, van kleitablet tot 
beeldscherm, en de daarbij behorende vermenigvuldigingstechnologieën, van hand-
schrift tot digitale kopieën. De mensheid heeft meer aan het schrift te danken dan ze 
zich waarschijnlijk bewust is: literatuur, informatie, kennis, wetenschap en alles wat 
die teweeg hebben gebracht. Als ‘meem’ (het culturele equivalent van het gen) is het 
schrift dus zeer geslaagd; in ieder geval veel succesvoller dan de stelling van Pöppel zou 
doen verwachten.
 Het schrift – en daarmee het lezen – heeft de ontwikkelingsgang van de 
geschiedenis uitstekend overleefd, inclusief de concurrentie van al die andere manie-
ren om cultuur en kennis vast te leggen en te verspreiden: van fotografie en film in de 

Don Quichote, ontstegen aan de aan de wereld geketende geleerden en uitgevers 
nadat het lezen van romans zijn verbeelding had bevrijd (Illustratie van Gustave Doré).
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negentiende eeuw tot radio, televisie en internet in de twintigste. Vrijwel ieder nieuw 
medium ontlokte pessimistische contemporaine beschouwers de voorspelling dat het 
boek nu toch heus gedoemd zou zijn ten onder te gaan. Van Octave Uzannes laat-
negentiende-eeuwse voorspelling dat een ‘phono-operagraph op zakformaat’ een goed 
alternatief zou zijn voor lezen bij ‘excursies naar de Alpen of de cañons van Colorado’ 
tot het hedendaagse spookbeeld van de ‘ontlezing’: er is met grote regelmaat gedacht 
dat het met het lezen van boeken wel eens spoedig gedaan zou kunnen zijn. 

Al deze voorspellingen zijn gelogenstraft door de hardnekkigheid waarmee het lezen 
stand heeft weten te houden. Tot op de dag van vandaag zijn letters het belangrijkste 
medium voor de overdracht van kennis en cultuur. Tekst heeft dan ook een enorme 
zeggingskracht. Terwijl er zeker omstandigheden zijn waarin ook bijvoorbeeld beel-
den heel efficiënt betekenis kunnen overbrengen, blijft de hegemonie van de tekst 
onaangetast. Een illustratie in een boek, een geluidsfragment op een website: ze zijn 
vrijwel altijd ondergeschikt aan het woord. Steeds worden ze schriftelijk ingeleid, 
beschreven, verantwoord, en geduid. Het schrift behoudt daarmee nog altijd een bepa-
lende plaats in de sociale orde.
 Maar is de toekomst van het lezen wel zo zeker als de bloei van het geletterde 
leven in de laatste anderhalve eeuw zou doen vermoeden? Ik denk dat er redenen zijn 
om daar niet zonder meer van uit te gaan. Allereerst moeten we ons rekenschap geven 
van de cruciale rol van het onderwijs, dat er voor heeft gezorgd dat lezen zo’n vanzelf-
sprekende activiteit kon worden. Ik durf de stelling wel aan dat het met het lezen snel 
bergafwaarts zou gaan als leren lezen niet zo’n centrale plaats in de curricula zou heb-
ben. Nog steeds is het onderwijs vrijwel geheel gebaseerd op boeken, en dus op lezen. 
Maar de aard van die boeken verandert wel snel en, belangrijker, boeken worden steeds 
meer vervangen door digitale leeromgevingen. Daarin krijgen ook bewegende beelden 
en geluid een prominente plaats. Dat is pedagogisch vast volstrekt legitiem: het draait 
om kennisoverdracht en soms is het veel efficiënter en effectiever tekst te vervangen 
door een film- of geluidsfragment, of een game. Maar de rol van tekst wordt in deze 
nieuwe mix wel minder belangrijk.
 Ten tweede, al die negentiende- en twintigste-eeuwse nieuwe media waren 
geen tekstuele media en ze konden dus niet voorzien in de behoefte waarin tekst voor-
zag. Tekst leende zich voor een enorme variëteit aan communicatiebehoeften, zoals 
instructie, nieuws en vermaak, bedoeld voor de meest massale markt tot de meest 
marginale. Film, radio en televisie daarentegen kwamen vooral tot hun recht als een 
relatief groot publiek moest worden benaderd; een klein publiek vergde immers een 
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De negentiende-eeuwse iPod, de phono-operagraph getekend door Albert Robida 
voor ‘La fin des livres’ van Octave Uzanne (1894).
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verhoudingsgewijs grote investering. Zo bekeken zegt het niet zo veel dat tekst de 
opkomst van de massamedia overleefde. Die vormden onvoldoende bedreiging voor 
datgene waar tekst goed in was. Het digitale medium daarentegen – van het www tot 
de iPad – is wél een tekstueel medium, want er valt onvoorstelbaar veel op te lezen. 
Sterker, als je niet kunt lezen, kun je het medium niet eens gebruiken. Tekst is in de 
digitale wereld zelfs zo belangrijk dat het aannemelijk is dat er nu meer, en door meer 
mensen, wordt gelezen dan ooit tevoren. (Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor schrij-
ven: denk aan blogs, commentaren, Facebook-pagina’s, Instant Messaging en sms’jes.) 
Op het eerste gezicht lijkt er dus alleen maar sprake van een verbetering van de positie 
van het lezen. Lezen is op zich inderdaad niet in gevaar – zolang we ons tenminste niet 
blind staren op letters op papier. Het lezen van papier lijkt inderdaad een knauw te 
krijgen van de digitale concurrentie; kijk er de cijfers maar op na: de groei van ebook-
verkoop; de afname van het lezen als tijdsbesteding; het teruglopen van de omzet van 
de boekhandel. 
 Maar ik denk dat die verbetering van de positie van het lezen grotendeels schijn 
is. Wat is er aan de hand? In het digitale medium – computer, smartphone, tablets – is 
tekst niet de enige modaliteit. Bewegend beeld en geluid zijn eveneens alomtegen-
woordig in dat ene allesomvattende medium, en niet alleen makkelijk af te spelen 
maar bovendien makkelijk zelf te produceren en publiceren. Dat betekent dat in 
tegenstelling tot de situatie in de twintigste eeuw die andere modaliteiten wel degelijk 
beginnen te concurreren met tekst als communicatiemiddel.
 Bovendien vindt die concurrentie plaats in één en dezelfde digitale arena. 
Waren fotografie, film, radio, en televisie oorspronkelijk gescheiden media, nu is het web 
(net als de smartphone of de iPad) één enkele, onmetelijk grote mediale ruimte waarin 
alle modaliteiten in dezelfde stromen van enen en nullen samenkomen. Bewegend 
beeld en geluid vormen daarmee niet een concurrent op afstand, maar een voort-
durend en nadrukkelijk aanwezig alternatief.
 In een dergelijke omgeving is het waarschijnlijk dat meer aandacht en concen-
tratie eisende vormen van lezen onder druk komen te staan. Een boek lezen op een 
apparaat dat tegelijkertijd toegang biedt tot die onmetelijke ruimte waarin altijd en 
overal allerhande mediaal lekkers op de loer ligt om je actief te verleiden zal veel dis-
cipline vergen. De digitale media geven het lezen misschien wel een injectie, maar het 
effect daarvan is vooral meer kwantiteit, niet kwaliteit. Hoe meer inspanning een tekst 
vraagt, hoe lastiger die het krijgt in de digitale leesomgeving. Het is dan ook al vaak 
geconstateerd dat teksten op internet bijvoorbeeld steeds korter en gefragmenteerder 
worden.
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Stel nu dat Pöppel gelijk heeft en lezen een onnatuurlijke belasting voor het brein 
vormt. Ligt het dan in de digitale omstandigheden niet voor de hand dat de mens de 
weg van de minste weerstand zal kiezen? Dat wil zeggen dat hij ieder redelijk alterna-
tief zal aangrijpen om niet te hoeven lezen? Als het meer om de inhoud van het verhaal 
gaat dan om de vorm ervan, zou hij dan niet een luisterboek, of zelfs een film prefereren 
boven de tekstuele variant?
 Het ziet er dus niet zozeer naar uit dat er niet meer gelezen zal worden, maar 
dat tekst en lezen een kwalitatief minder belangrijke plaats zullen innemen. Het 
papieren boek vraagt toewijding, die de lezer vrij makkelijk op kan brengen; alle aflei-
ding bevindt zich immers buiten het boek dat hij aan het lezen is. Bij het digitale lezen 
is het niet alleen zo dat het medium zelf de afleiding al in zich draagt, maar het neemt 
met geluiden en beelden bovendien een deel van de voorheen schriftelijke communi-
catie over. Daar komt nog bij dat onderzoek aantoont dat er buiten de al genoemde 
mediale en technologische effecten ook cognitieve verschillen bestaan tussen analoog 
en digitaal lezen van dezelfde tekst. Het ontbreken van de haptische dimensie van het 
lezen lijkt bijvoorbeeld het tekstbegrip te bemoeilijken.
 In het licht van al deze observaties, kunnen we er nauwelijks onderuit dat de 
geletterdheid en leesvaardigheid waarmee kinderen de school verlaten ongemerkt 
verandert, en daarmee de aard van wat we geletterdheid noemen zelf. Als er minder 
en met minder toewijding wordt gelezen en de teksten korter worden, zal het gemak 
waarmee een schriftelijke bron kan worden ontleed verminderen, en daarmee het 
gemak waarmee een betoog (en misschien niet alleen een tekstueel betoog) wordt 
begrepen. 
 Op het in de wind slaan van Socrates’ waarschuwing zijn tweeënhalf millen-
nium lezen en een schriftgerichte samenleving gevolgd. Hoeveel tekst het digitale 
medium ons nu ook voorschotelt, het opent een perspectief op geheel andere vormen 
van kennis en cultuur, waarin het belang van tekst voor het eerst afneemt. De vraag 
is natuurlijk of dat erg is. Als met het afnemen van geletterdheid en leesvaardigheid 
tegelijk een minder groot beroep op het gebruik van deze vaardigheden wordt gedaan, 
hoeft niemand er in het dagelijks leven last van te hebben of zelfs maar iets in de gaten 
te hebben. Bovendien: als beeld en geluid de onnatuurlijkheid van de schriftelijke 
communicatie kunnen vervangen, kunnen we de vrijkomende hersencapaciteit voor 
andere dingen inzetten. Dat is pure winst. Hoe het ook zij, de aard van communicatie 
en dus die van de samenleving zal ingrijpend veranderen. 
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