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Digitale boeken vrij te downloaden. 
 

Geacht publiek 
 

Het is een onontkoombaar feit: de verkoop van het gedrukte boek stagneert, om niet te zeggen 
daalt aan een onrustwekkend tempo. Vandaag moet alles digitaal zijn, of het is niet goed, zo 
lijkt het wel. In de geschiedenis hebben we meerdere boekverbrandingen gekend, die telkens 
uiting waren van een filosofisch of ideologisch conflict. Wat vandaag gebeurt is niet helemaal 
hetzelfde, maar het lijkt er wel wat op: het gedrukte boek wordt versmaad, ongeacht of het een 
sobere pocket is dan wel een fraai kunstboek. Men verwerpt niet noodzakelijk de inhoud van 
het boek, maar wel de verschijningsvorm ervan. Nochtans: “scripta manent”. Die oude wijsheid 
lijkt mij ook van toepassing te zijn in dit geval: hoeveel decennia zal een digitaal bestand 
bewaard kunnen worden zonder dat het “vervaagd” is door externe invloeden, of niet meer 
leesbaar wegens nieuwe releases van de software? Dat probleem heeft het boek nooit gekend, 
hooguit kunnen bepaalde papiersoorten te vergankelijk zijn, maar een bijbel van Gutenberg of 
uit de drukkerij van Plantin-Moretus is eeuwen nadien nog perfect leesbaar... om nog maar te 
zwijgen van de schrifturen op perkament. 
 

Maar goed, de trend lijkt onomkeerbaar en wij zullen ons bijgevolg ook begeven op het terrein 
van het digitale boek, zonder het gedrukte boek op te geven. Het bestuur van Studium 
Generale vzw werkt hoofdzakelijk rond cultureel erfgoed, dus met zaken uit het verleden, maar 
schuwt zich niet om daarbij moderne technologie aan te wenden. 
 

Bij wijze van experiment, en ook omdat je nu eenmaal niet alles kunt in druk geven, presenteren 
wij vanaf heden vrij te downloaden “e-books”, of digitale boeken. 
 

Voor deze kennismaking en als voorzichtige start, selecteerden we drie boeken die naar ons 
gevoel absoluut een tweede leven verdienen: 
 

“De stomme Deen ” van de Deen Erich Erichsen (1916) 
 “Mentor, delen 1 & 2 ” van de Turnhoutse huisarts August Snieders (1870) 
 “Vlaamsche oorlogsliteratuur” van onderwijsinspecteur Oscar Van Hauwaert (1924) 
 

Vrij te downloaden  
Elke verstandige lezer – en wij hebben er geen andere – weet dat “gratis” niet echt bestaat: elke 
arbeid, elk initiatief kost op een of andere manier geld. Wij dragen de kosten en het staat u vrij 
deze boeken “af te laden” en te printen voor eigen gebruik. 
 
Deze drie boeken zijn bedoeld als “startschot” en kennismaking. Het is wel degelijk onze 
bedoeling omstreeks elk kwartaal nieuwe titels toe te voegen. Bezoek dus regelmatig onze 
webstek en  laat u verrassen door het nieuwe aanbod. 
 

Vrije gift  
Als u waardering hebt voor onze arbeid en dit initiatief, dan nodigen wij u uit een vrije gift – een 
donatie – te doen op de bankrekening van Studium Generale vzw bij Argenta: 
BE72.9730.6004.1216 , met vermelding “Mentor” en/of “Stomme Deen” en/of “Vlaamsche 
oorlogsliteratuur” 
Zo draagt u er toe bij dat wij ons vrijwilligerswerk kunnen verder zetten. 
 

Alvast hartelijke dank. 
De redactie 
Balen, 30 augustus 2018  


