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De Digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren (DBNL) zag 
het levenslicht in 1999 en heeft zich 
in twee decennia ontwikkeld tot dé 
databank voor literaire en cultuur-
historische teksten. In die tijd is er 
heel wat veranderd. Het beheer is nu 
toevertrouwd aan een commissie 
waarin de Taalunie, de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek en de Nederlandse 
Koninklijke Bibliotheek zetelen.  
De website kreeg een make-over en 
de komende jaren wordt er meer 
ingezet op Vlaamse teksten en her-
gebruik. Tijd dus om de DBNL te 
(her)ontdekken!

DBNL.org stelt Nederlandstalige 
teksten in hoge kwaliteit beschik-
baar via het internet. De collectie is 
representatief voor de letterkunde, 
taalkunde en de bredere cultuur-
geschiedenis van het hele Neder-
landse taalgebied: Nederland, België, 
Suriname, de Nederlandse Antillen 
en Zuid-Afrika. Naast bekende 
Vlaamse en Nederlandse auteurs 
als Elsschot en Vondel vindt u er dus 
evengoed teksten van R. Dobru of 
Rappa. Zo draagt de DBNL bij aan 
het behoud van Nederlandstalig 
cultureel erfgoed en het versterken 
van de  positie van de Nederlandse 
taal en cultuur.

De DBNL richt zich in de eerste 
plaats op literatuur- en taalweten-
schappers, (cultuur)historici, docen-
ten en studenten. Een tweede doel-
groep bestaat uit liefhebbers van 
literatuur en de Nederlandse taal. 
Daarom is er veel aandacht voor 
het faciliteren van onderzoek, zowel 
voor verdieping als voor plezier. De 
DBNL is bovendien een rijkgevulde 
schatkamer: de collectie bestaat 
momenteel uit 15.000 volledige, op 
hoofdstuk ontsloten teksten, samen 
goed voor 4,2 miljoen pagina’s. 

voor haar rekening. Ze zorgt onder 
meer voor de digitaliseringsstroom, 
het beheer en de duurzame opslag 
van de collectie en de bijbehorende 
metadata, en de promotie van de 
DBNL in Nederland. Binnen de KB 
is een dienstcoördinator DBNL, die 
verantwoordelijk is voor het functi-
oneren van de digitale bibliotheek. 
Ze coördineert de lopende proces-
sen en is het centrale aanspreekpunt 
voor gebruikers en betrokken 
organisaties.

Als Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
nemen we initiatieven die het aan-
deel Vlaamse teksten en het gebruik 
van de DBNL in Vlaanderen ver-
hogen. Sinds medio 2017 is hiervoor 
een projectmedewerker aangesteld. 
Die ondersteunt communicatie- 
initiatieven en de aanlevering van 
titels uit de Vlaamse collecties, werkt 
mee aan het regelen van de Vlaamse 
auteursrechten en stimuleert het 
(her)gebruik van DBNL-teksten en 
-data in Vlaanderen.

Krachtlijnen voor de 
toekomst

In 2018 is een nieuwe beleidsperiode 
van start gegaan, waarin de focus 
ligt op het vergroten van de maat-
schappelijke impact van de DBNL. 
We streven naar een optimaal 
gebruik van de DBNL in Nederland, 
Vlaanderen en ver daarbuiten. Die 
visie laat zich herleiden tot vier 
krachtlijnen. Ten eerste wil de 
DBNL ‘terugkeren tot de kern’, de 
collectie van in zeer hoge kwaliteit 
gedigitaliseerde literaire teksten. 
Het collectiebeleid is in de loop der 
jaren aan schommelingen onder-
hevig geweest, waardoor de collectie 
her en der te breed uitwaaiert.  
Ten tweede beogen we een groter 
bereik. Het is de wens om vanuit 
externe bronnen, zoals catalogi en 
websites, meer links naar de DBNL 
te laten leggen. Tegelijk stimuleren 
en faciliteren we het hergebruik van 
de DBNL-collectie via andere kana-
len, zoals digitale onderzoeksplat-
forms voor de geesteswetenschap-
pen. ‘Samenwerking en uitwisseling’ is 
een derde speerpunt. We willen in 
de toekomst meer samenwerkings-
verbanden opstarten met diverse 
actoren. Denk aan onderzoekers, 
auteurs en collectiebeherende, 
 culturele en wetenschappelijke 
organisaties.

De vierde krachtlijn, ‘meer Vlaan-

Vlaams-Nederlandse 
samenwerking

De Taalunie, de Nederlandse 
Konink lijke Bibliotheek en de Vlaam-
se Erfgoedbibliotheek zijn gezamen-
lijk verantwoordelijk voor het 
beleid en de collectievorming van 
de DBNL. De Taalunie financiert het 
project om de beschikbaarheid van 
het Nederlandstalig literair erfgoed 
te bevorderen. Als beleidsorganisatie 
behartigt de Taalunie het belang van 
de DBNL ook bij de Nederlandse en 
de Vlaamse overheid. De KB in Den 
Haag neemt het grootste deel van 
de uitvoerende werkzaamheden 
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Guido Gezelle, 
 Vlaemsche dicht-

oefeningen. Roese-
lare, Stock-Wer-
brouck, 1858. Tekst 
in de DBNL, afbeel-
ding in Flandrica.be. 
Openbare Biblio-
theek Brugge, Guido 
Gezellearchief 
[GGA 0056-1].
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deren in DBNL, meer DBNL in Vlaan-
deren’, speelt in op de vaststelling 
dat de DBNL in Vlaanderen minder 
wordt gebruikt dan in Nederland 
(18% van de bezoekers komt uit 
Vlaanderen, 68% uit Nederland). 
Relatief gezien is er ook minder 
Vlaams materiaal beschikbaar op de 
DBNL. Om dat onevenwicht te cor-
rigeren is een Vlaamse inhaaloperatie 
van start gegaan. Naast het promo-
ten van de zichtbaarheid en het 
gebruik van de DBNL in Vlaanderen, 
worden er meer Vlaamse teksten 
gedigitaliseerd. De Vlaamse Erfgoed-

maar recent materiaal is daardoor 
moeilijker te vinden.

Collectievorming

De online bibliotheek bevat Neder-
landstalige teksten van de vroegste 
tijd tot het heden. Ze huisvest boe-
ken en tijdschriften, proza en poëzie, 
werken voor jongeren en volwas-
senen, fi ctie en non-fi ctie, primaire 
en secundaire literatuur. De DBNL 

zit uiteraard vol met bekende lite-
raire werken als Willem Elsschots 
Kaas en Hadewijchs Brieven. Maar 
ook minder bekende schatten uit de 
letterkundige en taalkundige 
geschiedenis vinden hun weg naar 
de online bibliotheek. Elke maand 
worden zeer uiteenlopende werken 
in de DBNL-nieuwsbrief belicht 
door een kenner of liefhebber van 
het werk. Recent waren dat het 
gedicht Annas verwarde schoon (Con-
stantijn Huygens), de roman Elias of 
het gevecht met de nachtegalen 
(Maurice Gilliams), de tijdschriften 
Indische Letteren en Gezelliana, het 
politieke essay Het burgerlick leven 
(Simon Stevin) en het Homo-erotisch 
woordenboek (Arendo Joustra).

De collectie is voortdurend in 
ontwikkeling en maandelijks worden 
nieuwe werken online beschikbaar 
gemaakt (een lijst met aanwinsten 
vindt u in elke nieuwsbrief). Onlangs 
nog werden er bijvoorbeeld heel 
wat werken van Felix Timmermans 
toegevoegd. De werken van deze 
Vlaamse schrijver behoren sinds 
januari 2018 tot het publiek domein, 

bibliotheek speelt in de aanlevering 
door Vlaamse instellingen een 
coör dinerende rol. Het beschikbaar 
maken van Vlaams materiaal op de 
DBNL-website is mede lastig door 
auteursrechtelijke beperkingen. 
Voor de Nederlandse titels heeft 
de KB een overeenkomst gesloten 
met auteursrechtenorganisatie Lira. 
Voor Vlaamse titels waarop nog 
intellectueel eigendom rust, bestaat 
zo’n overkoepelende regeling niet 
en die laat wellicht ook nog even op 
zich wachten. Daarom klaren we de 
rechten voor de Vlaamse titels nog 
afzonderlijk, wat een arbeidsintensief 
proces is. Rechtenvrije werken uit 
de canon, zoals Vanden Vos Reynaerde 
of Het vader-huis van Karel van de 
Woestijne staan wel in de DBNL, 

Stand van zaken in 
de DBNL.

Hendrik de Marez 
(ed.), Beatrijs. 
 Antwerpen, Busch-
mann, 1901, met 
illustraties van 
Charles Doudelet. 
Tekst in de DBNL, 
afbeelding van 
deze fraaie editie 
in Flandrica.be. 
 Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, 
Antwerpen 
[C229308].

Karel van de Woes-
tijne, Het vader-huis. 
Haarlem, Veen, 
1903. Eerste bundel 
van de dichter. Tekst 
in de DBNL, afbeel-
ding in Flan drica.be. 
KU Leuven Biblio-
theken [R4A2493].
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wat inhoudt dat de auteursrechten 
zijn vervallen. Voor de DBNL is 
dat mooi nieuws, omdat bekende 
werken zoals Pallieter, Schoon Lier 
en De zeer schone uren van Juffrouw 
Sym forosa, begijntje nu vrij beschik-
baar zijn.

Voor de invulling van de collectie-
vorming is een werkgroep in het 
leven geroepen, die wordt onder-
steund door een groep wetenschap-
pelijke experts. De werkgroep 
advi seert welke titels en oeuvres 
gedigitaliseerd moeten worden, 
rekening houdend met de beschik-
bare middelen. Bij de ontwikkeling 
van het literaire gedeelte van de 
collectie baseren we ons op de 
canon van de Nederlandstalige 
letter kunde. De Taalunie-reeks 
Geschiedenis van de Nederlandse 
 literatuur dient daarbij als uitgangs-
punt. Representativiteit voor het 
hele taalgebied is een belangrijk 
 criterium voor de collectievorming. 
Extra aandacht is er voor werken 
die niet meer in de handel verkrijg-
baar zijn. Heeft u zelf een suggestie 
voor een nieuw te digitaliseren 
titel? Dan kunt u die altijd indienen 
via het formulier op DBNL.org.

Elk jaar voegen we zo’n 200.000 
pagina’s toe en steeds met een 
indrukwekkende 99,995% correct-
heid, wat de DBNL onderscheidt 
van andere digitaliseringsprojecten. 
Hoe wordt deze nauwkeurigheid 
bereikt? Vroeger door teksten 
meermaals te laten overtypen en 
via vergelijking de fouten eruit te 
halen. Tegenwoordig worden scans 
van de teksten met behulp van auto-
matische tekstherkenning (OCR) 
omgezet naar computerleesbare 
tekst, die daarna met de hand 
wordt gecorrigeerd. Daarnaast 
worden in de tekst codes aange-
bracht om de tekststructuur (zoals 
hoofdstukken, paragrafen, noten) 
en inhoudelijke elementen (zoals 
auteurs namen, boektitels, datums) 
aan te duiden. De verrijkte teksten 
worden omgezet naar XML, een 
opmaaktaal die het moge lijk maakt 
om die bijkomende informatie in de 
tekst te bewaren. Zo’n XML-
bestand kan worden omgezet naar 
meer toegankelijke formaten zoals 
een webpagina, een pdf of een 
e-boek. Deze heel grondige fulltext-
digitalisering is het fundament van 
de DBNL.

Lezen en leren

De DBNL is meer dan een databank 
met literaire teksten. Wist u bijvoor-
beeld dat de DBNL verschillende 
dwarsdoorsneden uit de collectie 
aanbiedt, naar thema of tekstfor-
maat? Of dat het Algemeen Letter-
kundig Lexicon meer dan 4500 lite-
raire termen toelicht? Het Calenda-
rium kan u dan weer vertellen dat 
zowel Felix Timmermans als de 
Vlaamse expressionistische kunst-
schilder Constant Permeke in juli 
1886 werden geboren. De Atlas voor 

Nu ook in de DBNL: 
Felix Timmermans, 
Pallieter, voor het 
eerst verschenen 
in 1916. Afgebeeld 
is de 45e druk, 
 Antwerpen 2016. 

Een voorbeeld van 
een Vlaams cul-
tuurhistorisch werk 
in de DBNL: Het 

nieuw natuerlyk 

toover-boek, ofte 

den nieuwen ver-

meerderden sak der 

konsten. Antwer-
pen, Franciscus 
Ignatius Vinck, 
1768. UB Antwer-
pen [MAG-P 
11.1165].

de Nederlandse taal en literatuur geeft 
informatie over meer dan 1100 
plaatsen in Nederland en Vlaanderen 
en hoe die zich verhouden tot de 
Nederlandstalige literatuur. Zulke 
ingangen doen misschien wat ludiek 
aan, maar ze faciliteren wel degelijk 
het wetenschappelijk onderzoek. 
De synergie tussen de academische 
wereld en de DBNL is nog duide-
lijker bij de n-gramviewer, die de 
 frequentie van een Nederlandstalig 
woord door de eeuwen heen weer-
geeft.

De tools, de teksten en de meta-
data maken dankzij de nauwkeurige 
digitalisering tekst- en datamining 
mogelijk. Momenteel leveren we al 
DBNL-teksten en -metadata recht-
streeks aan onderzoekers, als de 
reguliere bestandformaten niet vol-
staan voor hun onderzoek. Ook is 
het volledige corpus van de DBNL 
opgenomen in het onderzoeksplat-
form Nederlab. Op termijn zouden 
we graag de XML-bestanden recht-
streeks op de website aanbieden. 
Daarnaast gaan we onderzoekers 
aanmoedigen om fi nanciering te 
voorzien voor de digitalisering van 
hun corpus, dat dan vervolgens 
beschikbaar kan worden gesteld via 
de website. Om via deze kruisbe-
stuiving niet alleen de DBNL te ver-
rijken, maar ook het onderzoek naar 
onze rijke taal en literatuur te ver-
diepen.


