
 
 

Persbericht 20/08/2014 

Nieuwe toekomst voor Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL)  
 

De Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek van 

Nederland, en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hebben een akkoord gesloten om de Digitale 

Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) onder te brengen bij de KB. De KB draagt 

vanaf 2015 zorg voor de website dbnl.org, die een collectie van ruim 11.000 gedigitaliseerde 

boeken en tijdschriften aanbiedt op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, taal en 

cultuurgeschiedenis. Door deze overgang kan de DBNL-collectie duurzaam worden beheerd en 

beschikbaar gesteld, en kan zij ook via andere kanalen dan de DBNL-site toegankelijk worden 

gemaakt.  

Met ingang van 2015 draagt de Stichting DBNL de uitvoerende werkzaamheden voor de DBNL over 

aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De KB zal zorgen voor de digitalisering en voor het 

beheer en de redactie van de website dbnl.org. Uitgangspunt is dat de recent gemeten hoge 

klanttevredenheid op hetzelfde niveau zal blijven. Per 1 januari 2015 zal het DBNL-personeel met een 

vast dienstverband deel uitmaken van de KB-organisatie. Sinds 2013 is DBNL al in de KB in Den 

Haag gehuisvest. 

 

Nederlands-Vlaams karakter 

In 2012 hebben de Stichting DBNL, de KB en de Nederlandse Taalunie in principe tot deze overgang 

besloten. Inmiddels zijn de juridische en financiële consequenties voldoende duidelijk om de 

overdracht te realiseren. De komende maanden worden nog oplossingen uitgewerkt voor de juridische 

consequenties die het overgaan van de licenties heeft voor het beschikbaar stellen van tekst en beeld 

van de Stichting DBNL naar de KB. Hierbij worden uiteraard de rechten van de rechthebbenden 

gerespecteerd. 

Het beleid wordt voortaan uitgezet door een Commissie die bestaat uit de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek, de KB Den Haag en de Nederlandse Taalunie. Daarmee wordt recht gedaan aan 

het Nederlands-Vlaamse karakter van de DBNL. De Taalunie zorgt voor de financiering.  

 

Duurzaamheid en grotere beschikbaarheid  

Door de overgang kan de DBNL-collectie duurzaam worden beheerd, uitgebouwd en beschikbaar 

gesteld. Bovendien kan deze unieke verzameling Nederlandstalige teksten, eenmaal ingebed in de 

digitale infrastructuur van de KB, ook beschikbaar worden gesteld via andere kanalen dan alleen de 

website dbnl.org. Het rechtenvrije materiaal zal in ieder geval al worden opgenomen in 

www.Delpher.nl , het centrale Nederlandse toegangspunt tot teksten uit de digitale collecties van 

wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ook andere partijen hebben hun 

belangstelling getoond. 

 

Uitbreiding collectie 

Het plan is om de collectie jaarlijks uit te breiden met ca. 250.000 pagina’s tekst. De hoge kwaliteit van 

digitalisering zal daarbij worden gehandhaafd. Een werkgroep onder voorzitterschap van Geert 

Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waakt over de 

kwaliteit van de collectie en adviseert welke titels er gedigitaliseerd moeten worden. De komende tijd 

zal een extra accent liggen op Vlaams werk om het aandeel van de Vlaamse literatuur meer in 
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verhouding te brengen met het Nederlandse. Er zal ook ruimte zijn voor specifieke verzoeken uit het 

veld. Verder zal de gebruiker in de toekomst inzicht krijgen in de manier waarop de collectie wordt 

opgebouwd. De werkgroep wordt gefaciliteerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

 

Hoge waardering voor website 

De website dbnl.org, die bij een recent gebruikersonderzoek uitstekende cijfers kreeg, blijft in dezelfde 

vorm bestaan. Iedereen, waar ook ter wereld, zal de DBNL op dezelfde manier gratis kunnen blijven 

gebruiken.  

Met dagelijks zo’n 200.000 bezochte pagina’s is dbnl.org een bijzonder succesvolle website. Dat blijkt 

ook uit twee peilingen die de Taalunie gedaan heeft onder belanghebbende organisaties uit de wereld 

van de wetenschap en het bibliotheekwezen en onder gebruikers. Vooral het aanbod (ruim 11.000 

titels) van 100% gecontroleerde full-text scoort hoog, maar ook de contextualisering oogst grote 

waardering. In een online gebruikersonderzoek (in april/mei 2014) door ICSB Marketing en Strategie 

in opdracht van de Taalunie gaven meer dan 2.000 gebruikers gemiddeld een 8,4 uit 10 op de vraag 

of ze de DBNL zouden aanbevelen. Op diezelfde vraag geeft 34% van alle respondenten een 10. De 

resultaten worden gebruikt om na te gaan hoe de collectie en de presentatie nog beter kunnen 

aansluiten op de wensen van de gebruikers.  
 

___________________________ 

              
 
 
KB, nationale bibliotheek van Nederland 
De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en brengt mensen en 
informatie samen. Dit doet zij door duurzame toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden. 
Vanaf 2015 is zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de nationale 
digitale bibliotheek. 
Meer informatie vindt u op www.kb.nl. 
 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van zes erfgoedbibliotheken dat via projecten en 
onderzoek expertise ontwikkelt en verspreidt over de bewaring, ontsluiting en digitalisering van de 
bewaarcollecties van bibliotheken. Het samenwerkingsverband wil ook het publiek bewust maken van 
het rijke bibliotheekerfgoed in Vlaanderen en Brussel.  
Meer informatie vindt u op www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. 
 
De Nederlandse Taalunie 
De Taalunie is de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse 
taal en werkt samen met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Taalunie stimuleert mensen en 
maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten, zodat het hun kansen vergroot. 
Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het 
Nederlands een levendige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt. 
Meer informatie vindt u op www.taalunie.org.  
 
De Stichting DBNL 
De verantwoordelijkheid voor de DBNL-collectie en de DBNL-website ligt tot en met 2014 bij de 
Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die in 1999 werd opgericht door de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
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