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1 INLEIDING 
 
Eind 2014 is het beleid voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) overgeheveld 
van de Stichting DBNL naar de Commissie DBNL. In de Commissie DBNL zetelen vertegenwoordigers van 
de Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (KB) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB). De 
drie organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de inhoud; de Taalunie zorgt voor de 
financiering. De KB neemt het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening: ze 
staat in voor de digitalisering, beheert de bestanden en de website en regelt het wereldwijd klaren van de 
rechten. Bij de inkanteling is aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek gevraagd om Vlaanderen in de DBNL te 
vertegenwoordigen, enkele uitvoerende taken op zich te nemen en mee te waken over de Vlaamse 
belangen.  
De afspraken over de voortzetting van de DBNL werden geformaliseerd in een driejarenbeleidsplan. Deze 
periode loopt eind 2017 af. Dan moet er door het Comité van Ministers een nieuw beleidsplan voor 2018-
2020 worden bekrachtigd. De Commissie DBNL vraagt daarom aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om 
net als de KB haar visie op het project neer te schrijven. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek verkiest om dit te 
doen in overleg en samenwerking met de belangrijkste stakeholders in Vlaanderen: de Vlaamse leden uit 
de Commissie DBNL en de werkgroepen, vertegenwoordigers van verschillende universiteiten, de KANTL, 
Cultuurconnect, vertegenwoordigers uit de bibliotheeksector, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het 
Letterenhuis, het Poëziecentrum, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het kabinet van de Vlaams 
Minister van Cultuur, VIAA en leden van het BoekenOverleg. Deze nota vormt hiervan de neerslag en het 
gezamenlijke standpunt namens Vlaanderen. 
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2 DE DBNL : GEDEELDE TAAL, VERSCHILLENDE CULTUREN 
 
In het federale België is cultuur een bevoegdheid van de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap. De 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is een Belgische wetenschappelijke instelling en kan niet alleen 
voor Vlaanderen optreden. Een Vlaamse pendant voor de KBR bestaat niet, al vervult de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek als netwerkorganisatie  taken die traditioneel worden toegeschreven aan nationale 
bibliotheken. Alleen is het werkingsbudget niet in verhouding. Die onderfinanciering geldt ook voor het 
bredere erfgoedlandschap in Vlaanderen. Grote conserveringsprogramma’s, landelijke 
digitaliseringsinitiatieven of gemeenschappelijke infrastructuur bestaan amper of niet in Vlaanderen. Wat 
de auteursrechtenproblematiek betreft kijken we dan weer aan tegen een complex en versnipperd veld 
van rechtenmaatschappijen.    
Tegenover de landelijk verspreide en goed betoelaagde bibliotheekinfrastructuur in Nederland, die het 
voor de KB mogelijk maakt om op grotere schaal te opereren, staat dus een diverser en kleinschaliger 
bibliotheeklandschap in Vlaanderen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft weliswaar als doel om meer 
samenwerking en overleg tussen de erfgoedbibliotheken te stimuleren, maar deze historische erfenis kan 
niet zomaar worden gekeerd. 
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3 DE DBNL VOLGENS VLAANDEREN 
 
De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en 
cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse 
taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 
De DBNL draagt bij aan het versterken van de positie van het Nederlandstalig literair en cultureel erfgoed 
binnen en buiten het taalgebied door dit op een duurzame en hoog kwalitatieve manier te ontsluiten.  
 

3.1 DOELGROEPEN 
 
Wie? 
Gebruikers zijn afkomstig uit het gehele taalgebied (Nederland, België, Suriname, Caraïbisch gebied) en 
daarbuiten.  
De primaire doelgroep van de DBNL bestaat uit literatuur- en taalwetenschappers, (cultuur)historici, 
studenten in het hoger en middelbaar onderwijs, en docenten in het hoger en middelbaar onderwijs.  
Een secundaire doelgroep bestaat uit liefhebbers van de Nederlandse taal en literatuur. 
  
Specifieke dienstverlening? 
De DBNL streeft ernaar zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van haar primaire doelgroep door 
wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Ze komt tegemoet aan de toenemende vraag naar 
databestanden en hoogwaardig gedigitaliseerd bronmateriaal in de door gebruikers gewenste 
bestandsformaten. Daarnaast draagt de DBNL actief bij aan de overgang naar het Open-Access-model 
door het online beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties te faciliteren. Verder zal de DBNL 
sterker inzetten op vraaggestuurd digitaliseren (digitization on demand). 

3.2 WEBSITE 
 
Wereldwijde, gratis onlinetoegankelijkheid van de DBNL is van groot belang. Aan de achterkant (back-end 
development) is volledige integratie tussen de structuren van de KB en DBNL het doel. Die integratie laat 
onverlet dat de DBNL ‘aan de voorkant’ als aparte website raadpleegbaar blijft (front-end development). 
De merknaam DBNL is te waardevol om te laten opgaan in een ander presentatiekanaal. Bovendien doet 
een aparte website het meest recht aan het Vlaams-Nederlandse karakter van de DBNL.  
De technische mogelijkheden voor toegang tot de DBNL-data via de website zijn afgestemd op de 
specifieke behoeften van de doelgroepen en identiek voor de Vlaamse en de Nederlandse gebruiker.  
   
De website werd, onder andere dankzij de verbeterpunten uit het gebruikersonderzoek van 2014, 
opgefrist. De zoekfunctie en overzichtelijkheid zijn hierdoor duidelijk verbeterd. Aandacht voor nieuwe 
presentatievormen en de zich ontwikkelende stand van de techniek blijft niettemin nuttig.  
  
Op dit moment zijn er vier satellietsites van de DBNL operationeel: eduperron.nl, mennoterbraak.nl, 
willemfrederikhermans.nl en literatuurgeschiedenis.nl. Daarnaast staat de website van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde (MNL) op de DBNL-server. Het faciliteren en onderhouden van satellietsites 
behoort niet tot de kerntaken van de DBNL. De DBNL zal dan ook geen nieuwe satellietsites meer 
faciliteren. Voor de bestaande satellietsites moet een oplossing gevonden worden. 
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3.3 DATA 
 
De metadata van de DBNL maken door de integratie binnen de KB deel uit van het Gemeenschappelijk 
Geautomatiseerd Catalogussysteem (GGC). Het GGC wordt door de KB gebruikt als het 
basisregistratiesysteem voor de collecties. Daardoor kunnen de DBNL-metadata hun weg vinden naar 
andere diensten en systemen, die voor de tekst terugverwijzen naar de KB-opslag. 
De rechten van de DBNL-(meta)data moeten worden gewaarborgd voor Vlaanderen en de KB moet zich 
er schriftelijk toe verbinden dat die data open zijn en blijven. Vlaanderen is immers mede-eigenaar van 
deze data.  
Zowel in Nederland als Vlaanderen moet de mogelijkheid bestaan om metadata en teksten, behalve via 
de website, ook op andere wijze te kunnen gebruiken. Betere verbindingen en eventuele uitwisselbaarheid 
tussen de verschillende domeinen moeten daarin een belangrijke rol spelen.  
 

3.4 CORPUS 
 
De collectie van de DBNL bestaat uit zo’n 14.000 fulltext op artikel- of hoofdstukniveau ontsloten 
monografieën en tijdschriften in TEI XML, met de bijbehorende metadata. De teksten zijn van hoge 
kwaliteit (99,995% correct) en zijn voorzien van een rijke metadatastructuur die onderlinge verbanden 
tussen teksten zichtbaar maakt. Een gedeelte van de teksten bevat afbeeldingen. 
Voor de collectievorming is een Werkgroep content ingesteld. Uitgangspunten voor de samenstelling van 
het corpus zijn: 
 

- Het DBNL-corpus bestaat uit literaire, taalkundige en cultuurhistorische teksten en 
kenmerkt zich door inhoudelijke samenhang; 

- Het gaat in principe om teksten in de Nederlandse taal, of varianten binnen het 
Nederlands; 

- Vertalingen van oorspronkelijk Nederlandstalige werken of anderstalige werken behoren 
niet tot de kern van de DBNL. Voor sommige auteurs is hierop een uitzondering mogelijk. 
Hierbij is sprake van een oeuvreprincipe:  als anderstalige teksten van een auteur die 
overwegend in het Nederlands schreef belangrijk zijn om beter begrip te hebben van het 
oeuvre van een auteur, dan kan een uitzondering worden toegestaan; 

- De collectie is representatief voor het gehele Nederlandse taalgebied; 
- Het streven is dat in 2025 de kern van de Nederlandstalige literatuur deel uitmaakt van 

de collectie, dat wil zeggen de belangrijke primaire teksten en de bijbehorende 
secundaire literatuur. De Taalunie-reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
fungeert daarbij als richtinggevend. Dit betekent niet dat, eenmaal de kern van de 
Nederlandstalige literatuur beschikbaar is, de taak van de DBNL is voltooid. Een 
hernieuwde doelstelling moet te zijner tijd worden bepaald. 

3.5 FOCUS OP DUURZAME BESCHIKBAARHEID EN PRESENTATIE 
 
Het authentieke door de DBNL geautoriseerde digitale bestand van een tekst wordt op één plek 
vastgelegd: op de website van de DBNL, met een persistente URL en duurzame beschikbaarheidsgarantie.  
  
De DBNL-collectie wordt gepresenteerd in verschillende bestandsformaten: 
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- Webversie: gecorrigeerde fulltext met verrijkingen, gemakkelijk doorzoekbaar en toont 
verbanden met andere tekst (php op basis van TEI XML) 

- Tekstbestand: faciliteert grondig lezen en is bovendien beter geschikt om te printen en te 
downloaden op verschillende mobiele apparaten (pdf, afgeleid van TEI XML) 

- E-book: faciliteert grondig lezen en is bovendien beter geschikt om te printen en te 
downloaden op verschillende mobiele apparaten (e-pub, afgeleid van TEI XML) 

- Scan van het origineel: stelt de gebruiker in staat de oorspronkelijke opmaak van het 
materiaal te bestuderen (pdf) 

- Ongecorrigeerde OCR: halffabrikaat dat getoond wordt wanneer hoogwaardige 
digitalisering van een tekst (nog) niet heeft plaatsgevonden 

  
Zowel onder de primaire als de secundaire doelgroep van de DBNL bestaat behoefte aan verschillende 
bestandsformaten. Met name de vraag naar e-books is op dit moment zeer groot. 
Het streven is de DBNL-gebruiker de keuze te bieden uit verschillende, hoogwaardige bestandsformaten. 
Een zo groot mogelijk gedeelte van de collectie moet worden aangeboden in alle genoemde 
bestandsformaten, met uitzondering van ongecorrigeerde OCR. Scans van originelen zullen ook getoond 
worden, voor zover technisch en juridisch mogelijk. 
 

3.6 BEHEERSTRUCTUUR 
 
De uitbouw van de DBNL is de collectieve verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Nederland, 
vertegenwoordigd door de Taalunie, de KB en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In de verschillende gremia 
van de DBNL zetelen in principe steeds vertegenwoordigers van deze drie partijen: personeelsleden of 
bestuurders dan wel experten die door hen zijn aangeduid. Daarbij wordt steeds gestreefd naar 
evenredigheid tussen Vlaanderen en Nederland.   

3.6.1 Commissie DBNL 
 
Aan het hoofd van de DBNL staat een Commissie DBNL, ingesteld door de Taalunie. De Commissie 
bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat de DBNL als een gezamenlijk Nederlands-Vlaams project wordt 
beheerd en gepresenteerd. De Commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, twee van de KB en twee van de Taalunie, waaronder de algemeen secretaris. 
Laatstgenoemde is tevens voorzitter. De Commissie stelt de meerjarenplannen op en evalueert jaarlijks 
de uitvoering ervan. 

3.6.2 Werkgroep content en pool van deskundigen 

De Werkgroep content bestaat uit vertegenwoordigers van de Taalunie, de KB en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en adviseert de Commissie DBNL over de samenstelling van de collectie. De 
Werkgroep wijst aan welke titels, collecties, auteurs of andere gegevens over teksten gedigitaliseerd 
moeten worden. De adviezen zijn in hoge mate bindend, maar het is de Commissie die beslist. De 
Werkgroep zorgt voor aftoetsing van zijn adviezen binnen de onderzoeks-, bibliotheek-, erfgoed- en 
onderwijssectoren. Daartoe stelt de Werkgroep een pool van deskundigen in. De Werkgroep raadpleegt 
de leden van deze pool als er bij een beslissing aangaande de DBNL-collectie toelichting nodig is en om 
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een bepaalde expertise wordt gevraagd. De leden van de pool worden door de Werkgroep communicatie 
(zie 3.6.4) regelmatig geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen in de collectie. 

3.6.3 Werkgroep auteursrechten 

De Werkgroep auteursrechten bestaat uit vertegenwoordigers van de Taalunie, de KB en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en houdt zich bezig met de ontwikkeling van een rechtenstrategie. De Werkgroep 
bekijkt welke juridische gevolgen verbonden zijn aan de opname van teksten in het DBNL-corpus en helpt 
bij het ontsluiten van auteursrechten. Juristen binnen de KB brengen de opgestelde rechtenstrategie in de 
praktijk. De Werkgroep auteursrechten heeft inzake het collectiebeleid een adviserende functie. 

 

3.6.4  Communicatie 
 
De Werkgroep communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van de Taalunie, de KB en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en behandelt alle berichtgeving over de DBNL naar de primaire en secundaire 
stakeholders. Zij staat onder meer in voor de opmaak van persberichten, jaarverslagen, het uitsturen van 
direct mails, de maandelijkse nieuwsbrief en de verspreiding van DBNL-berichtgeving op sociale 
mediakanalen. Voor de nieuwsbrief is een aparte redactie samengesteld die beslist over de inhoud.  

3.6.5  Andere 
 
Voor kwesties waarin gedetailleerde kennis van een domein is vereist, zoals bijvoorbeeld over data-
integratie of educatie, moet het mogelijk zijn om met pilootprojecten te werken. Behalve 
vertegenwoordigers van de drie organisaties zouden hier specialisten uit het veld mee kunnen 
aanschuiven. Dit gaat om samenwerkingsverbanden op korte termijn.  
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4 MEER VLAANDEREN IN DE DBNL 

4.1 BINATIONAAL PROJECT 
 
Hoewel de KB een groot deel van de DBNL-infrastructuur en -uitvoering voor haar rekening neemt, kan de 
DBNL niet louter gezien worden als een van de vele KB-diensten. Voor bepaalde taken (zie hierboven) is 
ook de medewerking van en ondersteuning uit Vlaanderen nodig. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt 
samen met haar partners hierin een coördinerende rol op.  
  
Vanuit Vlaams perspectief is en blijft de DBNL een binationaal initiatief dat als dusdanig moet worden 
beheerd, uitgebouwd en gepromoot zodat er in beide landen bij de gebruikers én de stakeholders 
voldoende draagvlak blijft. Het actief opzoeken en betrekken van actoren die zich met de Vlaamse 
letteren, taalkunde en cultuurgeschiedenis bezighouden is voor de DBNL noodzakelijk om representatief 
te blijven voor het gehele Nederlandse taalgebied.  
  
Voor wat betreft het beheer is men met de Commissie DBNL tegemoetgekomen aan de vraag van 
Vlaanderen. Ook de richtlijn aan de Werkgroep content om meer in te zetten op Vlaamse auteurs en 
teksten is zeer positief. Een mogelijke hindernis daarbij is dat de complexe rechtensituatie in Vlaanderen 
ervoor zorgt dat teksten van Vlaamse auteurs minder snel op de website verschijnen. Een strategie 
bedenken voor het klaren van de rechten in Vlaanderen is hierbij aan de orde en een verantwoordelijkheid 
van de KB. Ook op het vlak van communicatie zijn er enkele aanbevelingen te doen. Het is belangrijk dat 
er niet alleen in de selectie, maar ook in de presentatie van het corpus (via de website en andere 
communicatiemiddelen) voldoende aandacht is voor Vlaanderen om het Vlaams-Nederlandse karakter 
van dit project te verhogen.  

We blijven vanuit Vlaanderen ook benadrukken dat deze unieke verzameling DBNL-bestanden, eenmaal 
ingebed in de digitale infrastructuur van de KB, met het oog op data-integratie ook via andere kanalen in 
Nederland en Vlaanderen toegankelijk moet worden gemaakt. 

4.2 OVERLEG VLAANDEREN 
 
Om de voortzetting van de DBNL te verankeren in Vlaanderen is in 2014 een overlegstructuur in het leven 
geroepen tussen de KANTL, Bibnet (nu Cultuurconnect) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Vanaf heden 
verruimen we dit overleg met andere stakeholders (zie inleiding) die elk vanuit hun eigen perspectief een 
belang hebben in de DBNL.  
Het Overleg Vlaanderen komt samen rondom het uittekenen van belangrijke beleidslijnen over de DBNL. 
Door informatie te delen verhogen we de betrokkenheid en houden we beter voeling met de 
verwachtingen en behoeften in Vlaanderen. Door samen op te treden kunnen we waarborgen dat de 
werking van DBNL aan Vlaamse zijde optimaal ingezet wordt voor de brede doelstellingen die worden 
gedeeld met zowel de Nederlandse Taalunie als de Nederlandse partners, in eerste instantie de KB. 
Tegelijk zijn de deelnemende actoren een doorgeefluik van de DBNL naar hun organisatie en hun eigen 
doelpubliek. Hierbij zorgen zij samen met de Vlaams Erfgoedbibliotheek voor een bredere aansturing en 
verankering van de DBNL in Vlaanderen.    

4.3 PROJECTMEDEWERKER 
 
Sinds april 2017 beschikt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op deeltijdse basis over een projectmedewerker 
DBNL. Ze ontvangt hiervoor voor één jaar steun van de Taalunie.  
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De projectmedewerker staat in voor de opvolging van de DBNL binnen Vlaanderen. Tevens is hij in 
Vlaanderen het aanspreekpunt, organiseert hij het overleg tussen de diverse Vlaamse actoren, zet hij 
initiatieven op die het gebruik van de DBNL verhogen en coördineert hij de aanlevering van titels vanuit 
de Vlaamse collecties.  
Gezien de inhaalbeweging die Vlaanderen op vele vlakken moet maken en de ondersteuning die deze 
medewerker vanuit Vlaanderen kan bieden aan de KB is er nood aan een structurele voltijdse aanstelling 
van een Vlaamse DBNL-medewerker.  

4.4 REPRESENTATIEF CORPUS 
 
Door aan de uitgangspunten voor de samenstelling van het corpus te voldoen (zie punt 3.4) zou de DBNL 
voldoende representatief moeten zijn voor de Vlaamse taal-, letterkunde en cultuurgeschiedenis. De 
indruk bestaat echter dat Vlaamse teksten minder vertegenwoordigd zijn op de website. Pas sinds de 
integratie binnen de KB is het zo dat de DBNL, gesteund door het advies van de Werkgroep content en de 
pool van deskundigen, op een meer gestructureerde manier haar collectiebeleid voert. Op termijn zou dit 
het verschil met Nederlandse teksten op de website moeten uitwissen.  
         
Het is voorlopig niet mogelijk via queries - het opvragen van informatie uit de DBNL-databank - een exact 
beeld te krijgen van het DBNL-corpus en het percentage Vlaamse teksten. Het integratietraject van de 
DBNL binnen de KB moet zijn voltooid en technische ontwikkelingen binnen de KB laten geen snellere 
procedure toe. Vanuit Vlaanderen bestaat wel de wens om hier zo snel mogelijk zicht op te krijgen. Het is 
moeilijk een beleid voor de toekomst uit te stippelen als er geen exacte gegevens beschikbaar zijn.  
  
De representativiteit van de collectie kan wel op andere manieren worden gecontroleerd. De oprichting 
van de Werkgroep content en de daarbij horende pool van deskundigen wijst de Commissie DBNL op 
tekortkomingen in het selectiebeleid.  
Ook voor geïnteresseerden daarbuiten moet het mogelijk zijn om commentaar te geven op de 
samenstelling van het corpus. De mogelijkheid om dit te melden bestaat al via de website, maar dit mag 
nog actiever worden gepropageerd. Het is wel noodzakelijk dat relevante aanvragen uiteindelijk 
terechtkomen bij de Werkgroep content zodat de leden van de Werkgroep hierover een advies kunnen 
geven.   
  
Het opnemen van moderne werken is een beleid dat doordacht moet worden gevoerd en in lijn moet liggen 
met de eerder genoemde uitgangspunten. De klemtoon ligt op rechtenvrij materiaal. Kosten voor niet-
rechtenvrije teksten mogen de aangroei van de DBNL niet hypothekeren.  

4.5 VLAAMSE COLLECTIEBEHEERDERS ALS PARTNER VAN DE DBNL 

 

Om een structurele aanvulling van het DBNL-corpus te garanderen spreekt de KB in eerste instantie haar 
eigen collectie aan. Vlaamse instellingen kunnen niettemin zelf voorstellen doen en zo een inhaaloperatie 
voor de Vlaamse teksten op de DBNL mee bewerkstelligen. Op basis van hun eigen collectie kunnen zij 
mogelijk wijzen op tekortkomingen binnen het corpus en een complementaire rol vervullen ten opzichte 
van de KB-collectie.  
  
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde een procedure voor titels die de KB niet in huis heeft en in 
Vlaamse collecties worden aangezocht. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience fungeert als primaire 
Vlaamse leverancier. Alle titels die in deze bibliotheek beschikbaar zijn worden door de KB in 
samenwerking met deze bibliotheek gedigitaliseerd voor DBNL. De andere partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek fungeren als secundaire leveranciers voor de overblijvende titels. Pas in derde 
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instantie worden andere bibliotheken buiten het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
aangesproken. Dit alleen voor titels die absoluut aan DBNL zouden moeten worden toegevoegd.  

4.6 AUTEURSRECHTEN SNEL EN GOED GEREGELD 

 

Om auteursrechtelijk beschermde werken te kunnen opnemen hanteerde de Stichting DBNL de aanpak 
van individuele clearing. Voor foto’s in secundaire literatuur werd een collectief contract met Pictoright 
gesloten. Met de integratie van de DBNL in de KB is een nieuwe situatie ontstaan. Zo zijn er ruimere 
wensen ontstaan met betrekking tot de hergebruikmogelijkheden van (de werken in) de DBNL-databank. 
De methode van individuele clearing heeft weliswaar veel opgeleverd, maar is vrij kostbaar en 
arbeidsintensief. Daarom wordt er nu de voorkeur gegeven aan het afsluiten van licenties met collectieve 
beheersorganisaties. 
  
Het in vergelijking met Nederland verspreide beheer zorgt ervoor dat het collectieve ontsluiten van 
rechten in Vlaanderen moeizaam verloopt. Dit is mogelijk een verklaring voor de minder grote 
aanwezigheid van Vlaamse teksten in de DBNL. Sommige teksten zijn bijvoorbeeld al gedigitaliseerd, 
maar vanwege het auteursrecht niet zichtbaar op de website. 
In Nederland bestaat met Stichting Lira al een dergelijke overeenkomst, wat een goede zaak is. Die dreigt 
nu als neveneffect te hebben dat er veel Nederlands materiaal online komt en het Vlaamse materiaal 
minder zichtbaar wordt. Gesprekken met Belgische beheersvennootschappen zijn opgestart en moeten 
zo snel mogelijk leiden tot een concrete strategie voor het behandelen van auteursrechten beheerd in 
België. Het uitzetten van een rechtenstrategie in Vlaanderen voor de DBNL moet ook voor de KB een 
prioriteit zijn.  

4.7 VLAAMSE AUTEURS EN TEKSTEN BETER UITGELICHT 

 

De Vlaamse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis zijn een onlosmakelijk deel van het 
Nederlands. Deze eigenheid mag op de website en in de berichtgeving over de DBNL extra tot uiting 
komen. Behalve via de nieuwsbrief gaat dit laatste ook over het uitsturen van direct mails, persberichten 
en berichtgeving op sociale media. Algemeen wordt daarbij uitgegaan van de richtlijn om een derde van 
de communicatie, rekening houdend met het verschil in aantal inwoners tussen Nederland en Vlaanderen, 
toe te spitsen op Vlaanderen.   
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5 MEER DBNL IN VLAANDEREN 
 

5.1 MEER GEBRUIKERS 
 
Uit statistieken blijkt dat het aantal sessies op dbnl.org vanuit Vlaanderen beduidend en naar proportie 
lager ligt dan het aantal sessies vanuit Nederland. Het aantal sessies in 2015 vanuit Nederland is 3.172.369 
t.o.v. 896.850 uit Vlaanderen (België). Hier is nog een enorme groeimarge.  
De primaire en secundaire stakeholders van de DBNL zijn ook in Vlaanderen de belangrijkste doelgroepen. 
Alleen kan in Vlaanderen nog meer worden gedaan om hen naar de website te brengen.  
In het gebruikersonderzoek uit 2014 bleek verder dat 46% van de ondervraagden (uit België en Nederland) 
bij de restcategorie ‘ongedefinieerd’ horen. De DBNL zou meer grip moeten krijgen op die gebruikers. 
Door het organiseren van een nieuw gebruikersonderzoek zou kunnen achterhaald worden wie deze grote 
groep gebruikers en wat hun noden zijn.  
Behalve de vermelding van een grote restcategorie kwam uit het gebruikersonderzoek ook naar voren dat 
ruim de helft van de respondenten tussen de 51 en 70 jaar was. Het is noodzakelijk om over de verschillende 
generaties heen gebruikers aan te trekken en draagvlak te behouden. Een extra inspanning kan gedaan 
worden om jongere doelgroepen, bijvoorbeeld studenten en scholieren, via hun docenten te bereiken.   

5.2 MEER INZETTEN VAN VELDVERZOEKEN 

 

Op verzoek van derden kunnen teksten worden opgenomen in het DBNL-corpus die (nog) niet door de 
Werkgroep content zijn geselecteerd. Hiervoor is een gedeelte van het budget (5%) gereserveerd. 
Belanghebbenden kunnen hiervoor ook zelf middelen aandragen. Deze veldverzoeken worden inhoudelijk 
beoordeeld door de Werkgroep content. 
Vanuit Vlaanderen bestaat de wens om het aantal Vlaamse veldverzoeken te verhogen. Hoewel hier ook 
geen cijfers over beschikbaar zijn, leeft de indruk dat het aantal veldverzoeken in Vlaanderen proportioneel 
lager ligt dan in Nederland. Er moeten goede rapporten en financiële overzichten komen van deze 
veldverzoeken. De richtlijn is wederom dat een derde van het aantal goedgekeurde verzoeken hieraan 
moet beantwoorden. Intensiever contact met Vlaamse onderzoekers en instellingen, mede op aansturen 
van de projectmedewerker, moet dit veranderen. 
Veldverzoeken zijn sowieso een belangrijk middel om aan de wensen van gebruikers en onderzoekers 
tegemoet te komen en hen aan de DBNL te binden. Om die redenen zal de DBNL de mogelijkheid om een 
digitaliseringsverzoek in te dienen meer gaan promoten, zowel op de website als in andere communicatie. 
Dat heeft uiteraard gevolgen voor het productieproces en de financiën.  
Het DBNL-budget voor veldverzoeken is op dit moment niet toereikend, waardoor vertragingen ontstaan. 
Het budget voor veldverzoeken moet worden verhoogd. Dat mag echter niet ten koste gaan van 
budgetten voor de reguliere productie. Daarnaast is het werkproces voor externe financiering niet 
geformaliseerd, waardoor de DBNL inkomsten misloopt. Een lichte, maar wel duidelijke en formelere 
procedure voor aanvragen is aan de orde. Die omvat best ook heldere criteria en voorwaarden (zoals 
communicatieve return). 

5.3 MEER HERGEBRUIK 

 

Om het corpus voor een groter publiek beschikbaar te maken kan nauwe aansluiting worden gezocht bij 
de infrastructuur voor de digitale bibliothe(e)k(en), het onderzoek en het onderwijs. Daarbij moet oog zijn 
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voor de bestaande mogelijkheden en beperkingen, maar ook voor lopende en toekomstige 
ontwikkelingen in het voortdurend veranderende digitale landschap.  
Aan de KB wordt daarom een actieve bijdrage gevraagd om zo’n verbinding mogelijk te maken. Voor 
Nederland is dit al deels gerealiseerd door de opname van DBNL-teksten in Delpher als onderdeel van de 
Nationale Digitale Bibliotheek-infrastructuur. In Vlaanderen is deze wens voor hergebruik bij enkele 
stakeholders aanwezig en moet er vooral werk gemaakt worden van de praktische ontwikkeling, eventueel 
door het opzetten van een pilootproject. De KB moet hierbij het gebruik binnen gangbare open 
standaarden technisch faciliteren. 

5.4 MEER COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN EN EINDGEBRUIKERS 

 

Vlaanderen heeft vooral op het vlak van communicatie en het verbinden van de DBNL met mogelijke 
partners veel te winnen. In het nog lopende communicatieplan, dat eind 2017 afloopt, was hier al aandacht 
voor. De bedoeling is om na enkele concrete verwezenlijkingen en in aanloop naar het nieuwe beleidsplan, 
met de Werkgroep communicatie een nieuw communicatieplan op te stellen. De communicatiestrategie 
is in het algemeen tweeledig: 
  

1.        Door de (nieuwe) gebruiksmogelijkheden en de rijkdom van de collectie beter te profileren en 
tevens de meerwaarde en het belang van de Vlaams-Nederlandse samenwerking aan te tonen 
wordt optimaal traffic gegenereerd naar de website. De huidige gebruikers gaan meer gebruik 
maken van de DBNL-site en het aantal bezoekers uit Vlaanderen neemt toe. Het is belangrijk dat 
DBNL-belanghebbenden en gebruikers het project beschouwen als een project van Nederland en 
Vlaanderen tezamen dat het hele Nederlandse taalgebied betreft. In alle communicatie worden 
deze aspecten waar mogelijk onder de aandacht gebracht. 

2.        We willen een sterke, bestendige en interactieve relatie opbouwen met de belanghebbenden 
van DBNL om de DBNL-dienst te laten groeien en te verankeren. Belanghebbenden denken mee 
over optimalisering van de gebruiksmogelijkheden van de DBNL, rekening houdend met de 
eventuele grenzen aan mogelijke wensen. Afstemming hierover vindt in nauw overleg plaats met 
de Werkgroep content.  

  
Behoud van de merknaam DBNL is vandaag, zoals eerder vermeld, voor Vlaanderen vanzelfsprekend. De 
naam ademt omwille van de aanduiding ‘NL’ in de afkorting vooral Nederland. Daarom kan gezocht 
worden om in de omkadering het Vlaamse karakter meer in de verf te zetten.  
Behalve haar website heeft de DBNL een nieuwsbrief met ongeveer 4500 abonnees. Voor andere 
communicatie, bijvoorbeeld het publieke jaarverslag, direct mail of sociale media, is de DBNL echter 
aangewezen op de inbreng en de kanalen van haar drie partners. Een sterkere communicatie vanuit het 
merk DBNL via eigen, actor-neutrale communicatiemiddelen kan bijdragen aan de bekendheid. Het 
uitvoeren van een gebruikersonderzoek waarbij de doelgroepen kunnen aanduiden hoe ze bij voorkeur 
met de DBNL in contact komen, moet daarover duidelijkheid scheppen. Een aparte sociale mediastrategie 
kan daarvan het gevolg zijn. 
De mogelijke oprichting van eigen communicatiekanaal laat onverlet dat de bestaande communicatie naar 
de stakeholders blijft behouden. Communicatie vanuit de diverse werkgroepen naar de directe 
stakeholders kan, zeker in Vlaanderen, nog intensiever en specifieker.  
Ook via de bestaande kanalen is het belangrijk om, waar mogelijk, aan verbetering te denken om een 
ruimer bereik te genereren. Een toegenomen profilering van de DBNL opent op lange termijn de 
mogelijkheid voor andere initiatieven.  
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5.5 MEER SAMENWERKING 

5.5.1 Binnen Vlaanderen 
 
Door meer samenwerkingsverbanden tussen de betrokkenen van de DBNL tot stand te brengen blijven zij 
beter van elkaars ontwikkelingen op de hoogte. Ook worden teksten op de DBNL zo naar een breder 
publiek gebracht. Met name de projectmedewerker uit Vlaanderen kan hier een ondernemende rol in 
spelen. Samenwerkingsverbanden kunnen zich situeren op meerdere niveaus: het gaat onder meer over 
het betrekken van bibliotheek-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, het beroep kunnen doen op de 
kennis en medewerking van hun personeel, het aanstellen van DBNL-ambassadeurs en synergie met 
andere digitale platformen. De DBNL kan voor de betrokken organisaties en personen op haar beurt een 
nieuw publiek aanboren, expertise uitwisselen op vlak van digitalisering en als autoriteit optreden in het 
domein van Nederlandstalige letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis.    
Sommige bibliotheeknetwerken in Vlaanderen (bijvoorbeeld Anet) verwijzen met links al door naar de 
DBNL. Er is echter geen zicht op hoe frequent dit gebeurt. Er is nood aan een grotere inventarisatie aan 
wat hieromtrent de wensen zijn in Vlaanderen.  
Het onderwijs is een andere partner waar nog meer mee kan samengewerkt worden. Via het onderwijs 
kunnen primaire stakeholders als docenten en studenten het snelst worden bereikt. Tevens kan de DBNL 
voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis over het 
Nederlands gezien worden als de ideale pedagogische tool.  
Digitale platformen die literair erfgoed bevatten (Flandrica.be, Paukeslag.org, literairecanon.be) zijn 
andere voorbeelden met wie samenwerking kan worden aangegaan. Synergie tussen digitale platformen 
maakt een breed gedragen online verspreiding van erfgoed mogelijk.  

 

5.5.2 Tussen Vlaanderen en Nederland 

 

De DBNL is een uniek project dat symbool staat voor de rijkdom en diversiteit in het hele taalgebied. De 
opname van haar infrastructuur binnen de KB zorgde voor een structurele aangroei van de collectie die 
met de inbreng van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Taalunie werd en wordt bijgestuurd. Bij haar 
gebruikers is de DBNL bekend als een betrouwbare en autoritaire bron. Ook toont de DBNL hoe 
uitwisseling van expertise op het domein van collectiebeheer en digitalisering voor Vlaanderen en 
Nederland een meerwaarde kan betekenen. Het project kan op het vlak van digitaal erfgoed daarom een 
inspiratie zijn voor andere potentiële samenwerkingsverbanden tussen beide regio’s.  
Met deze beleidsvisie hopen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar directe stakeholders in Vlaanderen 
alvast de aanzet te geven voor een verdere positieve samenwerking aangaande de DBNL. De Vlaamse 
vertegenwoordiging wil zich hierbij opstellen als een betrouwbare en constructieve partner voor het 
gezamenlijke project.  
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6 AANBEVELINGEN 
 

- De DBNL draagt bij aan het versterken van de positie van het Nederlandstalig literair en 
cultureel erfgoed binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. 

- De DBNL is een binationaal initiatief dat als dusdanig moet worden beheerd, uitgebouwd en 
gepromoot.  

- De Vlaamse Erfgoedbibliotheek coördineert de overlegstructuur Overleg Vlaanderen om de 
DBNL breder te vertegenwoordigen en te verankeren in Vlaanderen. 

- De primaire doelgroep van de DBNL bestaat uit literatuur- en taalwetenschappers, 
cultuurhistorici, studenten in het hoger en middelbaar onderwijs, en docenten in het hoger 
en middelbaar onderwijs.  Een secundaire doelgroep bestaat uit liefhebbers van literatuur en 
de Nederlandse taal. 

- De DBNL streeft ernaar zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van haar primaire 
doelgroep door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. 

- Er moeten meer Vlamingen gebruikmaken van de DBNL. We streven minstens naar een 
evenredig aantal Vlaamse gebruikers van de DBNL in vergelijking met Nederland.  

- De DBNL moet wereldwijd, gratis en duurzaam online toegankelijk zijn. 
- De DBNL blijft als aparte merknaam behouden.  
- Het faciliteren en onderhouden van satellietsites behoort niet tot de kerntaken van de 

DBNL.  
- De rechten van de DBNL-(meta)data moeten worden gewaarborgd voor Vlaanderen en de 

KB moet er zich toe verbinden dat die open blijven.  
- Vlaamse collectiebeheerders zijn partner van de DBNL en vervullen een complementaire rol 

ten opzichte van de KB-collectie.  
- Zowel in Nederland als Vlaanderen moeten DBNL-metadata en -teksten, naast de website, 

ook via andere kanalen kunnen gebruikt worden. Nauwe aansluiting kan daarbij worden 
gezocht op de infrastructuur voor de digitale bibliothe(e)k(en), het onderzoek en het 
onderwijs. Een actieve bijdrage van de KB is daarbij noodzakelijk.  

- De huidige uitgangspunten voor de samenstelling van het corpus moeten behouden blijven 
om structurele aanvulling te waarborgen: het corpus bestaat uit literaire, taalkundige en 
cultuurhistorische teksten gekenmerkt door inhoudelijke samenhang; in principe gaat het 
om teksten in de Nederlandse taal of varianten binnen het Nederlands; vertalingen van 
oorspronkelijk Nederlandstalige werken of anderstalige werken behoren niet tot de kern, 
tenzij het oeuvreprincipe van toepassing is; de collectie is representatief voor het hele 
taalgebied.  

- Het percentage veldverzoeken moet (eventueel via een budgetverhoging) toenemen. Het 
aandeel van veldverzoeken uit Vlaanderen moet representatief zijn.   

- De aanvraagprocedure voor veldverzoeken moet verder geoptimaliseerd worden. 
- Een zo groot mogelijk gedeelte van de collectie moet aangeboden worden in diverse 

bestandsformaten (webversie, tekstbestand, e-book, scan van het origineel), met 
uitzondering van ongecorrigeerde OCR. 

- Het uitzetten van een rechtenstrategie voor Vlaanderen is een prioriteit. Een Werkgroep 
auteursrechten moet terug worden opgericht ter ondersteuning van de KB.  

- Voor kwesties waarin gedetailleerde kennis van een domein is vereist, zoals bijvoorbeeld 
data-integratie of educatie, moet het mogelijk zijn om met pilootprojecten te werken. 

- Een voltijdse en structurele aanstelling van een projectmedewerker DBNL binnen 
Vlaanderen is noodzakelijk.  

- Vlaamse auteurs en teksten mogen in de berichtgeving over de DBNL en op de website extra 
tot uiting komen.  
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- Er moet een nieuw communicatieplan komen. De oprichting van een eigen, actor-neutraal 
communicatiekanaal is daarin een belangrijk punt.  

- Samenwerkingsverbanden tussen de DBNL en haar partners binnen Vlaanderen moeten 
gestimuleerd worden. 

- De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het domein van collectiebeheer en 
digitalisering mag uitgebreid worden. 
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