
 

 

Onlangs heeft NBD Biblion het besluit genomen om het schrijven van recensies te 
gaan automatiseren. U gaat de aanschafinformatie voor onder andere 
collectioneurs bij bibliotheken voortaan laten opstellen door speciale AI-software. 
U heeft de ruim 700 mensen die de recensies tot nu toe hebben geschreven, laten 
weten dat u geen gebruik meer zult maken van hun diensten. 
 
Middels deze brief wil de Auteursbond, de grootste beroepsorganisatie van 
schrijvers en vertalers in Nederland, u laten weten dat wij het besluit van NBD 
Biblion betreuren. De Auteursbond hecht er een groot belang aan dat bibliotheken 
over aanschafinformatie kunnen beschikken die een goede kwaliteit heeft. De 
aanschafteksten die uw speciale software creëert, hebben niet de kwaliteit van 
door mensen geschreven teksten. 
 
Een deskundige auteur die een recensie schrijft kan iets zeggen over aspecten die 
software niet kan beoordelen, zoals gelaagdheid, ontwikkeling van de personages 
en de spanningsboog, emotionele lading, en historische en wetenschappelijke 
juistheid. De door uw software geproduceerde aanschafteksten zijn dunner, 
oppervlakkiger en daardoor minder waardevol voor de collectioneurs bij 
bibliotheken. 
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Bibliotheken hebben aanschafinformatie van hoge kwaliteit nodig om een 
collectie te kunnen samenstellen die een zo groot mogelijk groep mensen 
uitnodigt om te lezen en kennis te nemen van een zo breed en gedifferentieerd 
mogelijk aanbod van titels. De aanschafinformatie die door uw software wordt 
opgesteld, maakt het bibliotheken niet makkelijker maar moeilijker om deze 
opdracht te vervullen. Verschraling van het aanbod dreigt, waar onder andere 
minder bekende en startende schrijvers of schrijvers van vernieuwend werk de 
dupe van kunnen worden.  
 
NBD Biblion geeft aan dat het besluit is ingegeven door de behoefte om 
aanschafinformatie sneller aan bibliotheken ter beschikking te kunnen stellen en 
door de behoefte om kosten te besparen. Daar kunnen wij begrip voor opbrengen.  
 
Desalniettemin zijn wij van mening dat uw besluit niet in het belang is van de 
1700 bij ons aangesloten auteurs, niet in het belang is van de recensenten die 
werk voor u verrichten en niet in het belang is van de lezers die de boeken lezen 
die door onze auteurs en vertalers geschreven zijn. Wij verzoeken NBD Biblion dit 
besluit te heroverwegen en te blijven werken met mensen om de 
aanschafinformatie de kwaliteit te geven die nodig is. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Auteursbond, 
 
Maria Vlaar            

    
 
Voorzitter 


