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De invoering van de Gemeenschappe-
lijke Onderwerpsontsluiting (GOO) in
wetenschappelijke bibliotheken heeft
een zekere weerstand opgeroepen: al-
weer iets nieuws! Is dit nieuwe systeem
werkelijk beter dan de oude, vertrouw-
de systemen, bijvoorbeeld de UDC? In
de bibliotheek Oost-Europees Recht in
Leiden, waar de publicaties zowel vol-
gens GOO als  UDC ontsloten worden,
zijn de toepassingen van beide systemen
vergeleken. Een praktijkproef.

Sinds 1991 beschikken de bij het Pica-systeem aan-
gesloten wetenschappelijke bibliotheken in Neder-

land over een gezamenlijk instrument voor de inhoude-
lijke ontsluiting, de GOO (Gemeenschappelijke Onder-
werpsontsluiting). Dankzij de GOO is het mogelijk om
alle publicaties die in het GGC (Gemeenschappelijk
Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) van Pica zijn
opgenomen, op uniforme manier op onderwerp te zoe-
ken. De invoering van de GOO heeft een zekere weer-
stand opgeroepen, vooral in bibliotheken die een eigen
ontsluitingssysteem hanteren, toegespitst op de lokale
behoeften. Een nieuw systeem brengt immers de nodige
praktische problemen met zich mee - en wordt die
moeite beloond? Is de GOO werkelijk beter dan de
traditionele systemen?
Deze vraag vormt het uitgangspunt voor dit artikel,
waarin praktische toepassingen van de GOO en de
UDC worden vergeleken. Het is gebaseerd op ervarin-
gen opgedaan in de bibliotheek van het Instituut voor
Oost-Europees Recht en Ruslandkunde (IOERR) van
de Rijksuniversiteit Leiden.1 In deze bibliotheek worden
de publicaties op onderwerp ontsloten door middel van
UDC-codes die tevens als plaatsingscodes dienen (de
collectie staat in open opstelling). Gezien het grote

aantal buitenlandse bezoekers heeft men voor de Engels-
talige versie van de UDC (Medium Edition) gekozen (7).
Zelfs na de invoering van de GOO is deze vorm van
inhoudelijke ontsluiting om praktische redenen gehand-
haafd. Ook worden de publicaties, conform de lande-
lijke afspraken, volgens het GOO-systeem ontsloten. De
beide vormen van onderwerpsontsluiting worden door
verschillende personen onafhankelijk van elkaar uitge-
voerd. Deze dubbele ontsluiting creëert een ideale test-
omgeving waarin de toepassingen van beide systemen
kunnen worden vergeleken.
Bij het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd, wer-
den circa 1.400 titels betrokken van publicaties versche-
nen van 1990 tot en met 1995, aanwezig op de biblio-
theek van het IOERR en ontsloten volgens zowel het
UDC- als het GOO-systeem. In het bijzonder werden
twee aspecten van beide systemen vergeleken die voor
het zoekresultaat bepalend zijn: specificiteit versus diepte
en vangst versus precisie. Het onderzoek is als een
case-study opgezet, dus de nadruk ligt op toepassingen
van beide systemen in een concrete situatie en niet op
hun algemene karakteristieken, zoals bijvoorbeeld het
internationale versus nationale karakter of de verschil-
len tussen classificaties en woordsystemen (4).  Evenmin
wordt de ontsluiting van afzonderlijke titels besproken.

Bibliotheek IOERR: GOO en UDC

Alvorens de beide systemen te gaan vergelijken, is het
nuttig om een idee te geven hoe ze in de bibliotheek
IOERR toegepast worden.
De GOO-ontsluiting gebeurt volgens de landelijke richt-
lijnen, dat wil zeggen aan elke publicatie worden twee
soorten termen toegekend: een Nederlandse Basis-
classificatie-code (in uitzonderingsgevallen twee of maxi-
maal drie codes) voor een discipline-aanduiding en een
of meer (maar liefst niet meer dan drie) thesaurus-
descriptoren voor een onderwerpsaanduiding. De biblio-
grafische vorm van de publicatie en de geografische en
chronologische aspecten daarvan kunnen evenzeer door
middel van descriptoren (of jaartallen) aangeduid wor-
den. Daarnaast biedt de GOO de mogelijkheid om
persoonsnamen als onderwerp op te voeren.
De UDC-codering zoals die gebruikt wordt in de biblio-
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theek van het IOERR bestaat uit een landcode (niet in
de UDC-notatie maar, om praktische redenen, in het
Engels) en een onderwerpscode, bijvoorbeeld USSR
340.13-342.0: ‘USSR: Laws, etc.: constitutional law’.
Dit voorbeeld laat zien dat de UDC-codes zijn opge-
bouwd uit minstens twee segmenten die in de indexeer-
fase met elkaar gecombineerd worden: de zogenaamde
precoördinatie, in tegenstelling tot de GOO-descriptoren
die voornamelijk een postcoördinatief karakter hebben
(4). Er zijn geen beperkingen op het aantal UDC-codes
per publicatie. De chronologische (historische) aspecten
van een publicatie worden in een sterk vereenvoudigde
vorm weergegeven door de code (09). Er bestaat ook een
mogelijkheid om door middel van de UDC-codes de
bibliografische vorm van de publicatie aan te geven (zij
het op een minder verfijnde manier dan bij de GOO).
De enige faciliteit van het GOO-systeem die binnen de
UDC per definitie ontbreekt, is het ontsluiten op
persoonsnamen als onderwerp. Boeken over Zirinovskij
of Stalin zullen met behulp van de UDC dus niet zonder
meer gevonden worden.

Diepte en specificiteit

Onder de diepte van de onderwerpsontsluiting wordt
hier verstaan het gemiddelde aantal termen per publica-
tie, onder specificiteit het gemiddelde aantal publicaties
per term (1, 4, 6). Vanzelfsprekend moet de ontsluiting
niet te ‘plat’ en niet te algemeen zijn. Maar het is ook niet
zo dat de ontsluiting beter is naarmate ze dieper en
specifieker is. Wanneer te veel descriptoren worden
toegekend zal het onderscheid tussen de afzonderlijke
publicaties vervagen (steeds meer publicaties zullen de-
zelfde descriptoren delen), waardoor de groepen van
gevonden documenten te groot en te ongedifferentieerd
worden. Wanneer de descriptoren te specifiek zijn,
wordt de differentiatie zo groot dat het onmogelijk
wordt om een groep soortgelijke documenten te defi-
niëren. De kunst is dus om het gulden midden te vinden.
In het beschreven geval is de gemiddelde diepte en
specificiteit van de ontsluiting gemeten op basis van een
aselecte steekproef van 300 titels (een subset van de
bovenvermelde 1.400 titels). Om vertekeningen te voor-
komen zijn bij het meten van de specificiteit alleen maar
trefwoorden en UDC-codes meegeteld die het onder-
werp aanduiden (dus geen aanduidingen van tijd, plaats
of bibliografische vorm). De resultaten worden gepre-
senteerd in de tabel 1a en 1b.
In tabel 1a is te zien dat het gemiddelde aantal feitelijk
toegekende GOO-termen aardig overeenkomt met de
richtlijnen: circa één Basisclassificatie-code en circa drie
trefwoorden per titel. Wat de UDC betreft, hoewel er
geen principiële beperking geldt voor het aantal toe te

kennen codes, worden deze in de praktijk minder royaal
toegekend dan in het GOO-systeem. Het resultaat is een
minder diepe ontsluiting.
Dat in tabel 1b de Basisclassificatie-codes het minst
specifiek zijn, valt te verwachten, gezien het feit dat deze
classificatie, met haar 2.100 rubrieken, als romp-
classificatie bedoeld is. Het verschil in specificiteit tussen
de GOO-trefwoorden en de UDC-klassen is echter
dramatisch. De GOO-trefwoorden vallen op als zeer
sterk discriminerend: praktisch elke titel heeft unieke
trefwoorden waardoor het groeperen van soortgelijke
publicaties onmogelijk wordt. Dit is des te verbazender
omdat de voorraad beschikbare termen in beide syste-
men vergelijkbaar is: de Medium-editie van de UDC telt
60.000 klassen en er zijn op dit moment ook 60.000
GOO-descriptoren in gebruik. De graad van specifici-
teit heeft  consequenties voor het zoeken op onderwerp,
wat in de volgende sectie wordt besproken.

Vangst en precisie

Vangst (recall) en precisie zijn begrippen uit de
information retrieval-theorie. Ze geven de effectiviteit
van een zoeksysteem aan door kwantitatieve en kwalita-
tieve criteria te combineren. Kwantitatieve criteria gel-
den de opbrengst van een zoekactie (het aantal gevon-
den titels). Bij een zoekactie is echter niet alleen maar de
opbrengst belangrijk maar ook de kwaliteit ervan, met
andere woorden, de relevantie van de gevonden docu-
menten. Vangst noemen wij de verhouding tussen het
aantal gevonden relevante documenten en het totale
aantal relevante documenten in een database. Precisie is
de verhouding tussen het aantal gevonden relevante
documenten en het totale aantal gevonden documen-
ten. Vangst en precisie worden in procenten uitgedrukt
volgens de in het kader hieronder  weergegeven formu-
les (4). De zoeker is gebaat bij de hoogst mogelijke vangst
en precisie. Vergroting van de precisie leidt echter tot
verkleining van de vangst en andersom.
Het onderzoek naar vangst en precisie bij grotere data-
bases wordt dikwijls bemoeilijkt door het feit dat het
onmogelijk is om in een grote database het aantal

Gevonden relevante documenten

Vangst = x 100 %

Alle relevante documenten in het bestand

 Gevonden relevante documenten

Precisie =  x 100 %

 Alle gevonden documenten
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Tabel 1a. Gemiddelde diepte

UDC GOO

2,4 UDC-segmenten per titel 4,11 termen per titel waaronder:

1,05 BC-codes

3,05 trefwoorden

Tabel 1b. Gemiddelde specificiteit

UDC GOO

1,76 titels per UDC-code 2,38 titels per BC-code

0,62 titels per trefwoord

Tabel 2a. De nieuwe Russische grondwet

          UDC GOO

Zoektermen USSR Rus 340.13-342.0 grondwetten of

(Laws, etc.: constitutional law) grondwets-

USSR Rus 342.04 herzieningen

(Constitutional law: textbooks, + Rusland

commentaries)

Opbrengst           26 16

Relevant           16 16

Tabel 2b. Economische hervormingen in Polen

          UDC GOO

Zoektermen Pol 338.97 Economische
(Privatisation) hervormingen

+ Polen

Pol 330.174 Privatisering

(Post-socialist economy) + Polen

Opbrengst           4 5

Relevant           4 5

Tabel 2c. Oorlog in het voormalige Joegoslavië

          UDC GOO

Zoektermen Yugo 342.2 Burgeroorlogen

(Federalism, right to self- + Joegoslavië

determination, nationalities) (voormalig)

Yugo 341.4 Etnische conflicten

(War crimes, crimes + Joegoslavië

against peace) (voormalig)

Opbrengst           23 20

Relevant           21 17

relevante documenten vast te stellen zonder gebruik te
maken van daarin aanwezige inhoudelijke ontsluiting
(wat tot een cirkelredenering leidt). Noodgedwongen
werkt men met schattingen gebaseerd op steekproeven
of op andere speciale technieken, bijvoorbeeld ‘paral-
lelle’ zoekacties (4). In dit opzicht was het betrekkelijk
kleine aantal titels (1.400) bij het huidige onderzoek een
voordeel.
Voor het onderzoek naar vangst en precisie werd op
onafhankelijke basis (een analyse van de publicaties zelf)
het aantal relevante documenten vastgesteld voor drie
actuele onderwerpen: één juridisch, één economisch en
één op het gebied van de politiek:
• de nieuwe Russische grondwet (tekst en commenta-

ren): 20 relevante titels;
• economische hervormingen in Polen: 20 relevante

titels;
• oorlog in het voormalige Joegoslavië: 28 relevante

titels.
Drie proefpersonen (twee ervaren bibliotheekmede-
werksters en een stagiaire) werd gevraagd om, onafhan-
kelijk van elkaar, in de Leidse OPC publicaties over deze
drie onderwerpen op te zoeken. De resultaten werden
vergeleken met de eerder vastgestelde relevante titels.
De resultaten van dit onderzoek zijn opgesomd in de
tabellen 2-3. De tabellen 2a-c geven de zoektermen aan,
de opbrengst en het aantal gevonden relevante titels. De
tabellen 3a-c geven de vangst en precisie aan.
Bij deze drie zoekopdrachten is de gemiddelde vangst
58,3 procent voor de UDC en 55,3 procent voor de
GOO, terwijl de gemiddelde precisie 84,3 procent voor
de UDC en 95 procent voor de GOO is. Deze laatste
resultaten komen overeen met de verwachtingen: de
grotere specificiteit van de GOO-trefwoorden leidt tot
een grotere precisie van de ontsluiting.
Wel valt op dat de gemiddelde vangst in beide systemen
aan de lage kant ligt. Weliswaar nemen de retrieval-
specialisten genoegen met een vangst van ongeveer 50
procent, maar voor de gebruiker is het vervelend als hij
maar de helft van de relevante publicaties vindt. De
‘economische’ opdracht scoorde bijzonder slecht in dit
opzicht. De analyse van de niet gevonden relevante titels
wees uit dat ze heel specifiek of juist heel algemeen op
onderwerp ontsloten waren (bijvoorbeeld ‘particulier
vermogen, restitutie’ of ‘economisch beleid’). Ook
publicaties over economische hervormingen in meer-
dere landen, waaronder Polen (met de GOO-tref-
woorden ‘Midden-Europa’ en ‘Oost-Europa’ of met de
UDC-codering Gen [=algemeen]), konden natuurlijk
niet gevonden worden met het trefwoord ‘Polen’ of de
UDC-code ‘Pol’. Meer semantische relaties in de
thesaurus-structuur of faciliteiten voor het associatief
zoeken zouden hier soelaas kunnen bieden. Helaas
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Tabel 3a. De nieuwe Russische grondwet

UDC GOO

Vangst (16 : 20) x 100% = 80% (16 : 20) x 100% = 80%

Precisie (16 : 26) x 100% = 62% (16 : 16) x 100% = 100%

Tabel 3b. Economische hervormingen in Polen

UDC GOO

Vangst (4 : 20) x 100% = 20% (5 : 20) x 100% = 25%

Precisie (4 : 4) x 100% = 100% (5 : 5) x 100% = 100%

Tabel 3c. Oorlog in het voormalige Joegoslavië

UDC GOO

Vangst (21 : 28) x 100% = 75% (17 : 28) x 100% = 61%

Precisie (21 : 23) x 100% = 91% (17 : 20) x 100% = 85%

schieten beide systemen in dit opzicht tekort. In de
GOO-thesaurus zijn de semantische relaties van afzon-
derlijke termen wel automatisch te vinden, maar ze zijn
er maar in een minimale mate aanwezig. De UDC heeft
weliswaar een (voornamelijk hiërarchische) semanti-
sche structuur, maar door het precoördinatieve karakter
van de samengestelde termen kunnen de relaties niet
automatisch worden gevonden. Bovendien ontbreken
er de niet-hiërarchische relaties tussen de termen. De
oplossing moet gezocht worden in het combineren van
de voordelen van beide systemen: het aanbrengen van
meer semantische relaties in de GOO of het
‘thesauriseren’ van de UDC (3, 4, 5).

Conclusies

Het hierboven beschreven onderzoek laat een paar heel
duidelijke tendensen zien:
• dankzij grotere precisie, diepte en specificiteit van de

ontsluiting geeft de GOO beter de inhoud van de
publicatie weer dan de UDC;

• de UDC is beter geschikt voor het groeperen van
soortgelijke publicaties (dus ook bijvoorbeeld voor het
samenstellen van literatuurlijsten of als een plaatsings-
systeem);

• door een lage vangst schieten beide systemen tekort als
zoekinstrument voor de OPC. De combinatie van
beider goede eigenschappen zou hier een oplossing
kunnen bieden.

Zoals gezegd, beperkte dit onderzoek zich tot de lokale
situatie in de bibliotheek van het IOERR en werd het
uitgevoerd op een betrekkelijk kleine verzameling titels.
Het extrapoleren van deze conclusies naar overige toe-
passingen van zowel de GOO als de UDC zou daarom
met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren. Niet-
temin lijkt het dat de bovenstaande bevindingen een
genuanceerd antwoord mogelijk maken op de vraag
naar de veronderstelde superioriteit van een van beide
systemen. Aan de ene kant heeft ieder systeem eigen
sterke punten die het bijzonder geschikt maken voor
specifieke doeleinden. Aan de andere kant vertonen
beide systemen belangrijke tekortkomingen. Willen wij
onze gebruikers optimaal ten dienste staan, dan moeten
we deze gebreken zien weg te werken.

Met dank aan A. Pries-Heijke, G. Riesthuis, P. Verweij en de
proefpersonen D. Backer-Goszczynska, A. Ehrhardt en L. de Man.

Noot
1 De bibliotheek van het IOERR concentreert zich op juridische

literatuur uit de landen van Midden- en Oost-Europa, maar bezit
ook een uitgebreide collectie op het gebied van economie, politiek
en geschiedenis van deze landen. Het is de grootste collectie op dit
vakgebied in de westerse wereld (2).
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