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BIJ DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK bestond in het kader van

het aanschafbeleid al geruime tijd behoefte aan een

methodiek om de uitleengegevens te analyseren. Tot voor

kort was er niet veel meer bekend dan het totaal aantal uit-

leningen. Om te kunnen bepalen of het aanschafprofiel bij-

stelling vereist, zijn echter meer gedetailleerde gegevens

nodig. Hoe vaak worden boeken op verschillende vakgebie-

den geleend? Hoe vaak worden boeken in verschillende

talen geleend? Ook de combinatie is interessant. Hoe staat

het bijvoorbeeld met de uitleen van Franstalige werken op

het gebied van de theologie?

De uitleengegevens van de KB worden sinds het begin van

de jaren tachtig opgeslagen in het Opslag Uitleen Systeem

(OUS), dat een onderdeel is van het Lokaal Bibliotheeksys-

teem (LBS) van Pica. Het OUS is primair bedoeld als sys-

teem voor de bedrijfsvoering: het houdt bij welk boek wan-

neer aan welke lener is afgegeven. Na terugbezorging van

het geleende boek worden deze gegevens uit het systeem

gewist. Wel wordt van elk boek de cumulatieve uitleenfre-

quentie bijgehouden. Zo kan men in het OUS zien dat een

bepaald boek vier keer geleend is. Het is echter niet meer

te achterhalen wanneer de uitleningen hebben plaatsge-

vonden: dit kan net zo goed kortgeleden als jaren terug

zijn. 

De managementinformatie die het OUS biedt is dus niet

optimaal. Daarbij toont het OUS slechts summiere titelgege-

vens, zoals titel, auteur, uitgever en jaar van uitgave. Onder-

werpsgegevens zoals BC-codes en trefwoorden, en de taalco-

de worden niet getoond. Eerdere pogingen om de uitleenge-

gevens te analyseren strandden op deze beperkingen. 

Het LBS biedt dus geen kant-en-klare gegevens, maar bevat

wel alle ingrediënten die nodig zijn voor een analyse van

de uitleen naar vakgebied en taalcode. Het LBS kan gezien

worden als een relationele database, bestaande uit verschil-

lende onderdelen die door een gemeenschappelijk element

aan elkaar verbonden zijn. Dit gemeenschappelijke ele-

ment is het exemplaar productie nummer (epn) (figuur 1).

Het epn vormt een brug tussen de uitleengegevens en de

uitgebreide titelbeschrijving in de Online Werkcatalogus

(OWC). Aan de hand van het epn kunnen dus gegevens uit

verschillende systemen worden samengebracht. Dit maak-
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Figuur 1. Relationele database, met epn als gemeenschappelijk element

LBS-titeldatabase LBS- OUS LBS-ACQ 
module module

• epn • epn • epn
• titel / auteur • uitleen- • verwer-

frequentie vingswijze
• BC-code
• trefwoord
• taalcode

EPN#PPN#Titel#Jaar#Taal#BC1#BC2#BC3#GOO_PPN1#
GOO1#GOO_PPN2#GOO2#GOO_PPN3#GOO3#GOO_geo
#Vorm_PPN#Vorm#Gen_PPN#Gen#OUS_Uitl#ACQ_Type

161590136#107883686#Der fliegende HollÌnder : Wirkung und
Wa#1993#dui#24.62#####07857648#Literaire $thema’s
###4#####1#a

Figuur 2. Voorbeeld eenregelige titel, met toelichting



Figuur 3. Profiel van steekproef
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nader profiel van de steekproef, naar jaar van uitgave en

verwervingswijze (zie figuur 3). Bij de analyse is prioriteit

gegeven aan de groep van ruim zesduizend recente en

tegen betaling verworven titels.

Analyse van de gegevens
De gegevens zijn op drie manieren geanalyseerd. In de eer-

ste plaats zijn per vakgebied het gemiddeld aantal uitlenin-

gen per band en de spreiding van de uitleningen berekend.

In de tweede plaats is de verdeling van de uitleen over de

vakgebieden in kaart gebracht. Tenslotte is de uitleen per

taal geanalyseerd.

Uitleen per vakgebied
Figuur 4 geeft enkele voorbeelden. Zo bevat de steekproef

261 boeken op het gebied van de filosofie. Deze zijn (niet

zichtbaar in deze figuur) bij elkaar 325 keer uitgeleend, het-

geen neerkomt op gemiddeld 1.25 uitleningen per band.

Van de 261 filosofieboeken is 42.1 procent nog nooit uitge-

leend, 49.0 procent een tot drie keer, en 8.8 procent meer

te het mogelijk titels uit te voeren die de voor het onder-

zoek benodigde elementen bevatten.

Een volgende vraag is welke titels bij het onderzoek

betrokken moeten worden. De keuze is gevallen op titels

die drie à vier jaar geleden verworven zijn. Deze titels

hebben inmiddels geruime tijd de kans gehad om uitge-

leend te worden. Al te recente aanwinsten zijn onge-

schikt, omdat deze zich nog niet hebben kunnen bewij-

zen. Al te oude titels zijn evenmin geschikt, omdat deze

wellicht het uitleenpatroon van jaren geleden aan het

licht brengen. 

Vervaardiging van de database
Via een aantal stappen is uit het LBS een titelbestand aan-

gemaakt. Allereerst zijn in de Online Werkcatalogus titels

opgevraagd met signaturen die drie tot vier jaar geleden

zijn uitgedeeld. Aldus is een bestand aangemaakt van ruim

tienduizend records. Deze records bevatten alle gewenste

titelgegevens zoals epn, jaar van uitgave, taalcode, BC-

codes, trefwoorden, geografische codes, vormcodes en 

genreaanduidingen. Drie categorieën titels zijn tegenge-

houden: oude leeszaaltitels die naar het magazijn verhuisd

zijn (herkenbaar aan een apart kenmerkcode voor leeszaal-

signaturen), koepeltitels (als ze al een signatuur hebben

zijn deze herkenbaar aan het kenmerkcode voor docu-

mentsoorten) en niet-uitleenbare titels (herkenbaar aan de

uitleenbaarheidscode). 

Vervolgens zijn aan de hand van de epn’s automatisch

zoekopdrachten uitgevoerd in de uitleen- en acquisitiemo-

dules. Dit leverde een tweede bestand op van dezelfde titels

in dezelfde volgorde, nu met de uitleenfrequentie en de

verwervingswijze. De beide deelbestanden zijn daarna

geïntegreerd, met als resultaat één bestand, dat per titel

catalogus-, uitleen- en acquisitiegegevens bevat. De ver-

schillende onderdelen zijn gescheiden door hekjes. Figuur

2 geeft een voorbeeld van een record. 

Tenslotte is het bestand ingelezen in SPSS, dat statistische

analyse mogelijk maakt. Een eerste resultaat hiervan is een

Tegen Gratis TOTAAL
betaling

JvU 1994 of ouder 1115 1560 2675
JvU 1995-1998 6261 1824 8085
TOTAAL 7376 3384 10760

BC code / vakgebied N Gem uitl Aantal / % 0 keer uitl Aantal / % 1-3 uitl Aantal / % > 3 uitl
01 Algemeen 2 3.00 1 (50.0%) ----- 1 (50.0%)
02 Wetenschap en cultuur 42 2.24 12 (28.6%) 21 (50.0%) 9 (21.4%)
05 37 2.70 10 (27.0%) 16 (43,2%) 11 (29.7%)
Communicatiewetenschap 83 0.87 42 (50.6%) 38 (45.8%) 3 (3.6%)
06 Documentaire 261 1.25 110 (42.1%) 128 (49.0%) 23 (8.8%)
informatie 433 1.04 208 (48.0%) 199 (46.0%) 26 (6.0%)
08 Filosofie 
11 Theologie 6221 1.16 3130 (50.3%) 2540 (40.8%) 551 (8.9%)

TOTAAL

Figuur 4. Gemiddelde uitleen en spreiding van de uitleen per vakgebied (voorbeelden)

Alle foto’s zijn afkomstig van www.kb.nl



Taal N Gem. Aantal keren/% Aantal keren/% Aantal keren/%
uitleen 0 keer uitl 1-3 uitl > 3 uitl

Nederlands 662 2.69 179 (27.0%) 292 (44.1%) 191 (28.9%)
Frans 943 0.52 636 (67.4%) 290 (30.8%) 17 (1.8%)
Duits 1542 0.53 1047 (67.9%) 466 (30.2%) 29 (1.9%)
Engels 2937 1.39 1173 (39.9%) 1447 (49.3%) 317 (10.8%)
Overig 177 0.55 117 (66.1%) 59 (33.3%) 1 (0.6%)

TOTAAL 6261 1.16 3152 (50.3%) 2554 (40.8%) 555 (8.9%)

Figuur 7. Uitleen per taal, over alle vakgebieden
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dan drie keer. Voor de gehele cluster van 6221 recente en

tegen betaling verworven titels geldt dat een boek gemid-

deld 1.16 keer is uitgeleend en dat 50.3 procent van de boe-

ken tot op heden nog nooit is uitgeleend. 

Onderlinge vergelijking (benchmarking) met andere

wetenschappelijke bibliotheken met collecties op het

gebied van de humaniora en de sociale wetenschappen zou

wenselijk zijn. Als referentie kan wel gelden het beroemde

onderzoek aan de universiteit van Pittsburgh1, waar gecon-

stateerd werd dat rond 44 procent van de boeken drie à vier

jaar na aanschaf tot dan toe nog nooit was uitgeleend.

Een onderlinge vergelijking van de verschillende vakgebie-

den is zeer wel mogelijk. Als we afgaan op het gemiddeld

aantal uitleningen per band en we ons beperken tot de wat

grotere vakgebieden (75 titels of meer), dan scoren sociale

wetenschappen zoals recht en economie het hoogst, Franse

en Duitse taal- en letterkunde het laagst. Een analyse van

alle 8085 recente titels, inclusief de gratis verkregen aan-

winsten, en van de volledige steekproef van 10.760 titels

gaf grofweg hetzelfde patroon te zien.

Verondersteld mag worden dat boeken op het gebied van

de geesteswetenschappen langer hun waarde blijven

behouden dan boeken op het gebied van de sociale weten-

schappen. Indien boeken langer dan drie à vier jaar

gevolgd worden, wordt de voorsprong van de sociale weten-

schappen mogelijk kleiner. Een veronderstelling die een

nader onderzoek waard is.

Desgewenst kunnen nog nadere analyses worden uitge-

voerd. Wat zijn binnen een vakgebied de meest en minst

populaire deelonderwerpen, afgaande op de trefwoorden?

In hoeverre is de aanwezigheid van een nooit uitgeleende

titel toch gerechtvaardigd omdat dit het enige exemplaar is

in Nederland? De database bevat alle gegevens die nodig

zijn om dit soort vragen te beantwoorden.

Verdeling van de uitleen over vakgebieden
Recht en economie zijn de vakgebieden die het hoogste ren-

dement opleveren, maar daarmee nog niet de vakgebieden

waarop de meeste uitleningen plaatsvinden. Het zijn 

vooral boeken op het gebied van geschiedenis die het meest

over de toonbank gaan, niet in de laatste plaats vanwege het

grote aandeel van geschiedenisboeken in de collectie. 

Figuur 5 geeft een voorbeeld. De 6221 titels in de steek-

proef zijn gezamenlijk 7228 keer uitgeleend. Per vakgebied

kan dan het aandeel in de totale uitleen berekend worden.

Voor filosofie, met 325 uitleningen, is dat 4.5 procent. 

Figuur 6 toont de ranglijst van meest populaire vakgebie-

den. Bijna een kwart van alle boeken die uit de weten-

schappelijke collectie van de KB worden geleend zijn

geschiedenisboeken. Daarna volgen taal- en letterkunde en

recht. Analyse van de groep van 8085 en 10.760 titels

resulteert in nagenoeg dezelfde ranglijst. 

Overigens zijn de resultaten sterk afhankelijk van de wijze

waarop een vakgebied wordt gedefinieerd. Zo wordt kunst-

geschiedenis, in navolging van de BasisClassificatie, uitge-

splitst in de onderdelen kunstwetenschappen (BC 20) en

afzonderlijke kunstvormen (BC 21). Indien beide rubrieken

op een hoop gegooid zouden zijn, dan zou de cluster

‘kunst’ hoger eindigen in de ranglijst. Ook is ervoor geko-

zen om taal- en letterkunde als gezamenlijke cluster op te

voeren, met daarnaast ook de afzonderlijke onderdelen

waaruit het bestaat, zoals Engels en klassieke talen. 

Betaalde titels, 1995-1998
BC code / vakgebied N Uitleningen
01 Algemeen 2 6 (0.1%)
02 Wetenschap en cultuur 42 94 (1.3%)
05 Communicatiewetenschap 37 100 (1.4%)
06 Documentaire informatie 83 72 (1.0%)
08 Filosofie 261 325 (4.5%)
11 Theologie 433 451 (6.2%)

TOTAAL 6221 7228 (100%)

Figuur 5. Absoluut aantal uitleningen per vakgebied (voorbeelden)

Vakgebied Recent en Recent Alle
betaald

Geschiedenis 24.2% (1) 21.0% (1) 21.0% (1)
Taal- en letterkunde (totaal) 16.4% (2) 13.6% (2) 13.8% (2)
Recht 10.4% (3) 12.1% (3) 11.4% (3)
Afzonderlijke kunstvormen 7.3% (4) 6.3% (4) 6.3% (4)
Theologie 6.2% (5) 5.9% (5) 5.9% (5)
Engels 5.8% (6) 4.4% (7) 4.3% (7)
Filosofie 4.5% (7) 4.2% (8) 4.3% (8)
Kunstwetenschappen 4.4% (8) 3.8% (9) 3.7% (9)

Figuur 6. Meest populaire vakgebieden 
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Aan deze analyses ligt de veronderstelling ten grond-

slag dat de steekproef, gehanteerd in dit onderzoek, een

goede afspiegeling is van de aanwinsten van de laatste

jaren.

Uitleen per taal 
Figuur 7 laat zien dat, over alle vakgebieden tezamen,

Nederlandstalige en Engelstalige boeken relatief veel wor-

den geleend, en boeken in andere talen relatief weinig. Dit

geeft te denken, gezien het relatief grote aanbod van Duits-

talige en Franstalige werken in de collectie. Zoals de voor-

beelden in figuur 8 illustreren, herhaalt dit patroon zich

voor de afzonderlijke vakgebieden. 

Gevolgen voor het aanschafbeleid
Uitleen is maar één vorm van gebruik. Een andere vorm,

raadpleging uit open opstelling, wordt niet geregistreerd.

Bij de KB speelt dit echter een betrekkelijk geringe rol,

omdat alleen naslagwerken en lopende afleveringen van

tijdschriften zich in open opstelling bevinden. De uitleen-

gegevens geven dus een goed beeld van het gebruik van de

collectie. 

Gebruiksgegevens kunnen mede een rol spelen in discus-

sies over het aanschafbeleid. Mede, omdat een bibliotheek

ook haar eigen prioriteiten stelt en haar aanschafbeleid

afstemt op dat van andere bibliotheken. 

De KB profileert zich de laatste jaren steeds meer als natio-

nale bibliotheek, die zich richt op Nederlandse taal,

geschiedenis en cultuur, en de ruimere context daarvan.

De aanschafbudgetten van de sociale wetenschappen zijn

de afgelopen jaren dan ook sterk teruggelopen. De relatieve

populariteit van deze terreinen, blijkens het gebruiksonder-

zoek, wordt dus niet zonder meer vertaald in een opwaar-

dering van de aanschafbudgetten. Omgekeerd is het ’t

andere uiterste om in het geheel geen rekening te houden

met gebruiksgegevens. 

Het gebruiksonderzoek heeft de volgende consequenties

gehad. Ten eerste worden weliswaar niet de budgetten voor

de sociale wetenschappen over de gehele linie verhoogd,

maar wel wordt geld vrijgemaakt voor de aanschaf van

meerdere exemplaren van werken op het gebied van recht,

economie en politicologie, die naar verwachting veel

gevraagd zullen worden. Daarmee hoopt de KB niet alleen

beter tegemoet te komen aan de behoeften van haar doel-

groep, maar ook de Depotexemplaren te ontzien. 

In de tweede plaats zullen de budgetten voor Franse en

Duitse taal- en letterkunde verminderd worden. Niet alleen

is er weinig vraag naar deze vakgebieden, ook nemen ze in

het nieuwe profiel van de KB een minder prominente posi-

tie in. Dit blijkt ook al uit het feit dat de KB de verantwoor-

delijkheid voor Frans (en ook voor Engels) in de tweede

tranche van het project Bibliotheekvoorziening Geesteswe-

tenschappen2 aan andere bibliotheken heeft afgestaan. 

In de derde plaats zullen op perifere terreinen voorname-

lijk Nederlandstalige en Engelstalige werken worden aan-

geschaft, ten koste van Franstalige en Duitstalige. Tenslotte

is uitgesproken dat het principe van ‘last resort’ zeker op

meer perifere vakgebieden niet langer gewicht in de schaal

legt. Het feit dat een titel (nog) nergens in Nederland aan-

wezig is, vormt geen doorslaggevend argument bij de aan-

schafbeslissingen.

Noten

1. Kent, Allen et al., Use of library materials: The University of Pittsburgh study.

New York: Marcus Dekker, 1979.

2. Een project gefinancierd door NWO om achterstanden in de collectie-

vorming op het gebied van de geesteswetenschappen in te lopen. Voor de

tweede tranche, over de periode van 1 oktober 2001 tot 31 december 2004,

stelt NWO een bedrag beschikbaar van bijna 2.5 miljoen euro. Daarnaast

zullen de deelnemende bibliotheken zelf een kleine 700.000 euro bijdra-

gen.

Drs. H.J. Voorbij is wetenschappelijk medewerker Hoofdafdeling
Research & Development van de Koninklijke Bibliotheek en universitair
docent aan de leerstoelgroep Boek-, Archief- en Informatiewetenschap van
de UvA.

BC hoofdrubriek  Taal N Gem. uitleen

Filosofie (08) Nederlands 21 2.29
Frans 59 0.46
Duits 56 0.48
Engels 118 1.86
Overig 7 0.43
TOTAAL 261 1.25

Theologie (11) Nederlands 42 2.07
Frans 49 0.59
Duits 107 0.63
Engels 226 1.17
Overig 9 0.44
TOTAAL 433 1.04

Figuur 8. Uitleen per taal, afzonderlijke vakgebieden (voorbeelden)




