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De termen thesaurus, taxonomie en ontologie in de

titel van dit artikel staan in de chronologische volg-

orde waarin deze drie hulpmiddelen hun intrede

hebben gedaan en zijn toegepast in de wereld van de infor-
mation retrieval. Op dit moment is de taxonomie echter het

hulpmiddel waar het meest over gepraat wordt. En het

blijft niet bij praten: taxonomieën worden ook in toene-

mende mate gebouwd en toegepast als een belangrijk hulp-

middel voor bedrijfsstrategieën, zoals blijkt uit recent

onderzoek van de Delphi Group (zie tabel 1). 

Toch bestaat er nog altijd verwarring over wat een taxono-

mie nu precies is en hoe taxonomieën zich verhouden tot

classificaties en/of thesauri. In dit artikel wordt getracht

enig licht te werpen op deze materie. Daarbij wordt ten eer-

ste gesteld dat taxonomie een te vaag concept is om precies

gedefinieerd te kunnen worden, en ten tweede dat classifi-

catie en thesaurusbouw nog steeds geldige en bruikbare

methoden zijn die het opzetten van taxonomieën verge-

makkelijken.

WAAROM TAXONOMIEËN?
Een van de redenen waarom het moeilijk is om het woord

taxonomie te definiëren, is dat het op verschillende manie-

ren wordt gebruikt. Voordat we echter de verschillende

soorten taxonomieën kort bespreken, is het misschien nut-

tig er nader op in te gaan waarom we ze nodig hebben.

Informatie-overload
Er is al veel over de informatie-explosie geschreven. Een

van de meer toonaangevende studies is bijvoorbeeld die

van Lyman & Varian uit 2003 [2]. Een paar opvallende cij-

fers daaruit:

• gemiddeld produceert elke aardbewoner jaarlijks 800 MB

aan informatie;

• de omvang van het web verdubbelt elke twaalf maanden.

Geen wonder dat traditionele zoekmachines moeite heb-

ben daar gelijke tred mee te houden. Wat voor informatie-

architecten echter vooral van belang moet zijn, is het gege-

ven dat:

• tachtig procent van de digitale informatie wordt gedupli-

ceerd,

• niet meer dan tien procent van al het materiaal binnen

negentig dagen opnieuw wordt gebruikt.

Informatiegeletterdheid
Diverse studies hebben aangetoond dat veel eindgebruikers

niet in staat of niet genegen zijn om effectief gebruik te

maken van zoekmachines. Silverstein et al [3] analyseerden

een miljard zoekacties bij AltaVista, waaruit bleek dat in

een kwart van al die zoekacties maar één woord was

gebruikt en in nog eens een kwart twee woorden. Verba-

zingwekkend was dat één op de vijf mensen er zelfs hele-

maal niet in slaagde een zoekterm in te voeren! Tachtig

procent gebruikte geen Booleaanse operatoren.

Het Delphi-rapport [1] concludeerde dat:

• meer dan vijftig procent van de deelnemers aan het

onderzoek meer dan twee uur per dag besteedde aan het

zoeken naar informatie;

• zeventig procent van die tijd werd besteed aan browsen;
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2002 2004

essentieel 7% 11%
zeer belangrijk 19% 29%
belangrijk 29% 28%
enigszins belangrijk 21% 14%
onbelangrijk 8% 12%
weet niet 16% 6%

Tabel 1. Het belang van taxonomieën voor de bedrijfsstrategie (volgens
de Delphi Group 2004 [1])
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gatiehulp, autorisatie voor het taggen van andere informa-

tie-items, ondersteuning voor zoekmachines en kennis-

kaarten, en mogelijk

• een op zich zelf staand kennisbestand.’ 

Verder kan de bedrijfstaxonomie navigatie- en zoekhulp

bieden, niet alleen voor documenten, maar ook voor pro-

ducten, mensen en functies en processen binnen een orga-

nisatie.

Meer recent zijn we bij TFPL tot de conclusie gekomen dat

de basis van zo’n bedrijfstaxonomie beter als een soort

Master Authority File beschouwd kan worden.

HET MASTER AUTHORITY FILE CONCEPT
Twee situaties komen bij grote organisaties steeds vaker

voor. De eerste is die waarbij documenten in één content

management systeem zitten, van waaruit geselecteerde con-

tent via afzonderlijke kanalen wordt doorgesluisd, meestal

naar een internet- en één of meer intranetsites. Bij de tweede

is het precies andersom: er zijn verschillende repositories die

via een enkel interface toegankelijk worden gemaakt. 

In het eerste geval kunnen verschillende taxonomieën nodig

zijn, in het tweede geval is het meestal noodzakelijk om een

concordantie te maken tussen de verschillende gebruikte

vocabulaires. Dit doet zich vaak voor wanneer een aantal ver-

wante organisaties besluit informatie te gaan uitwisselen. 

In beide gevallen is een vocabulaire-mechanisme nodig dat

we een Master Authority File (MAF) noemen. Figuur 1 laat

zien hoe de MAF in het geheel van de informatie-architec-

• vijfenzeventig procent van de respondenten browsen pre-

fereerde boven zoeken.

Variaties in taalgebruik
Organisaties neigen ertoe om hun eigen terminologie en

jargon te ontwikkelen. Dat kan problemen veroorzaken bij

fusies en overnames, bij het opzetten van extranetten en

bij op het publiek gerichte websites. Ook zijn er verschillen

in taalgebruik tussen disciplines en bij ondersteunings-

functies, waarmee rekening gehouden moet worden. En

dan hebben we het nog niet eens over de problemen van

meertaligheid en multiculturele verschillen waar sommige

organisaties mee te maken hebben.

Legacy systemen en de noodzaak in meer databases 
tegelijk te zoeken

Het concept van een losstaande, monolithische, bedrijfs-

brede database is niet langer hanteerbaar. Dat betekent dat

er behoefte is aan navigatiehulpmiddelen voor het benade-

ren van een grote verscheidenheid aan repositories met

verschillende structuren en terminologieën.

SOORTEN TAXONOMIEËN
Het ligt voor de hand dat deze uiteenlopende behoeften

aanleiding geven tot het ontstaan van verschillende soorten

taxonomieën. Kortweg zijn dat:

• web-directories zoals Yahoo!, de Open Directory en ande-

re ‘drill-down’ navigatiestructuren;

• front end filters die – onzichtbaar voor de gebruiker – een

taxonomie gebruiken om synoniemen te genereren en ver-

schillende betekenissen van woorden te onderscheiden;

• taxonomieën die met behulp van automatische categori-

satie samengesteld worden;

• algoritmes voor automatisch indexeren;

• backbone structuren om verschillend gestructureerde

vocabulaires via concordanties op elkaar te kunnen leggen. 

Deze vijf brede categorieën sluiten elkaar onderling overi-

gens niet uit. De eerste twee zijn vooral presentatietechnie-

ken als hulpmiddel bij het zoeken. De derde en vierde zijn

daarentegen bedoeld om grote hoeveelheden invoer te kun-

nen afhandelen en – in sommige gevallen – ook om taxo-

nomieën te vullen, die in eerste instantie handmatig

gecreëerd waren. De laatste categorie is een hulpmiddel

voor interoperabiliteit tussen systemen. 

Omdat taxonomieën ook ter ondersteuning bij zoekmachi-

nes gebruikt kunnen worden, in het bijzonder als ze

niveaus bevatten die specifieker zijn dan in de bijbehoren-

de directory getoond worden, volgt hieruit dat het woord

taxonomie, zeker in een bedrijfsomgeving, vooral gezien

moet worden als een generiek hulpmiddel dat voor uiteen-

lopende doeleinden kan worden ingezet. 

Een definitie voor bedrijfstaxonomieën die we bij TFPL al

in een vroeg stadium hebben voorgesteld, luidde dan ook: 

‘Een verbinding tussen de verschillende functionele voca-

bulaires die door het bedrijf worden gebruikt

• ter ondersteuning van een navigatie- en toegangsmecha-

nisme voor het intellectuele kapitaal van het bedrijf

• door het verschaffen van hulpmiddelen zoals portal navi-
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Figuur 1. De Master Authority File als
middelpunt van de informatiearchitectuur
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tuur past. Drijfveren en voorschriften van binnen en bui-

ten de organisatie (bijvoorbeeld de Freedom of Informa-

tion Act bij de Britse publieke sector, of de Sarbanes Oxley

wetgeving in de VS) geven aanleiding tot het ontstaan van

‘generieke informatiesystemen’, vaak boven op bestaande

systemen, om aan nieuwe eisen te voldoen. Deze systemen

bevatten specifieke informatieverzamelingen die bestaan

uit verschillende soorten documenten, elk met hun eigen

metadata, die bij voorkeur in een schema (zoals Dublin

Core) gestructureerd zouden moeten worden. De MAF

houdt controle over deze metadata in dat schema dat de

metadata-elementen bevat, hun attributen, hun mogelijke

waarden en bovendien een overzicht van de applicaties

waarin deze elementen worden gebruikt. 

Met andere woorden, het woord ‘taxonomie’ wordt hier

gebruikt om een gestructureerd vocabulaire aan te duiden

dat uit de MAF is afgeleid, om tegemoet te komen aan de

behoeften van een specifieke gebruikersgroep met zijn

eigen toegangsmethoden en functioneringscriteria.

De MAF is in feite een supra-thesaurus (oftewel een verza-

meling gelinkte thesauri) die meerdere vocabulaires en

concept-structuren bevat. Het is een ‘verrijkte’ thesaurus,

met polyhiërarchie, met meervoudige codes als aanduiding

voor onderwerpen en beheersinformatie, met aan de ter-

men gekoppelde tekstvelden met informatie over die ter-

men, en met de mogelijkheid om ook associatieve relaties

te definiëren. 

We kunnen bij TFPL niet claimen dat we deze aanpak zelf

hebben uitgevonden. Recent zijn we verwijzingen tegenge-

komen naar wat voorbeelden van een MAF lijken te zijn,

maar wat de auteurs een ontologie noemen. Het gebruik

van die term kan wat verwarrend zijn, tenzij men zich

realiseert dat het eenvoudigste soort ontologie de beschrij-

vende of informele ontologie is, die niet vergezeld gaat van

een logische laag zoals nodig is bij het zogenaamde

Semantische Web. 

CONCREET UITGANGSPUNT
Een voordeel van deze aanpak is, dat er al een goed begrip

is van de methoden van thesaurusbouw, met inbegrip van

de toepassing van facetanalyse, waardoor een flexibele en

makkelijk toegankelijke structuur kan worden geboden.

Dit in tegenstelling tot het gebrek aan heldere richtlijnen

voor het bouwen van taxonomieën. Taxonomieën kunnen

nu uit een MAF worden afgeleid. Hoewel dit geen recht-

toe-recht-aan exercitie is, levert dit in elk geval een concreet

uitgangspunt op. 

Een doorsnee directory zal op topniveau twaalf tot vijftien

termen bevatten en drie tot zeven niveaus diep gaan. (Drie

niveaus van elk tien termen levert een taxonomie met in

aanleg duizend afzonderlijke termen.) Iedere term moet

bekeken worden vanuit gebruikersperspectief om te garan-

deren dat hij onmiddellijk herkend wordt als potentieel nut-

tig bij de navigatie. Groepjes termen kunnen ook geclusterd

worden, hetzij als korte hiërarchieën, als bijna-synoniemen,

of als termen waartussen heel nauwe relaties bestaan. 

De resulterende taxonomie zal niet erg lijken op traditione-

le thesaurustermen, maar dat is natuurlijk voor een belang-

rijk deel de opzet van deze manier van ontwerpen. Dit is

vooral een pragmatische aanpak, die de taal van de gebrui-

ker in overeenstemming probeert te brengen met de

inhoud van de site.

EEN VOORBEELD
Een interessant voorbeeld van de MAF-aanpak komen we

tegen bij het Britse lokaal bestuur [4]. Om het uitwisselen

van informatie tussen publieke organen te vereenvoudigen,

heeft het Britse Bureau van de Gevolmachtigd Minister

voor Elektronische Informatievoorziening (UK Office of the
e-Envoy) verplicht gesteld dat bij het classificeren van docu-

menten een aangepast Dublin Core metadata-schema en

de Government Category List (GCL) worden toegepast. Dat

laatste is een universele classificatie of taxonomie van drie

niveaus, met een thesaurusachtige index op de categorieën.

Die organisaties die al een thesaurus hadden, werd ver-

zocht een concordantie te maken naar de GCL. Ondertus-

sen heeft een consortium van lokale overheden een Local

Government Category List (LGCL) opgezet, met vergelijk-

baar doel en format als de GCL, en ook met een concordan-

tie daarmee. Vervolgens is de LGCL gebruikt als een MAF

om verschillende taxonomieën te produceren, waaronder:

• een Directory List,

• een classificatie ter ondersteuning van record managers,

• een Audience List om web-ontwerpers te helpen om de

juiste doelgroepen te bereiken.

Dit klinkt misschien allemaal onnodig ingewikkeld voor

kleinere organisaties, maar elke op inhoudelijke informatie

gerichte website zou in ieder geval een authority file voor

zijn terminologie moeten onderhouden, om consistentie

en stabiliteit te kunnen waarborgen. 

Eenvoudig gezegd: zoals altijd al het geval was, is er

behoefte aan een vocabulaire (thesaurus), met een bepaal-

de structuur (classificatie), nu aangevuld met een front-end

presentatie (de taxonomie).
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