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Een goede titel behoeft geen
trefwoord, of toch wel?

Een vergelijkend onderzoek titelwoorden - trefwoorden
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Henk Voorbij

Zoeken op trefwoorden mag dan
duur(der) zijn, de vangst bij deze
methode zou wel rijker, omvangrijker
en minder door irrelevante treffers
vervuild zijn dan zoeken op titelwoor-
den. Althans, zo luidt de theorie. De
Koninklijke Bibliotheek toetste deze
stelling in de praktijk.

Wie literatuur zoekt over een onderwerp, kan naast
titelwoorden ook trefwoorden als ingang gebrui-

ken. Een belangrijk verschil voor bibliotheken is dat
titelwoorden geen en trefwoorden wel onderwerps-
ontsluiting vereisen, een activiteit die verricht wordt
door vaak duur betaalde medewerkers. Trefwoorden
zouden vier voordelen hebben boven titelwoorden, die
de extra kosten rechtvaardigen:
- inhoudelijke verrijking van titels;
- het groeperen van synoniemen en termen in andere

talen onder één ingang;
- zoekleiding, suggereren van gerelateerde zoektermen;
- het tegengaan van irrelevante treffers.
De eerste drie functies hebben tot doel de recall (vangst)
te verhogen, de vierde kan leiden tot verhoging van de
precisie van het zoekresultaat.
Om na te gaan of deze voordelen zich ook in de praktijk
voordoen, is een tweetal onderzoeken verricht in de
Koninklijke Bibliotheek. Voor veel bibliotheken is deze
vraag actueel geworden sinds voor de onderwerps-
ontsluiting gebruikgemaakt wordt van GOO (Gemeen-
schappelijke OnderwerpsOntsluiting). GOO bestaat uit
twee componenten: de Basis Classificatie, die circa 2.000
rubrieken omvat, en trefwoorden of descriptoren, die
het onderwerp veel specifieker weergeven. Naast
onderwerpsgerichte descriptoren zijn er geografische

descriptoren, vormdescriptoren, periode-descriptoren,
genre-descriptoren en persoonsnamen.

Verrijking van titels

In het eerste onderzoek1 hebben de vakreferenten van
de Koninklijke Bibliotheek 475 willekeurige Nederlands-
talige titels op het gebied van de humaniora en sociale
wetenschappen tegen het licht gehouden. Hen werd
gevraagd aan te geven wat de relatie is tussen titel en
trefwoord, op een schaal van 1 tot 7:
1 = trefwoord komt exact in titel voor
2 = trefwoord is synoniem van titelwoord
3 = trefwoord is breder dan titelwoord
4 = trefwoord is specifieker dan titelwoord
5 = trefwoord is associatief verwant aan titelwoord
6 = trefwoord is op enigerlei wijze gerelateerd aan titel-

woord
7 = trefwoord komt in het geheel niet in de titel voor.

Op deze wijze werden de GOO-onderwerpsdescrip-
toren, geografische descriptoren en vormdescriptoren
beoordeeld. De beperking tot Nederlandstalige titels
was ingegeven door de gedachte dat het voor een zuivere
vergelijking wenselijk is dat trefwoorden en titelwoorden
in dezelfde taal gesteld zijn.
Tabel 1 geeft de resultaten weer. De belangrijkste bevin-
ding is dat 40 procent van de 1.055 toegekende
onderwerpsdescriptoren, 52 procent van de 222 toege-
kende geografische descriptoren en 78 procent van de
219 toegekende vormdescriptoren een schaalwaarde
4-7 hebben, wellicht de belangrijkste indicatie van ver-
rijking. Tabel 2 toont wat de gevolgen zijn voor de
onderzochte titels: 56 procent van de 475 titels is poten-
tieel verrijkt met een onderwerpsaanduiding, 24 pro-
cent met een geografische aanduiding en 34 procent met
een vormaanduiding. Voor deze laatste twee catego-
rieën geldt dat nooit 100 procent van de titels verrijkt
kan zijn. Niet elke titel is een proefschrift handelend over
Spanje.
Voorzichtig wordt gesproken van een potentiële, nog



24 Informatie Professional  1997 [1] 11

niet van een daadwerkelijke verrijking. Een trefwoord
kan bijvoorbeeld een waarde van 7 (komt niet in de titel
voor) scoren, maar toch weinig verhelderend zijn. In een
tweede ronde is daarom aan de vakreferenten gevraagd
om de mate van verrijking aan te geven op een drie-
puntsschaal:

1 het trefwoord verrijkt de titel niet: het boek zou toch
wel op titelwoord gevonden zijn

2 het trefwoord verrijkt de titel enigszins: het boek zou
lastiger op titelwoord te vinden zijn

3 het trefwoord verrijkt de titel duidelijk: het boek zou
niet op titelwoord gevonden kunnen worden.

Deze tweede ronde was beperkt tot de onderwerps-
descriptoren die in eerste instantie met een schaal-
waarde 4-7 beoordeeld waren. Tabel 3 laat zien dat de
oorspronkelijk behaalde scores grotendeels overeind
blijven.
- Uit de eerste ronde kwam naar voren dat 40 procent

van de 1.055 GOO-onderwerpsdescriptoren als po-
tentieel verrijkend beschouwd kan worden. Een nader
oordeel in de tweede ronde toonde aan dat 23 procent
van de GOO-onderwerpsdescriptoren duidelijk ver-
rijkend is, en 33 procent duidelijk of enigszins verrij-
kend.

- Uit de eerste ronde kwam naar voren dat 56 procent
van de 475 titels potentieel verrijkt is door een GOO-
onderwerpsdescriptor. Een nader oordeel in de tweede
ronde toonde aan dat 37 procent van de titels duidelijk
op onderwerp verrijkt is, en 49 procent duidelijk of
enigszins.

Deze resultaten steken gunstig af tegen die van een
eerder onderzoek van Donkersloot in 1985,2 waarbij
medewerkers van de KB 300 recent aangeschafte
publicaties beoordeelden. Hen werd gevraagd aan te
geven of titel en inhoud van een boek goed, redelijk dan
wel slecht met elkaar overeenstemden. Het resultaat was
dat slechts 10 procent van de onderzochte boeken een

titel heeft die slecht met de inhoud overeenkomt, en dat
35 procent van de onderzochte boeken een titel heeft die
slecht of redelijk met de inhoud overeenstemt. Men zou
dus wellicht verwachten dat trefwoorden zinvol zouden
zijn voor 10 tot 35 procent van de titels, en niet voor 37
tot 49 procent. Het verschil in uitkomsten kan echter
gemakkelijk verklaard worden. Bruikbaarheid en verrij-
king van titels zijn twee verschillende zaken. Het feit dat
een titel de inhoud goed of redelijk weergeeft sluit niet uit
dat een trefwoord dit nog beter doet.

Onderwerpsgerichte zoekvragen

Een tweede manier om het nut van trefwoorden vast te
stellen is een vergelijking van zoekresultaten. Stel, u bent
geïnteresseerd in de psychologie van het geheugen en
gebruikt de getrunceerde zoekterm ‘geheugen?’. U tikt
de term in als titelwoord en vindt 184 treffers. Vervol-
gens tikt u de term in als trefwoord en vindt 154 treffers.
Op het eerste gezicht niet een erg sterk argument voor
het blijven toekennen van trefwoorden. Zo simpel ligt
het echter niet.
Een analyse van de 184 titels die gevonden zijn op
titelwoord leert dat het overgrote deel oudere titels
betreft, verschenen in de periode dat nog geen trefwoor-
den toegekend werden. Deze zijn daarom per definitie
onvindbaar op trefwoord en dienen voor een eerlijke
vergelijking buiten spel te blijven. Er blijven dan nog
slechts 28 titels over. Daaronder bevindt zich nog een
aantal valse treffers. Een titel zoals ‘Landschap als ge-
heugen: opstellen tegen de dijkverzwaring’ heeft niets
met de gestelde vraag te maken. Uiteindelijk blijven dan
maar 16 titels over, die én relevant zijn én zich lenen
voor een vergelijking.
Een eerlijke vergelijking vereist ook dat het zoekresultaat
van 154 treffers, gevonden op trefwoord, wordt uitge-
kleed. Als zoekterm kozen we een Nederlandse term.
Noodgedwongen, want trefwoorden zijn allemaal in het
Nederlands gesteld. Dit is ten nadele van het zoeken op

Tabel 1: Vergelijking van trefwoorden en titelwoorden: toegekende schaalwaarden, in procenten

Schaalwaarde

1 2 3 4 5 6 7 Totaal
exact syn br spec ass enig niet 4,5,6,7

Onderwerpsdescriptoren (n=1055) 38.0 11.9  9.7  5.8  5.0  5.2 24.4 40.4
Geografische descriptoren (n=222) 36.9  6.8  4.1  0.4  0.9  1.3 49.6 52.2
Vormdescriptoren (n=219) 14.6  6.4  0.9  0.9  4.6  5.0 67.6 78.1

Tabel 2: Potentieel verrijkte titels (voorzien van schaalwaarde 4-7)

Titels met GOO-onderwerpsdescriptoren, schaalwaarde 4-7 269 (56.6%)
Titels met GOO geografische descriptoren, schaalwaarde 4-7 115 (24.2%)
Titels met GOO vormdescriptoren, schaalwaarde 4-7 162 (34.1%)
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titelwoorden. Met de term ‘geheugen’ als trefwoord
kunnen we heel goed buitenlandse titels vinden, maar de
term ‘geheugen’ als titelwoord levert alleen maar
Nederlandstalige titels op. Uitfilteren van de buiten-
landse titels brengt het zoekresultaat van 154 treffers
terug tot 30. Daarnaast zijn 10 treffers geen titel-
verwijzingen, maar thesaurusrecords, en zijn twee titels
irrelevant. Na deze afvalrace resteren nog 18 treffers. De
stand titelwoorden - trefwoorden is daarmee terugge-
bracht van 184-154 tot 16-18. Een heel ander beeld, al
is de meerwaarde van de vangst via trefwoorden in dit
voorbeeld beperkt.
Deze methode is dus niet zo eenvoudig als zij op het
eerste gezicht lijkt. Bovendien benadert zij onvoldoende
de werkelijkheid. Iemand die geïnteresseerd is in het
geheugen zal wellicht ook andere zoektermen, zoals
‘onthouden’ en buitenlandse titelwoorden, gebruiken.
Daarom is besloten om proefpersonen zoekopdrachten
voor te leggen met het verzoek op zelf gekozen titel-
woorden en trefwoorden te zoeken, opdat kan worden
nagegaan welke ingang het beste resultaat oplevert. Het
idee lijkt simpel, de uitvoering heeft nogal wat voeten in
de aarde. Hoe kom je aan vragen, wie voert de zoek-
opdrachten uit, moet eerst op titelwoorden of op tref-
woorden gezocht worden, en hoe bereik je dat je de
mogelijkheden van het systeem meet en niet de vaardig-
heden van de proefpersonen?
Het onderzoek beoogde niet zozeer het feitelijke gedrag
van de eindgebruiker vast te leggen als wel het potentieel
belang van beide zoekmogelijkheden te vergelijken.
Daarom is ervoor gekozen om de vakreferenten te
verzoeken de zoekopdrachten uit te voeren. Zij zijn
deskundig op het vakgebied en hebben ervaring met het
zoeken in de OPC.
Tevens is aan de vakreferenten verzocht zelf zoekvragen
te formuleren. Het vermoeden bestond dat zoeken op
trefwoorden tot een beter resultaat zou leiden dan zoe-
ken op titelwoorden, maar dat dit in hogere mate zou
gelden voor brede vragen dan voor specifieke vragen.
Daarom werd door elke vakreferent een vraag over een
breed en een specifiek onderwerp geformuleerd.
Een lastig probleem is dat de tweede zoekactie mogelijk
in het voordeel is. Wie eerst zoekt op titelwoorden kan
alvast geattendeerd worden op nuttige trefwoorden,
door de trefwoorden die aan relevante treffers verbon-
den zijn te onthouden of te noteren. Omgekeerd geldt

dat men door de titels te bekijken die men vindt via
trefwoorden op tal van ideeën komt voor (ook buiten-
landse) termen, die men in de tweede zoekactie als
titelwoorden kan intypen. In beide gevallen levert de
eerste zoekactie ideeën op voor ingangen die men kan
uitproberen in de tweede zoekactie. Dit voordeel is
minder sterk bij de volgorde titelwoorden - trefwoorden
dan bij de omgekeerde volgorde. Om onderlinge beïn-
vloeding zo veel mogelijk tegen te gaan, is gekozen voor
de onderstaande volgorde:
1. brede vraag, zoeken op titelwoorden;
2. specifieke vraag, zoeken op titelwoorden;
3. brede vraag, zoeken op trefwoorden;
4. specifieke vraag, zoeken op trefwoorden.
Zowel titelwoorden als trefwoorden kunnen op goed
geluk ingetikt worden in de hoop dat zij iets opleveren.
Daarnaast kan men de alfabetische indexen van titel-
woorden en trefwoorden doorbladeren. In het geval van
trefwoorden kan men zich bovendien laten leiden door
verwijzingen naar bredere, nauwere of verwante ter-
men.
Uiteindelijk werden twaalf brede en dertien specifieke
zoekvragen geformuleerd. Daarop werden 307 rele-
vante titels gevonden. Titels die niet voorzien waren van
GOO-trefwoorden en dus onmogelijk op trefwoord
gevonden hadden kunnen worden, bleven buiten be-
schouwing. Een onderlinge vergelijking toont aan dat
zoeken op trefwoorden duidelijk superieur is. In totaal
werden 267 van de 307 titels (86 procent) gevonden op
trefwoord, tegenover 148 titels (48 procent) op titel-
woord. Bij brede vragen vindt men op titelwoorden 41
procent van het totaal, op trefwoorden 87 procent. Bij
specifieke vragen vindt men op titelwoorden 57 procent
van het totaal, op trefwoorden 85 procent. In overeen-
stemming met wat verwacht werd is het voordeel van
trefwoorden ten opzichte van titelwoorden dus groter
bij brede vragen dan bij specifieke vragen. Tabel 4 zet de
belangrijkste resultaten op een rijtje.

In een tweede ronde werd nader onderzoek verricht
naar titels die niet op de ene, maar wel op de andere
ingang gevonden waren: 52 procent van de titels is niet
gevonden op titelwoord, 13 procent van de titels is niet
gevonden op trefwoord. Getracht werd de reden daar-
van te achterhalen. De bevindingen zijn afgebeeld in
tabel 5.

Tabel 3: Daadwerkelijk verrijkende onderwerpsdecriptoren en daadwerkelijk op onderwerp verrijkte
titels

Totaal Potentiële Duidelijke of Duidelijke
verrijking enige verrijking verrijking

Descriptoren 1055 (100%) 426 (40.4%) 342 (33.0%) 241 (23.2%)
Titels 475 (100%) 269 (56.6%) 236 (49.6%) 179 (37.6%)
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Deze tabel laat de volgende conclusies toe:
1. De daadwerkelijke vangst op titelwoorden is 48 pro-
cent, de daadwerkelijke vangst op trefwoorden is 86
procent van de gezamenlijke vangst. Hoewel men een
aardig eind komt met titelwoorden, leveren trefwoorden
een aanzienlijk beter resultaat op.
2. Deze bevinding blijft overeind wanneer een beter
gebruik gemaakt zou zijn van een aantal elementaire
zoekmogelijkheden die de OPC biedt, met name het
trunceren van titelwoorden. De score op titelwoorden
zou oplopen tot 57 procent, die op trefwoorden tot 88
procent. Daarbij moet wel bedacht worden dat de
hogere recall ten koste kan gaan van de precisie: door
meer te trunceren vangt men niet alleen meer relevante,
maar ook meer irrelevante titels. Twee voorbeelden, die
laten zien hoe verzuimd is te trunceren op titelwoorden
respectievelijk trefwoorden:
- om literatuur te vinden over het onderwerp emigran-

tenliteratuur is als titelwoord wel ingetypt ‘Exilliteratur’,
maar niet de getrunceerde vorm ‘Exil?’. Was dat wel
gedaan, dan zou ook een titel met de term ‘Exilroman’
in de titel gevonden zijn;

- voor de vraag naar literatuur over ‘Handel binnen de
EG’ is gezocht op de trefwoorden ‘Handel en Europ?’.
Indien niet alleen ‘Europ?’ maar ook ‘Handel?’
getrunceerd zou zijn, zou men titels gevonden hebben
voorzien van de beide trefwoorden ‘Europese Unie’
en ‘handelspolitiek’.

3. Door variante zoektermen te bedenken, zou de score
bij titelwoorden in theorie kunnen oplopen van 57 naar
82 procent, bij trefwoorden van 88 naar 96 procent. Met
name bij titelwoorden is dat een grote winst. Feit is dat
men die termen niet bedacht heeft, alleen maar achteraf
als zinvol herkent. Juist door de grote verscheidenheid
aan mogelijkheden om een onderwerp aan te duiden is
het een illusie te veronderstellen dat wat men aan
termen bedenkt uitputtend is. Het probleem wordt nog
vergroot doordat termen in meerdere talen bedacht
dienen te worden. De eerste twee voorbeelden hieron-
der illustreren dit probleem voor titelwoorden, het derde
voor trefwoorden:
- als zoekterm voor de vraag ‘vrouwen en beeldende

kunst’ is wel ingetypt ‘wom? art?’, maar daarmee
vangt men niet titels die de woorden female en art

Tabel 4: Zoekresultaten op brede en specifieke onderwerpsvragen

Brede vragen Specifieke Totaal
(n=12) vragen (n=13) (n=25)

Eindresultaat
Totaal treffers 173 (100%) 134 (100%) 307 (100%)
Totaal treffers op titelwoord  71 (41.0%)  77 (57.4%) 148 (48.2%)
Totaal treffers op trefwoord 152 (87.8%) 115 (85.8%) 267 (86.9%)

Samenstelling van resultaat
Alleen gevonden op titelwoord 21 (12.1%)  19 (14.2%)  40 (13.0%)
Alleen gevonden op trefwoord 102 (59.0%)  57 (42.5%) 159 (51.8%)
Gevonden op trefwoord en titelwoord   50 (28.9%)  58 (43.3%) 108 (35.2%)
Totaal treffers 173 (100%) 134 (100%) 307 (100%)

Meest succesvolle ingang
Aantal keren dat trefwoord
  beste resultaat oplevert 11 8 19
Aantal keren dat titelwoord
  beste resultaat oplevert 1 3 4
Aantal keren dat trefwoord en
  titelwoord zelfde resultaat opleveren 0 2 2

Tabel 5: Daadwerkelijke en haalbare zoekresultaten op titelwoorden en trefwoorden

Score Cumulatieve score
Titelwoorden
1.  Daadwerkelijk gevonden op titelwoord 148 (48.2%) 148 (48.2%)
2.  Vindbaar door beter gebruik van zoekmogelijkheden 29 (9.4%) 177 (57.6%)
3.  Vindbaar door bedenken andere zoektermen 75 (24.4%) 252 (82.0%)
4.  Niet vindbaar 55 (18.0%) 307 (100%)

Trefwoorden
1.  Daadwerkelijk gevonden op trefwoord 267 (86.9%) 267 (86.9%)
2.  Vindbaar door beter gebruik van zoekmogelijkheden 6 (2.0%) 273 (88.9%)
3.  Vindbaar door bedenken andere zoektermen 23 ( 7.5%) 296 (96.4%)
4.  Niet vindbaar 11 ( 3.6%) 307 (100%)
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dragen, evenmin als een boek getiteld ‘Art and gen-
der’;

- om literatuur te vinden over de ‘diplomatieke betrek-
kingen rond Golfoorlog 1991’ zijn wel termen als
‘Gulf?’ ingetypt, maar dit levert niet titels op die het
onderwerp aangeven met de ‘Kuwait-Iraq case’ of
‘George Bush vs Saddam Hussein’;

- een aantal titels over auteursrecht zou gevonden kun-
nen zijn onder het bredere trefwoord ‘recht van intel-
lectuele eigendom’.

4. Zelfs wie een uitputtende lijst van zoektermen be-
denkt komt met titelwoorden niet verder dan een score
van 82 procent. De overige titels bieden onvoldoende
aanknopingspunten, althans in het kader van de ge-
stelde zoekvraag; volstrekt betekenisloze titels zijn niet of
nauwelijks geconstateerd. Met trefwoorden is een maxi-
male score van 96 procent haalbaar. Dit betekent dat
een beperkt aantal titels ontoereikend op trefwoord is
ontsloten, althans ontoereikend in het kader van de
gestelde zoekvraag. Wederom enkele voorbeelden, één
van een titel die onvindbaar is op titelwoord en één die
onvindbaar is op trefwoord:
- de titel ‘Manipuleren met leven’ geeft op zich het

onderwerp ‘recht op euthanasie’ goed weer, maar
men zal er niet gauw aan denken dergelijke termen als
titelwoord in te typen;

- zoeken op titelwoord naar literatuur over het onder-
werp ‘De droom in de Franse letterkunde’ leverde een
titel op, zoals ‘Le rêve laïque de Louis-Sébastien Mercier
entre littérature et politique’. Deze is ontsloten met het
trefwoord ‘proza’ en daarmee onvindbaar.

Conclusies

Toekenning van trefwoorden is een arbeidsintensieve
en daarmee kostbare activiteit. Zeker wanneer andere
manieren voorhanden zijn om onderwerpsgericht te
zoeken, dringt de noodzaak zich op om de inspanningen

die gepaard gaan met onderwerpsontsluiting te verant-
woorden. In dit onderzoek is aangetoond dat toeken-
ning van trefwoorden zijn vruchten afwerpt. Wie litera-
tuur zoekt over een onderwerp vindt zeker het een en
ander met titelwoorden, maar aanzienlijk meer met
trefwoorden. Trefwoorden hebben de eindgebruiker
daarom veel te bieden, niet alleen degene die een zo
volledig mogelijk overzicht van literatuur over een be-
paald onderwerp zoekt, maar ook degene die een zo
verantwoord mogelijke keuze wil maken uit de beschik-
bare literatuur.
Twee factoren verklaren deze bevinding. Ten eerste:
titels zijn zelden volstrekt betekenisloos, maar in veel
gevallen geven trefwoorden meer expliciet de inhoud
weer dan de titel. In de tweede plaats bestaat er nu
eenmaal een grote diversiteit aan woorden om eenzelfde
onderwerp aan te duiden. Wie zoekt op titelwoorden,
moet dan ook een veelheid aan ingangen bedenken.
Trefwoorden ontnemen de eindgebruiker deze last door-
dat zij synoniemen, variante aanduidingen en termen in
andere talen groeperen onder één ingang. Het nut van
twee functies van trefwoorden, verrijking en groepering,
is in het onderzoek overtuigend aangetoond. Het onder-
zoek was niet of minder expliciet gericht op de overige
twee functies die in de inleiding genoemd zijn: het
attenderen op zoektermen door middel van de zoek-
leiding en het voorkomen van ballast. Het effect van
trefwoorden is dus mogelijkerwijze nog groter dan in dit
onderzoek is gebleken.

Noten
1 Een uitgebreide versie vindt men in het rapport Titelwoorden -

trefwoorden: een vergelijkend onderzoek / Henk Voorbij. Den Haag :
Koninklijke Bibliotheek, 1997. Tevens zal de tekst op de server van
de KB geplaatst worden (http://www.konbib.nl).

2 Donkersloot, H.B. - Zoeken op titelwoorden : een onderzoek met de on-line

publiekscatalogus. - In: Open 17(1985)12, p. 542-546.
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