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Onder neerlandici: ervaringen met de BNTL

Hoe weet een producent of aanbieder van een database of zijn bouwwerk als nuttig en

efficiënt wordt ervaren door zijn afnemers? Ofwel: hoe evalueer je een database? 

Veel ervaring is er nog niet op dit terrein. De Bibliografie van de Nederlandse taal- en 

literatuurwetenschap hield onlangs een gebruikersonderzoek. Als voorbeeld van een 

database-evaluatie een beschrijving van opzet en resultaten van dit onderzoek.

E BIBLIOGRAFIE VAN de Nederlandse taal- en litera-
tuurwetenschap (BNTL) geeft een overzicht van

publicaties over Nederlandse taal en literatuur. De biblio-
grafie bestrijkt de perioden 1940-1945 en 1960 tot heden.
Op projectbasis wordt gewerkt aan de ontsluiting van de
tot nu toe ontbrekende perioden. De titels worden
beschreven in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd
Catalogiseersysteem van Pica, en inhoudelijk ontsloten
door toekenning van trefwoorden, systematische codes en
annotaties. De BNTL verschijnt jaarlijks in gedrukte vorm
en is bovendien on line raadpleegbaar via het Open Bibli-
otheek Netwerk van Pica, in een DOS- en een Windows-
versie. 
De BNTL wordt vervaardigd door de sectie Neerlandistiek
van de afdeling Wetenschappelijke Informatievoorziening
van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten (NIWI), in samenwerking met het
Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek te
Brussel.
De BNTL is in de eerste plaats bedoeld voor wetenschap-
pelijk onderzoekers en studenten in de neerlandistiek, in
de tweede plaats voor beoefenaren van de historische
wetenschappen, cultuurwetenschappen, algemene litera-
tuur- en taalwetenschap en sociale wetenschappen. Ten-
slotte kan de BNTL nog van belang zijn voor liefhebbers
van Nederlandse literatuur, genealogen, onderzoekers van
de lokale historie en dergelijke.
De on line database heeft op 11 juni 1999 een omvang van
187.043 records. In mei van dat jaar waren er 379 abon-
nees op de gedrukte versie. Het aantal abonnees op de
elektronische versie bedroeg 38 bibliotheken in Neder-
land en 100 individuele gebruikers in het buitenland. De
gebruiksstatistieken van Pica tonen aan dat in 1998 in

21.619 sessies 48.636 zoekacties verricht werden.
In de eerste helft van 1999 is, op verzoek van de redactie
van de BNTL, een gebruikersonderzoek verricht onder de
primaire doelgroep: wetenschappers en studenten in de
neerlandistiek. Het onderzoek diende inzicht te verschaf-
fen in de mate waarin de BNTL gebruikt wordt, de wijze
waarop men ermee omgaat, de mate waarin men op de
hoogte is van de mogelijkheden die de BNTL biedt, de
mening over de BNTL en het belang dat men eraan hecht
ten behoeve van het onderwijs of onderzoek. De resulta-
ten zouden aanleiding kunnen geven tot aanpassingen in
de selectie en ontsluiting van het materiaal en de manier
om de BNTL onder de aandacht te brengen.
In nauw overleg met de redactie werd een tamelijk uitge-
breide vragenlijst samengesteld. De vragenlijst is aange-
vuld met punten die naar voren kwamen tijdens een
groepsinterview met zes docenten neerlandistiek van de
Vrije Universiteit. Een literatuurrecherche naar gebrui-
kersonderzoek bij documentaire bestanden in het alge-
meen leverde merkwaardigerwijze nagenoeg niets op. 
De primaire doelgroep bestaat uit 343 docenten en 3500
studenten Neerlandistiek, verspreid over zeven universi-
teiten in Nederland en vier in Vlaanderen. Bij het onder-
zoek werden alle 343 docenten en een steekproef van 700
studenten benaderd. De vragenlijsten werden verstuurd
naar de secretariaten van de vakgroepen, met het verzoek
ze verder te verspreiden.
Het is niet bekend in hoeverre alle vragenlijsten daadwer-
kelijk zijn uitgereikt. Bovendien stond de gekozen pro c e d u-
re re c h t s t reekse rappellering in de weg. Onder de gegeven
omstandigheden kan een response van 300 personen (29.4
p rocent totaal; 23.6 procent voor studenten en 40.3 pro c e n t
voor docenten) als bevredigend beschouwd word e n .

D

Tabel 1.  Gebruik per specialisme

Gebruik Geen gebruik

(nog) geen (n = 53) 23 (43.4%) 30 (56.6 %)

historische taalkunde (n = 25) 22 (88.0%) 3 (12.0%)

moderne taalkunde (n = 35) 20 (57.1%) 15 (42.9%)

taalbeheersing (n = 30) 8 (26.7%) 22 (73.3%)

historische letterkunde (n = 71) 63 (88.7%) 8 (11.3%)

moderne letterkunde (n = 59) 53 (89.8%) 6 (10.2%)

overige (n = 27) 13 (48.1%) 14 (51.9%)

TOTAAL 202 (67.3%) 98 (32.7%)



Tabel 3.  Doel van gebruik

Doelen Gedrukte BNTL (n = 77) Elektronische BNTL (n = 163)

1. op de hoogte blijven van nieuwe literatuur op interessegebied 22 (28.5%) 30 (18.4%)

2. enkele belangrijke publicaties vinden op nieuw gebied 41 (53.2%) 109 66.8%)

3. volledig overzicht krijgen van publicaties op bepaald gebied 60 84.5%) 128 (75.4%)

4. bladeren / browsen, zonder ergens gericht naar op zoek te zijn 7 ( 9.0%) 18 (11.0%)

5. anders 2 ( 2.6%) 6 ( 3.6%)

Tabel 2.  Gebruik van BNTL-versie en leeftijd

Gebruik gedrukte BNTL Gebruik elektronische BNTL

20 jaar of jonger (n = 26) 7 (26.9%) 23 (88.4%)

21 – 30 jaar (n = 89) 16 (17.9%) 80 (89.8%)

31 – 40 jaar (n = 19) 9 (47.3%) 15 (78.9%)

41 – 50 jaar (n = 30) 15 (50.0%) 22 (73.3%)

ouder dan 50 jaar (n = 38) 30 (78.9%) 23 (60.5%)

TOTAAL (n = 202) 77 (38.1%) 163 (80.7%)

Tabel 4. Bekendheid met en waardering van zoekingangen door degenen die ermee bekend zijn 

Zoekingang bekendheid belangrijk zeer belangrijk

Alle woorden 87.3% (n = 158) 23.1% ` 53.0% (n = 134)

Titelwoorden 97.4% (n = 159) 27.1% 63.6% (n = 151)

Auteur 98.1% (n = 160) 22.2%  68.0% (n = 153)

Systeem code 24.3% (n = 160) 18.4%  28.9% (n =  38)

Trefwoorden 91.8% (n = 160) 27.4%  53.5% (n = 142)

Toelichting trefwoorden 18.2% (n = 159) 28.5% 25.0% (n = 28)

R e s u l t a t e n
• Gebruik. Van de 300 respondenten gaven er 202 
(67.3 procent) aan de BNTL de afgelopen twaalf maanden
gebruikt te hebben. Indien degenen die (nog) geen specia-
lisatie hebben of de eerste- en tweedejaars studenten
(categorieën die elkaar voor een groot deel overlappen)
buiten beschouwing blijven, ligt het gebruik nog hoger.
Binnen de specialismen historische taalkunde, historische
letterkunde en moderne letterkunde geldt dat ruim 88
procent van de respondenten de BNTL gebruikt. Aanzien-
lijk lager ligt dat bij moderne taalkunde (57 procent) en
taalbeheersing (26 procent). Zie tabel 1.

• De niet-gebruiker. Aan het niet-gebruik liggen zelden
negatieve overwegingen ten grondslag. Van de 98 niet-
gebruikers gaven er 19 aan nog nooit van de BNTL

gehoord te hebben, 12 niet goed met de BNTL te kunnen
omgaan, terwijl voor slechts 7 personen de BNTL niets zou
bevatten over het onderwerp waarin men geïnteresseerd
is. Vaker werden redenen buiten de BNTL om genoemd,
zoals ‘Mijn werk of studie gaf geen aanleiding om litera-
tuuronderzoek te doen’ (23 respondenten). 

• Voorkeursversie.De gedrukte versie wordt gebruikt door
38.1 procent van de respondenten, de elektronische versie
door 80.7 procent, terwijl 18.8 procent beide versies
gebruikt. Zoals verwacht is er een relatie met leeftijd.
Tabel 2 toont dat de gedrukte versie relatief veel gebruikt
wordt door ouderen en maar in geringe mate door perso-
nen tot 30 jaar. Dit wil echter omgekeerd niet zeggen dat
ouderen de elektronische versie niet zouden gebruiken.
Ook bij dertigers en veertigers is de elektronische versie

de meest geraadpleegde. Aan het niet-gebruik van de elek-
tronische versie liggen zelden negatieve ervaringen ten
grondslag. De belangrijkste redenen zijn dat men weinig
ervaring met elektronische bestanden in het algemeen
heeft of geen toegang heeft tot de elektronische versie.
Binnen de elektronische BNTL is reeds een kleine meer-
derheid (55 procent) meer vertrouwd met de Windows-
versie dan met de DOS-versie.

• Frequentie en doel van gebruik.In het algemeen worden
vakbibliografieën niet dagelijks gebruikt. Dit geldt ook
voor de BNTL. Iets meer dan de helft gebruikt de BNTL

onregelmatig, afhankelijk van studie of werk. Tabel 3 laat
zien met welk doel de BNTL gebruikt wordt, afzonderlijk
voor de gedrukte en de elektronische versie. Het patroon
is voor beide versies hetzelfde. De BNTL wordt vooral
gebruikt om een volledig overzicht te krijgen van publica-
ties op een bepaald gebied en om enkele belangrijke
publicaties te vinden op een nieuw gebied. Het op de
hoogte blijven van nieuwe literatuur op het interessege-
bied speelt een veel geringere rol. 

• Zoekgedrag in de elektronische versie.Aan de 163 gebru i-
kers van de elektronische versie werd gevraagd welke zoek-
ingangen zij kennen en hoe belangrijk zij deze vinden. In
tabel 4 is te zien dat vier ingangen ruime bekendheid genie-
ten: alle woorden, titelwoorden, auteur en tre f w o o rd e n .
Nog geen kwart geeft aan bekend te zijn met de ingangen
‘systematische code’ of ’toelichting tre f w o o rden’. Deze blij-
ven in waardering ook achter bij de andere ingangen.
Het gebruik van trefwoorden en systematische codes werd
bovendien nog onderzocht door de volgende alternatieven



Tabel 6.  Mening over actualiteit, volledigheid en ontsluiting

Onderdeel Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens

1. Actualiteit gedrukte versie  (n = 62) 5 (8.1%) 12 (19.4%) 32 (51.6%) 13 (21.0%)

2. Actualiteit elektronische versie (n = 107) 6 (5.6%) 14 (13.1%) 49 (45.8%) 38 (35.5%)

3. Volledigheid (n = 151) 9 (5.0%) 16 (10.6%) 77 (51.0%) 49 (32.5%)

4. Belang interdisc. gebieden (n = 189) 3 (1.6%) 18 (9.5%) 47 (24.9%) 121 (64.0%)

5. Belang drukgeschiedenis (n = 191) 9 (4.7%) 20 (10.5%) 47 (24.6%) 115 (60.2%)

voor te leggen: (1) ik zoek nooit op trefwoord / rubriek;
(2) Ik typ direct een trefwoord / rubriek in; (3) Ik zoek
eerst op titelwoorden of alle woorden, kies dan een rele-
vante titel, vervolgens zoek ik verder met de aan deze titel
toegekende trefwoorden / rubrieken.
Uit tabel 5 komt de geringe populariteit van systematische
codes nog eens overduidelijk naar voren. Een grote meer-
derheid van 85 procent van de gebruikers van de elektro-
nische versie zoekt nooit op systematische code. Tref-
woorden zijn veel populairder: slechts 9 procent zou nooit
op trefwoord zoeken. Dit laatste is meer dan verwacht kan
worden op basis van algemene ervaringen met zoeksyste-
men. Het is daarom de vraag in hoeverre de respondenten
het verschil kennen tussen trefwoorden en titelwoorden,
ook al kon uit de vraagstelling worden opgemaakt dat het
om twee verschillende zaken gaat.
Andere bevindingen zijn dat slechts 29 procent bekend is
met de indexen, 41 procent met de mogelijkheid om via
de thesaurus nadere toelichting op een trefwoord te ver-
krijgen, en 44 procent met de mogelijkheid om via de
thesaurus een overzicht van bredere, nauwere en verwante
termen op te vragen. Omdat een term als thesaurusvakjar-
gon is en hoogstwaarschijnlijk bij de gebruikers onbekend,
is in de vragenlijst een korte uitleg gegeven. Voor zover
men wel op de hoogte is van de thesaurusfuncties is de
waardering redelijk hoog. 

• Mening over actualiteit, inhoud en ontsluiting.Aan de
gebruikers van de BNTL is de bewering voorgelegd: ‘De
BNTL is actueel, er zit weinig tijd tussen verschijnen van
een publicatie en opname in de BNTL’. Tabel 6 geeft aan
dat de gebruikers van de elektronische versie deze bewe-
ring in hogere mate onderschrijven dan gebruikers van de
gedrukte versie.
Een grote meerderheid is tevreden over de mate van vol-
ledigheid. Uit het groepsinterview en het open commen-
taar sprak ook wel enige onvrede. De BNTL zou zelfs te
volledig zijn en minder aandacht moeten besteden aan
‘flutartikelen’ en artikelen uit ‘obscure periodieken’. Aan
de andere kant mist men literaire recensies en artikelen in
dag- en weekbladen. Een overweldigende meerderheid
vindt het belangrijk dat ook literatuur op interdisciplinaire
gebieden, zoals historische, kunsthistorische, 

boekhistorische en paleografische studies, in de BNTL

wordt opgenomen (tabel 6). Een dergelijke vaststelling is
van groot praktisch belang voor het redactiebeleid. Zoals
verwacht mocht worden hechten de historisch letterkundi-
gen in nog grotere mate dan vertegenwoordigers van
andere specialismen belang aan dekking van interdiscipli-
naire gebieden. 
Tenslotte kwam een tweetal aspecten van de ontsluiting
aan bod. Wederom van groot praktisch belang voor de
redactie is het feit dat respondenten grote waarde hechten
aan vermelding van de drukgeschiedenis in de titelbe-
schrijving (bijvoorbeeld: ‘eerder verschenen in…’). Hoe-
wel men in het open commentaar op een aantal punten
zijn ongenoegen uit over de trefwoorden, is 73 procent
tevreden over de mate van detail. Dit geldt ook voor de
systematische codes (77 procent), voor zover deze vraag is
beantwoord. Anderen vinden deze onderwerpsingangen te
algemeen of juist te specifiek.

• Gebruikersvriendelijkheid. De gebruikersvriendelijkheid
werd beoordeeld aan de hand van acht beweringen. Tabel
7 laat zien hoeveel respondenten het eens of enigszins
eens zijn met deze beweringen, voor de DOS- en de Win-
dows-versie afzonderlijk. Men beschouwt de elektronische
versie niet op alle punten als even gebruikersvriendelijk.
Slechts een minderheid kan gemakkelijk omgaan met sys-
tematische codes (bewering 1). Dit geldt met name voor
gebruikers van de DOS-versie. Ondanks het feit dat men
niet veel specifieke klachten heeft heerst bij velen toch het
gevoel dat zij de mogelijkheden van de elektronische ver-
sie niet goed benutten. Ook dit geldt weer in meerdere
mate voor de DOS-versie. De Windows-versie lijkt de
respondenten meer het gevoel te geven de mogelijkheden
van het systeem goed te benutten. Echt overtuigend zijn
de resultaten op dit punt echter niet. Een aanzienlijk
gedeelte van het open commentaar had dan ook betrek-
king op de gebruikersvriendelijkheid en de onzekerheid
over de eigen vaardigheden.
De meeste respondenten geven echter aan te kunnen vin-
den wat men nodig heeft (bewering 3). In de meeste
gevallen zullen basale vaardigheden toereikend zijn om de
BNTL naar eigen inzicht met vrucht te gebruiken.
Aan de gebruikers van de gedrukte versie werden deels

Tabel 5.  Gebruik van de ingangen trefwoord en systematische code

Zoekgedrag trefwoord systematische code 

1. Ik zoek nooit op die ingang 16 (  9.8%) 137 (85.1%)

2. Ik zoek direct op die ingang 99 (60.7%) 3 ( 1.9%)

3. Ik zoek eerst op titelwoorden en zoek vervolgens door op die ingang 48 (29.4%) 21 (1 3 . 0 %)

TOTAAL 163 (100%) 161 (100%)



Tabel 8.  Belang van bronnen om literatuur op het gebied van de neerlandistiek te achterhalen oordeel van BNTL-gebruikers

Bronnen onbelangrijk niet zo belangrijk belangrijk zeer belangrijk

1. BNTL (n = 196) ... 13 (6.6%) 68 (34.7%) 115 (58.7%)

2. OPC (n = 169) 5 (3.0%) 23 (13.6%) 44 (26.0%) 97 (57.4%)

3. Recente tijdschriften (n=183) 2 (1.1%) 25 (13.7%) 81 (44.3%) 75 (41.0%)

4. Citaten (n = 173) 11 (6.4%) 44 (25.4%) 67 (38.7%) 51 (29.5%)

5. Internationale vakbibliogr (n=105) 12 (11.4%) 30 (28.6%) 32 (30.5%) 31 (29.5%)

6. Online Contents (n=143) 13 (9.7%) 27 (20.1%) 58 (43.3%) 36 (26.9%)

Tabel 7.  Mening over gebruikersvriendeli jkheid van de DOS-versie en de Windows-versie: 

respondenten die het eens of enigszins eens zijn met de bewering

Bewering DOS-versie Windows-versie Gedrukte versie

1. gemak om systematische code te vinden 38.2% (n = 34) 51.0% (n = 47) 69.6% (n = 69)

2. gemak om trefwoord te vinden 74.6% (n = 63) 75.1%(n = 80) 80.8% (n = 73)

3. ik vind wat ik nodig heb 87.5% (n = 72) 81.4%(n = 86) 87.6% (n = 73)

4. duidelijkheid informatie beginscherm 85.0% (n = 67) 81.4%(n = 70) nvt

5. duidelijkheid helpfunctie 63.0% (n = 46) 72.0% (n = 50) nvt

6.duidelijkheid presentatie op scherm 87.1% (n = 70) 85.4%(n = 82) nvt

7. gemak om te navigeren 77.6% (n = 67) 78.2% (n = 78) nvt

8. ik maak goed gebruik van  mogelijkheden 47.1% (n = 70) 62.1% (n = 82) 78.9% (n = 71)

afwijkende beweringen voorgelegd. Voor zover de resulta-
ten vergelijkbaar zijn, doen zich enkele aanzienlijke 
verschillen voor. Gebruikers van de gedrukte versie zou-
den beter kunnen omgaan met systematische codes (69
procent is het met de bewering eens of enigszins eens),
terwijl 79 procent het gevoel heeft goed gebruik te maken
van de mogelijkheden. Zo merkwaardig is dat niet: syste-
matische codes vormen de hoofdindeling van de gedrukte
BNTL, terwijl het aantal mogelijkheden aanzienlijk beperk-
ter is dan van de elektronische versie.

• Belang en promotie.Aan de gebruikers werd gevraagd om
op een schaal van 1 tot 4 het belang te waarderen van de
BNTL en andere bronnen om literatuur op het gebied van
de neerlandistiek te achterhalen. Uit tabel 8 blijkt dat de
BNTL hét instrument voor neerlandici is: 34.7 procent acht
de BNTL belangrijk, 58.7 procent zelfs zeer belangrijk. Het
oordeel ‘zeer belangrijk’ wordt met name uitgesproken
door letterkundigen: 77.8 procent van de historisch letter-
kundigen en 66.7 procent van de moderne letterkundigen,
tegenover 50.0 procent van de historisch taalkundigen en
30.0 procent van de moderne taalkundigen.
Hoe heeft men met de BNTL leren omgaan? In de meeste
gevallen door het ‘zelf aan te leren’. Daar is ook niets op
tegen. Wel van belang is dat nagenoeg alle respondenten
aangeven dat het gebruik van de BNTL tijdens de studie op
enigerlei wijze gepropageerd wordt: 92.1 procent van de
derde- of ouderejaarsstudenten is op zijn minst gewezen
op de BNTL, terwijl 98.5 procent van de docenten de stu-
denten erop gewezen heeft. Overigens betekent dit niet
noodzakelijk dat alle promotie en instructie ook naar
tevredenheid verloopt, zoals blijkt uit een van de com-
mentaren.

Co n c l u s i e s
De belangrijkste conclusie van het onderzoek mag zijn dat
de BNTL een onmisbaar instrument is voor met name his-
torisch taalkundigen, historisch letterkundigen en 

moderne letterkundigen. Binnen deze drie categorieën
gebruikt nagenoeg iedereen de BNTL en beschouwt men
het als de belangrijkste bron op het gebied van de neerlan-
distiek. Het gebruik door moderne taalkundigen is aan-
zienlijk lager, al waarderen de daadwerkelijke gebruikers
onder hen de BNTL in hoge mate. 
Het beleid van de redactie om literatuur op te nemen op
interdisciplinaire gebieden en de drukgeschiedenis in de
titelbeschrijving te vermelden dient voortgezet te worden.
Minder steun kon gevonden worden om door te gaan met
ontsluiting op ‘toelichting trefwoorden’ en systematische
codes. Zo lang deze laatsten de ruggengraat vormen van
de gedrukte versie is het echter ondenkbaar te stoppen
met toekenning ervan. Tenslotte geeft het onderzoek de
redactie aanleiding zich te beraden over de inhoud van de
BNTL.
Veel gebruikers voelen zich onzeker en hebben het gevoel
niet de mogelijkheden te benutten die de elektronische
BNTL hen biedt. De helpfunctie zou enkele voorbeelden
van zoekacties moeten bevatten, die er rekening mee hou-
den dat gebruikers als eerste ingang vaak ‘alle woorden’ of
‘titelwoorden’ kiezen. De voorbeelden moeten aantonen
hoe het aanvankelijke zoekresultaat op simpele wijze uit-
gebreid kan worden door vervolgens:
• door te zoeken op trefwoorden of systematische codes,
die toegekend zijn aan een van de gevonden treffers;
• gebruik te maken van de thesaurusfunctie, die bredere,
nauwere of verwante termen suggereert;
• de indexen te raadplegen in geval de eerste zoekactie
niets opleverde.
De helpfunctie bevat nu reeds voorbeelden van zoekacties,
maar deze zijn beperkt tot elke zoekingang afzonderlijk en
tonen niet een zoekactie die uit verschillende stappen
bestaat.
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