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Nick C.C. Vos

De toekomst van het
titelbeschrijven

Het bouwen en onderhouden van een
catalogus is lange tijd beschouwd als
het ‘hart van het bibliotheekwerk’. Nu
hoort men vaak: titelbeschrijven gaat
te traag, het kost te veel geld, het is niet
meer van deze tijd. Titelbeschrijven
wordt bedreigd, maar blijft toch de
basis van elke vorm van informatie-
management.

Op een bibliotheeksymposium eind 1995 stelde de
directeur van Pica, L. Costers, de vraag: ‘Is er nog

een toekomst voor het titelbeschrijven als taak voor
bibliotheken?’ Een flink aantal aanwezigen antwoordde
ontkennend voor het ‘conventionele catalogiseren’. Er
zijn meer geluiden die erop lijken te wijzen dat catalogi-
seren als een achterhaalde, veel te omslachtige en kost-
bare bezigheid wordt beschouwd. Volgens de bibliothe-
caris van de RU Utrecht, B. Savenije, is na het jaar 2000
‘de traditionele catalogus een anachronisme’.1

Wie had dat ooit gedacht? Wordt het ideaal van de
Universal Bibliographic Control (UBC) - sinds de for-
mulering van de Paris Principles in 1961 en de definitie
van de UBC in 1969 in Kopenhagen door vrijwel elke
bibliothecaris als een kostbaar goed gekoesterd - terzijde
geschoven? Neemt de ‘computer’ ons dit werk uit han-
den en moeten alle titelbeschrijvers zich laten omscholen?
Er zijn ook andere opvattingen. ‘Whatever else happens
on the Internet, the expertise of the professional cataloger
will be essential to ensure that people will be able to find
and retrieve the information they seek.’2 Of die van
Thomas Mann, ‘reference librarian’ aan de Library of
Congress: ‘I cannot emphasize this enough, what we
need for efficient retrieval is the intellectual work of
cataloging, not just the transcribing of key words. And it
is precisely this intellectual structure that, more and
more, is being undercut these days.’3

Over allerlei tendensen die het titelbeschrijven bedrei-
gen maak ik me ernstig zorgen en ik onderschrijf de

woorden van Joseph Harmon: ‘The more work catalogers
do behind the scenes, the more efficient the work on the
front lines. If a cataloger does not put the data in the
record, the machine is not going to pull it out.’ Dit
standpunt lijkt sterk af te wijken van dat van collega’s,
wier dagelijkse taak het is na te denken over de toekom-
stige positie van bibliotheken in een razendsnel verande-
rende omgeving. Ik hoop aan te tonen dat vasthouden
aan een streven naar een kwalitatief hoogwaardige ont-
sluiting samen kan gaan met ingrijpende vernieuwing.

Catalogus en titelbeschrijven

Volgens de gangbare omschrijving is een catalogus4 een
volgens bepaalde regels samengestelde en geordende inventaris van

publicaties (boeken, tijdschriften en andere documenten), met een

verwijzing naar de vindplaats. Deze inventaris is:
1 een hulpmiddel om gebruikers op verschillende ma-

nieren toegang te bieden tot de collectie en waar
mogelijk te helpen, door het verschaffen van informa-
tie, een keus te maken uit het aangeboden materiaal:
de catalogus als finding-list;

2 een bron ter identificatie van en voor informatie
omtrent publicaties;

3 een belangrijk instrument voor het beheer en over-
zicht van de collectie.

Consistentie en zorgvuldigheid zijn hierbij sleutelwoorden,
aangezien de collectievorming van een bibliotheek zich
over een lange periode uitstrekt en de toegankelijkheid
van de collectie gewaarborgd moet zijn. Een bibliotheek
is een bedrijf dat op beredeneerde wijze een keuze uit het
beschikbare aanbod van publicaties op systematische wijze
ter beschikking stelt van zijn doelgroep.
Wil een bibliotheek van enige omvang kunnen functioneren dan is

een catalogus van het aanwezige bezit noodzakelijk. Wil weten-

schappelijk onderzoek kunnen gedijen dan is toegang tot de neerslag

van reeds verricht wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Dit
wil uiteraard niet zeggen dat elke wetenschapper een
bibliotheek met alle mogelijke voor hem relevante publi-
caties direct bij de hand moet hebben. Wel is het zo, dat
die informatie ergens aanwezig en ontsloten moet zijn,
ten einde terugvindbaar en raadpleegbaar te zijn. Naar-
mate dat ‘ergens’ een groter aantal over de wereld
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verspreide plekken betreft, spelen standaardisatie, consis-
tentie en zorgvuldigheid een zo mogelijk nog grotere rol.
Valt over het belang en het nut van een catalogus van
een bibliotheekcollectie dan ook niet te redetwisten,
anders is het gesteld met het titelbeschrijven. Weliswaar
erkent men alom dat voor het totstandkomen en bijhou-
den van een catalogus titelbeschrijvingen onmisbare
bouwstenen vormen, vrijwel overal wordt er over ge-
klaagd dat het zolang duurt voordat een publicatie voor
de gebruikers beschikbaar is. Kan het niet sneller? Het
kost zoveel geld en het is een ouderwetse manier van
werken, zo wordt beweerd.

Snelheid

Aangezien de meeste Nederlandse wetenschappelijke
bibliotheken hun catalogus bouwen en onderhouden
met behulp van het Gemeenschappelijk Geautomati-
seerd Catalogiseersysteem (GGC), wordt er sedert jaar
en dag een zeer belangrijke tijdwinst behaald: een reeds
in het GGC aanwezige beschrijving kan worden ge-
bruikt voor de eigen catalogus: shared cataloguing. Het
aantal reeds aanwezige beschrijvingen wordt uitgedrukt
in een ‘ontleningspercentage’. Hoe hoger dit percen-
tage, hoe meer beschrijvingen een bibliotheek aan het
GGC kan ontlenen. Vooral de eigen wensen ten aanzien
van kwaliteit en volledigheid bepalen de hoeveelheid tijd
die een bibliotheek nog moet besteden aan een reeds
aanwezige beschrijving.
De Bibliotheek KNAW is in december 1992 gaan deel-
nemen in het GGC en heeft, met een verhoudingsgewijs
laag ontleningspercentage van ruim zestig procent, toch
een fikse besparing op menskracht en een versnelling
van het catalogiseren weten te realiseren. Voor het cata-
logiseren van monografieën beschikt de Afdeling catalo-
giseren over ongeveer 58 uur per week. In die uren zijn
in 1996 ruim 13.000 beschrijvingen gemaakt. Een boek
dat vandaag binnenkomt, is bovendien overmorgen
beschikbaar voor gebruikers. Echt uitzonderlijk is dit
niet.  Ik hoor van veel collega’s dat de eigenlijke bottleneck
niet zozeer in de formele als wel in de inhoudelijke
ontsluiting zit.
De Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Pica
besteedt momenteel opnieuw aandacht aan de verwer-
kingssnelheid, waarbij onder meer wordt opgemerkt dat
de productiviteit de laatste jaren niet is toegenomen. Dit
is waarschijnlijk grotendeels juist, aangezien er aan het
principe van het GGC in essentie niet veel is gewijzigd.
De ‘domme’ terminals van een aantal jaren geleden zijn
vervangen door ‘Intelligente Bibliografische Werk-
stations’ (IBW), waardoor een aantal werkzaamheden
op de eigen pc van de medewerker wordt verricht en het
centrale systeem (in de eigen bibliotheek en bij Pica in

Leiden) minder wordt belast. Verder is de communicatie-
snelheid tussen titelbeschrijver en GGC verbeterd. Echt
opvallende productiviteitsverhoging is hiermee waar-
schijnlijk niet behaald. Hogere productie komt, naast
een betere organisatie van het werk, steeds meer voort
uit het achterwege laten van bepaalde zaken. Zo thesau-
reert de KB de auteursnamen voor de Nederlandse
bibliografie niet langer en is er gekozen voor het staken
van de productie van Cataloguing-In-Publication-titels.
Verderop zal ik een aantal mogelijkheden noemen, die
wel kunnen bijdragen aan een ingrijpende verhoging
van de snelheid.

Geld

Geld is een relatief begrip: een gemiddelde monografie
kost bij de Bibliotheek KNAW ongeveer tweehonderd
gulden. Boeken op andere wetenschapsgebieden dan
STM (Science, Technology and Medicine) zijn door-
gaans waarschijnlijk goedkoper, maar die hebben we
niet in onze collectie. Een titelbeschrijver kost de biblio-
theek aan salariskosten 60.000 gulden per jaar (schaal 6).
Bij een gemiddelde productie door een titelbeschrijver
van zo’n 10.000 records per jaar, kost een beschrijving
van een publicatie zo’n zes gulden aan arbeidsloon. In
mijn ogen niet buitensporig veel.

Ouderwets

De bewering dat een titelbeschrijver in feite niets anders
doet dan, op een voor buitenstaanders onbegrijpelijke
manier, gegevens overtypen die elders reeds gemaakt
zijn, is nog maar zeer gedeeltelijk waar. Dat de Biblio-
theek KNAW een ontleningspercentage heeft van slechts
rond de zestig procent is grotendeels het gevolg van de
collectie: niemand anders heeft zo’n uitgebreide (bio-)me-
dische collectie (en daar zijn we ook voor!). De andere
wetenschappelijke bibliotheken halen percentages van
ver in de negentig procent. Er wordt in toenemende
mate ook ontleend aan andere bestanden, zoals dat van
de Research Libraries Group (RLG) en dat van de
nieuwe Pica-Länder in Duitsland. Waarschijnlijk ko-
men daar over enige tijd een fiks aantal nieuwe Pica-
departementen in Frankrijk bij. In 1995 werden in de
RLG ruim 15.000 zoekacties gedaan vanuit Nederland.
Zo traag, duur en ouderwets is de aanpak dus niet. Het
titelbeschrijven kan echter veel sneller en goedkoper.
GGC, het Internet, EDI en outsourcing bieden daar-
voor allerlei mogelijkheden.

Het GGC

De productiviteit in het GGC kan sterk worden verbe-
terd na een aantal ingrijpende aanpassingen: een op een
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grafische interface gebaseerd systeem dat niet langer
vereist dat alle gewenste velden worden ingetypt, maar
dat de mogelijkheid biedt via pull-down-menu’s keuzes
aan te wijzen. Zeker wanneer het systeem zo intelligent
is dat het ‘onthoudt’ wat de gebruikelijke invoer van een
bepaalde titelbeschrijver is. WinIBW (de grafische ver-
sie van IBW), die onlangs op de markt is gekomen, lijkt
een stap in de goede richting te zijn doordat knippen-en-
plakken volgens Windows-standaarden kan plaatsvin-
den. Hiermee wordt het mogelijk meerdere bestanden
tegelijk open te hebben en titelgegevens betrekkelijk
eenvoudig aan andere catalogi te ontlenen. ‘Drag-and-
drop’, een veel geavanceerder vorm van knippen-en-
plakken, zal pas kunnen wanneer ook het GGC zelf op
een grafische interface is gebaseerd. Verder is het drin-
gend gewenst dat de specifieke Pica-karakterset wordt
aangepast aan de zich ontwikkelende standaarden, zo-
dat invoer via andere wegen dan tikwerk mogelijk wordt.
Ik denk hierbij aan het ontlenen van beschrijvingen aan
de op het Internet in steeds grotere getalen beschikbare
uitgeverscatalogi. Je zou als titelbeschrijver op je beeld-
scherm een aantal bestanden naast elkaar open moeten
kunnen hebben, zodat je gegevens uit het ene bestand
direct kunt overzetten naar het andere. Nu moet je vaak
het resultaat van een zoekactie in een cd-rom eerst
uitprinten en dan overtikken...
Het GGC zou daarenboven de mogelijkheid moeten
bieden om niet in het Romeinse schrift gestelde publica-
ties in het oorspronkelijke schrift in te voeren, waarbij
het systeem zelf een aanvullende transliteratie voor zijn
rekening neemt. Binnen de Bibliotheek KNAW wordt
op bescheiden schaal geëxperimenteerd met Data-
pennen. Dit zijn pennen, qua vorm vergelijkbaar met
markeerstiften, waarmee een titelbeschrijver via Optical
Character Recognition (OCR) regel voor regel een
titelpagina kan afwerken. Twee van de grote problemen
waar wij op stuiten is het feit dat het GGC niet onder
Windows draait en dat de diakrieten een zo geheel eigen
digitale vertaling hebben gekregen.
Het is moeilijk aan te geven in welke mate genoemde
aanpassingen (er zijn nog veel meer te bedenken) een
ingrijpende efficiencyverbetering zullen opleveren. Toch
lijken zij mij zo evident dat het de moeite waard is hier
verder onderzoek naar te doen. Evenzeer als het de
moeite waard is te onderzoeken wat de kostprijs per titel
bij andere systemen is. De OCLC claimt dat de kosten
voor titelbeschrijven lager worden als uitvloeisel van
technische verbeteringen!5

Ontlenen aan het Internet

Steeds meer uitgevers bieden, op dit moment nog gratis,
hun catalogus aan op het Internet. Als het GGC de

mogelijkheid zou bieden via drag-and-drop die gege-
vens over te nemen, zou je al een heel eind zijn. Ik heb
een zeer bescheiden proef gedaan met de Internet-
catalogus van Elsevier, de uitgever die verreweg het
meeste heeft geïnvesteerd in nieuwe technologie. Op 23
augustus 1996 stuurde Elsevier ons het boek Towards

migraine 2000 (isbn 0-44-482494-4). Deze titel is volledig
toeval en geen indicatie voor wat ook, ook niet voor de
prijs van 380 gulden. We boekten het in op tien septem-
ber (wegens de vakantie een beetje laat) en voerden de
titel op elf september in het GGC in; een volledig nieuwe
beschrijving, geen ontlening. Ondanks het feit dat Else-
vier dit boek al eind augustus uitleverde, was het een
maand later nog niet terug te vinden in zijn Internet-
catalogus. Volgens een toelichting bij de Internet-
catalogus worden de gegevens elke twee maanden bijge-
werkt.
Alleen een OCR-pen had onze snelheid kunnen verbe-
teren. Ik hoop van ganser harte dat het over enkele jaren
vanzelfsprekend is de beschrijvingen van de grote uitge-
vers zonder probleem van het Internet te plukken en in
het GGC te plakken.

Electronic Data Interchange

Elke zichzelf respecterende leverancier heeft een catalo-
gus van zijn aanbod. Waarom hier geen gebruik van
gemaakt en bij de levering van een publicatie direct de
beschrijving ingelezen? Bij de TU Delft heeft men een
eerste aanzet in deze richting gedaan: de leverancier
stuurt op basis van een vastgesteld profiel nieuwe publi-
caties naar de bibliotheek, met recht van retour. Dit
profiel wordt in de praktijk steeds verder verfijnd en
aangepast, wat er toe leidt dat het aantal ‘retouren’ zeer
gering is. Een volgende stap kan dus zijn dat de bijbeho-
rende titelbeschrijving (alsmede de factuur) direct wordt
‘meegeleverd’. Technisch is dit geen enkel probleem:
Electronic Data Interchange (EDI) maakt een snelle en
betrouwbare uitwisseling van informatie in principe tot
een fluitje van een cent.6

Een aantal grote leveranciers is hiermee reeds druk
doende, onder andere Harrassowitz in Duitsland,
Blackwell North America en ook de Boekhandels Groep
Nederland onderzoekt de mogelijkheden. In de Vere-
nigde Staten werkt de OCLC al enkele jaren met een
dergelijk systeem onder de naam PromptCat. Pica legt
de laatste hand aan een experiment ermee:7 een publi-
catie wordt middels het aanbieden van een titel-
beschrijving geoffreerd aan een bepaalde bibliotheek.
Dit geschiedt op basis van een collectievormingsprofiel.
De bibliotheek kan al dan niet besluiten tot aanschaf
over te gaan. De titel- en bestelgegevens lopen in deze
opzet allemaal via het GGC. Dit is een ernstig nadeel,
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want het maakt de zaak omslachtiger dan strikt geno-
men noodzakelijk is. Aangezien Pica evenwel nog geen
‘uploaden’ van gegevens uit het lokale bestand naar het
GGC toestaat, lijkt dit vooralsnog een noodzakelijke
route. Immers, er zou een nog verdere vervuiling van de
database optreden als meerdere bibliotheken dezelfde
titel aanschaffen en beide ‘hun’ titelgegevens uploaden
naar het GGC. Dat is niet iets waar we op zitten te
wachten.
Wat gebeurt er wanneer de leverancier geld vraagt voor
deze beschrijving, zoals Blackwell doet in zijn ‘MARC
With Books’-programma? Zou mijn directeur het op
prijs stellen wanneer een door de Bibliotheek KNAW
gekochte titelbeschrijving vervolgens via ontlening in
gebruik wordt genomen door bijvoorbeeld de TU
Twente? Of moet er dan weer een verrekeningsmecha-
nisme in het leven worden geroepen?
Toch lijkt dit systeem belangrijke beloften in te houden
voor met name bibliotheken die grote hoeveelheden
monografieën aanschaffen via de tussenhandel. Ander-
zijds kun je je afvragen of samenwerking van de grote
bibliografische databases, zoals Pica, RLG, OCLC, met
een vrije wederzijdse uitwisseling (en matching en
ontdubbeling) van records op termijn geen goedkoper
en kwalitatief beter alternatief zou vormen. De neiging
zal immers ongetwijfeld ontstaan om genoegen te ne-
men met de kwaliteit van de aangeleverde beschrijving.

Outsourcing

In Nederland wordt al jaren geadverteerd door bedrij-
ven die zich vooral met retro-werk, al dan niet op basis
van kaartcatalogi, bezighouden. Het daadwerkelijk uit-
besteden van het beschrijven van nieuwe publicaties
komt bij mijn weten in Nederland niet voor. In een
recent verschenen aan outsourcing gewijde checklist8

wordt er nadrukkelijk op gewezen dat algemene uitspra-
ken over de baten hiervan niet mogelijk zijn. Allerlei
lokale omstandigheden moeten in ogenschouw worden
genomen bij het zoeken naar een verantwoorde oplos-
sing. Een algemeen probleem is hoe dan ook dat daad-
werkelijk uitbesteden van alle catalogiseerwerk een stra-
tegisch riskante afhankelijkheid creëert: alle expertise
voor een van de kernactiviteiten van een bibliotheek is
weg en moeilijk terug te krijgen. Maar goed, een van de
discussiepunten is dan ook of titelbeschrijven wel een
kernactiviteit is.
Vanuit de tamelijk algemeen geldige ‘economy-of-scale’-
gedachte is outsourcing vanuit faculteiten naar een
centrale catalogiseerafdeling misschien wel een interes-
sante optie. Op basis van Service Level Agreements
kunnen dan harde afspraken worden gemaakt omtrent
een kostprijs per beschrijving en een maximale doorloop-

tijd. In ieder geval zal dit bijdragen aan de in het begin
van dit artikel genoemde consistentie van de instellings-
brede catalogus.

Wat vindt de IFLA?

Geluiden over de kostprijs van een titelbeschrijving,
over de tijd die met het maken ervan gemoeid is, over de
zin van bepaalde velden in een beschrijving, zijn niet
alleen in Nederland te horen. In juni 1996 is er een
ontwerp-rapport aangeboden aan de IFLA Section on
Cataloguing waarin gepoogd is te komen tot een grondig
heronderzoek van de functionele vereisten van een
bibliografische beschrijving op basis van een analyse van
de behoeften van gebruikers.9 Voorwaar geen geringe
doelstelling, maar wel een uiterst zinvolle. Het lijkt mij
toe dat de door de Stuurgroep van het Samenwerkings-
verband Pica in het leven geroepen commissie hieraan
allerlei interessante en behartigenswaardige elementen
kan ontlenen. Discussies op het niveau van de IFLA
leidden doorgaans niet tot verregaande voorstellen of
beslissingen op basis van één nacht ijs. Gezien het belang
van deze zaak, lijkt me dat ook aangewezen.

Wat wil de gebruiker?

Niet zelden is een beroep op de wens van de klant een
zwaktebod. De onderzoeksbureaus die zich met deze
vraag bezighouden zouden immers niet zoveel geld
verdienen als hier op eenvoudige wijze een eenduidig
antwoord op te geven zou zijn. Toch wil ik hier nog op
ingaan, want een van de weinige opgewonden discussies
die de laatste jaren is gevoerd en waarin ook gebruikers
zich weerden, had betrekking op de kwaliteit van de
catalogi. In Open heeft vorig jaar een kort debat gewoed
over de vraag waar de boeken van Hermans zijn. De
gekkekoeienziekte was in juni 1996 aanleiding tot een
korte beschouwing in NRC Handelsblad over het nut en
belang van thesaureren: niet-alledaagse namen als
Creutzfeldt worden zo vaak verkeerd gespeld dat litera-
tuur over dit onderwerp uiterst moeilijk te vinden is.10

Titelbeschrijven speelt zich achter de schermen af, is
geen spectaculaire activiteit. Pas wanneer het een tijd
lang niet wordt gedaan of wanneer de kwaliteit van het
werk slecht is, merkt een gebruiker er iets van. Door-
gaans wil een gebruiker een publicatie van auteur x
hebben, of informatie over onderwerp y vinden en hij
bekreunt zich niet over het grote geheel. Het interesseert
een gebruiker terecht niet dat het toch wel enige inspan-
ning vergt om alle verschillende schrijfwijzen van de
naam Tsjechov met elkaar in verband te brengen, zodat
het niet uitmaakt welke schrijfwijze je bij het zoeken
hanteert en je bovendien alle uitgaven van zijn werk bij
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elkaar kunt vinden. Wie weet wat er wordt verstaan
onder collocatie?

Conclusie

Zonder titelbeschrijvingen geen catalogus; zonder cata-
logus geen goede bibliotheek. Er kan en moet heel veel
worden gedaan om dit werk efficiënter te maken, maar
wat een gebruiker niet gemakkelijk kan vinden, is er
gewoon niet. Over een aantal jaren is de wijze waarop
catalogi de laatste decennia en ook nu nog worden
gebouwd een ‘anachronisme’, de catalogus zelf is ‘alive
and kicking’. Harmon zegt het zo: ‘No machine, no
matter how advanced, can extract data that are not
there. Nor are we likely to see systems in the near future
capable of finding incorrectly entered, misspelled, and
miscoded data. Such records constitute a significant
reduction in the quality of the product traditionally
created and used by academic libraries and research
centers.’

Noten
1 Costers, L.: ‘Electronic publishing: kansen en bedreigingen’. In:

Pica mededelingen 18(1995)4 (dec.), p. 2. Zie ook: Tussentijdse rap-
portage ‘De toekomst van het catalogiseren’ (nr. 96719a, 11 maart
1996). De (eind?)rapportage ‘De toekomst van het catalogiseren’
(nr. 964855, 16 december 1996) biedt in dit kader weinig houvast.
Deze stukken waren bestemd voor de Stuurgroep van het Samen-
werkingsverband Pica. B. Savenije wordt geciteerd in een verslag

van de themamiddag ‘Ons beroep na het jaar 2000, in: NVB

Nieuwsbrief, 11(1996)8, p. 5.
2 Pitti, D.V.: ‘Standard Generalized Markup Language and the

transformation of cataloging’. In: The serials librarian 24(1995)3/4,
p. 244.

3 Aangehaald in: Harmon, J.C.: ‘The death of quality cataloging:
does it make a difference for library users?’ In: The journal of academic

librarianship 22(1996)4, p. 306.
4 Baltussen, G.: ‘Met het oog op morgen: de positie van de Catalo-

giseerafdeling onder de loep’. Notitie RU Utrecht, 1992.
5 Interview met Jenniger A. Younger, Assistant Director for Tech-

nical Services aan de Ohio State University in: OCLC Newsletter

(1996)221 (May/June), p. 40.
6 Zie bijv.: Electronic Data Interchange (EDI): Beiträge zur elektronischen

Kommunikation zwischen Buchhandel und Bibliothek / hrsg. von Margot
Wiesner. Berlijn: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1995. 138 p. isbn
3-87068-944-7. M.n. p. 73-93.

7 Kircher, P.: ‘PrompCat provides automated copy cataloging’. - In:
OCLC Newsletter (1996)221 (May/June), p. 24; Schermer, H.: ‘Elek-
tronisch bestellen dankzij EDILIBE II’. In: Pica mededelingen

18(1995)2, p. 3; Jaarverslag Pica 1995, p. 28.
8 Outsourcing cataloging, authority work, and physical processing: a checklist of

considerations / Commercial Technical Services Committee, Association for

Library Collections and Technical Services; ed. by Marie A. Kascus,
Dawn Hale. Chicago [etc.]: American Library Association, 1995.
xii, 40 p. isbn 0-8389-3449-8.

9 Functional requirements for bibliographic records: draft report for world-wide

review / recommended by the IFLA Study Group on Functional Requirements

for Bibliographic Records. Frankfurt am Main: IFLA Universal Bibli-
ographic Control and International MARC Programme, Deutsche
Bibliothek, 1996. 115 p.

10 Verwer, R.: ‘Waar is W.F. Hermans’; Heijligers, T.: ‘Bedrog of
dwaling?’; Bosman, F.: ‘Overkill’. In: Open 28(1996)4, p. 102-105.
Mössenlechner, K.: ‘Creutzfeldt verslaat Jansen’. In: NRC/Han-

delsblad 27 juni 1996.


