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Frans Huisman

Anders zoeken met een classificatie
Aan de hand van een lopend project in de UB Leiden, schetst Frans Huisman een methode

om het zoeken met een bestaande bibliotheekclassificatie te verbeteren. In deze Leidse aan-

pak worden de classificatiecodes vervangen door doorzoekbare ‘trefwoorden’ en wordt de

structuur van de classificatie zichtbaar gemaakt in een hypertekst boomstructuur.

GEBRUIKERSONDERZOEKEN IN BIBLIOTHEKEN wijzen ge-
woonlijk uit dat de OPC veel gebruikt wordt om naar

literatuur over een onderwerp te zoeken. Ten opzichte
van het zoeken in kaartcatalogi is er sprake van een aan-
zienlijke stijging. Tevens blijkt dat het zoeken met tref-
woorden of titelwoorden verre de voorkeur heeft boven
het zoeken met notaties uit een classificatie. De voor de
hand liggende verklaring voor het negeren van de classifi-
catie is de gebruikersonvriendelijkheid ervan in de OPC.
De gebruiker wordt immers gedwongen om vooraf zijn
zoekvraag te vertalen in een onderwerpsnotatie volgens de
regelgeving van de classificatie. En gewoonlijk ontvangt
hij hierbij geen enkele ondersteuning.
Dat neemt niet weg dat classificaties toch veel gebruikt
worden bij het toegankelijk maken van informatie. De
menselijke geest heeft een onstuitbare behoefte aan orde-
nen en classificaties helpen hierbij. Het aantal verschillen-
de toepassingen en het onderzoek hiernaar neemt nog
duidelijk toe.1 De gebruiksmogelijkheden van classificaties
reiken veel verder dan de bibliotheek: van de supermarkt
tot het Internet. Interessante nieuwe toepassingen zijn te
vinden bij het ordenen of toegankelijk maken van gege-
vens op het Internet. Bijvoorbeeld bij de www-onder-
werpsbomen van Yahoo of bij de ontwikkelingen van
Open Directory.2 Het is ook mogelijk om de structuur van
een site in een apart html-frame te presenteren. Hierdoor
krijgt een gebruiker (enig) inzicht in de opbouw van de
site en met de zichtbare hyperlinks kan hij eenvoudiger
door de aangelegde hiërarchie lopen. De behoefte hieraan
is groot, want het is heel lastig in te schatten in welke
wortel van de www-boom de mogelijk relevante informa-
tie is te vinden; temeer omdat je door het volgen van aan-
geboden hyperlinks ook gemakkelijk op een zijweg geleid
kunt worden.

Webtechnologie
Inmiddels hebben we ongemerkt het conventionele terri-
torium van de classificatie verlaten en zijn in een webom-
geving gekomen. Dat is een voor de hand liggende stap en
niet alleen omdat de catalogi en bibliografieën in toene-
mende mate op het web functioneren. Het is ook de om-
geving waarin via de OPC zowel titelrecords als de teksten
zelf te vinden en te gebruiken zijn. Door de hypertekstre-
laties kunnen meer soorten bewegingen gemaakt worden
dan in de conventionele catalogi. Het gebruik van een clas-

sificatie in de webomgeving van de OPC schept bovendien
de mogelijkheid om niet alleen strikt hiërarchisch door de
classificatie te bewegen, maar met hetzelfde gemak kunnen
horizontale relaties worden aangesproken of worden de ti-
telrecords opgehaald. En omgekeerd kan in een gepresen-
teerde titelbeschrijving of een tekstdocument de betekenis
van een code worden getoond of overgegaan worden naar
de complete tekst van de classificatie.
De huidige webtechnologie biedt dus goede mogelijkhe-
den om de sterke kanten van een classificatie – de browse-
baarheid en de aanwezige context – beter te benutten. Het
is niet meer per se nodig de gehele boom volgens de hië-
rarchie af of op te lopen. Elke onderwerpsnotatie staat im-
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mers voor een onderwerp dat ook in woorden is uit te
drukken. In principe kunnen dat de begrippen zijn die in
de classificatie als betekenis van de codes worden aange-
boden. Wanneer we één of meer zoektermen van de ge-
bruiker matchen met deze vertaling van de onderwerpsno-
taties, kan de gebruiker sneller op een gunstige plaats in
de classificatie worden gebracht. Vanaf deze plaats kan hij
ofwel direct naar de bijbehorende titels doorgaan, ofwel
naar verwante onderwerpen navigeren.
Aan de hand van een lopend project in de UB Leiden
wordt een methode geschetst om het zoeken met een be-
staande bibliotheekclassificatie te verbeteren. Hierin wor-
den – simpel gezegd – zowel de classificatiecodes vervan-
gen door doorzoekbare ‘trefwoorden’ als de structuur van
de classificatie zichtbaar gemaakt in een hypertekstsys-
teem.

Een praktijkgeval
De Leidse Universiteitsbibliotheek stapte in 1987 in zijn
eerste Pica-OPC, een typisch product van de eerste gene-
ratie OPC’s. Inmiddels zijn we bij de Web-OPC van Pica
aangekomen. Tot op de dag van vandaag is het zoeken op
onderwerp een probleem. Ik beperk me hier tot de facili-
teiten in de huidige versie van deze Web–OPC. Naast de
titelwoorden zijn er ruwweg twee manieren beschikbaar
om op onderwerp te zoeken: de Gemeenschappelijke Onder-
werpsontsluiting (GOO) en de Systematische Catalogus van
de UB.
De mogelijkheden om met GOO te zoeken zijn nog be-
perkt: basiscodes en trefwoorden zijn door een onbekende
oorzaak verregaand incompleet aanwezig in de OPC, de
periode van onderwerp is voor het zoeken of selecteren
niet beschikbaar, de befaamde interactie tussen de Neder-
landse basisclassificatie en de GOO–trefwoorden ont-
breekt, van een soepel gebruik van de zogenaamde addi-
tionele discriminerende informatie (taal, materiaalsoort,
jaar of land van uitgave) is geen sprake et cetera. Kortom:
tekortschietende indexen, onvoldoende integratie en te
weinig interactie tussen gebruiker en OPC.3

Nog enige opmerkingen over de inhoudelijke kant. De
GOO wordt toegepast sinds 1991 en bestrijkt daarom
slechts een relatief gering gedeelte van de Leidse collectie.
De trefwoorden bieden op boekniveau een tamelijk speci-
fieke onderwerpsontsluiting. De relatiestructuur van de
trefwoordenthesaurus is beperkt. De basisclassificatie telt
slechts eenentwintighonderd klassen en is daardoor tame-
lijk grofmazig. Zoeken met zo’n basale classificatie is dan
ook van betrekkelijk weinig belang. Het verschil in speci-
ficiteit tussen de trefwoorden en de basisclassificatie is zo
groot dat het samenspel tussen de beide GOO-compo-
nenten problematisch is.

Naast GOO onderhoudt de UB nog een traditionele Sys-
tematische Catalogus met een eigen classificatie die vanaf
1963 werd ontwikkeld als opvolger van een Systematische
Catalogus uit de vorige eeuw. Het is een nette onder-
werpscatalogus met een uniforme opzet die is afgestemd
op de zwaartepunten in de Leidse collectie. Door de jaren
heen is de opzet en de toepassing goed gecoördineerd en
onderhouden. Voor de humaniora en de sociale weten-
schappen voldoet hij het best. Hij telt ruim honderddui-

zend klassen en is voorzien van een trefwoordenregister
van zo’n dertigduizend termen waarmee de correcte code
van veel onderwerpen kan worden gevonden. In de perio-
de van de kaartcatalogus functioneerde deze catalogus
naar behoren en er werd een aanzienlijk gebruik gemeten.
Na de introductie van de OPC is dat gebruik geleidelijk
gezakt. Een belangrijke directe oorzaak is dat noch de
tekst van de classificatie, noch het register hierop via de
OPC zijn te benaderen. Zoals hierboven al werd gecon-
stateerd is de gebruiker daardoor verplicht om zelf zijn
vraag naar een code te vertalen. Andere oorzaken van het
teruglopende gebruik zijn de weliswaar gebrekkige maar
laagdrempelige mogelijkheid om met titelwoorden op on-
derwerp te zoeken en (in mindere mate) om GOO-tref-
woorden te gebruiken.
Toch worden wij er door de contacten met onze gebrui-
kers regelmatig aan herinnerd dat een betere toegang tot
de lokale classificatie voor hen zinvolle resultaten ople-
vert. De kracht van de classificatie ligt vooral in de brow-
semogelijkheden en in de doorlopende beschikbaarheid
van de context. Bovendien heeft het zoeken in de eigen
collectie de aantrekkelijke kant dat de gevonden publica-
ties direct bestelbaar en beschikbaar zijn. Een recente ver-
betering is dat de Leidse codes in de Web-OPC aanklik-
baar zijn, waardoor gemakkelijk meer titels met hetzelfde
onderwerp gevonden kunnen worden.
De tekortkomingen van de OPC met betrekking tot het
zoeken op onderwerp via een classificatie zijn niet speci-
fiek voor Leiden of voor de OPC van Pica. Ze komen nog
steeds wereldwijd voor en er is een uitgebreide literatuur
over.4

Mogelijkheden tot verbetering
Eerst enige algemene opmerkingen over de richting waar-
in de verbetering gezocht moet worden. Zoeken op onder-
werp verloopt significant anders dan zoeken naar een ge-
kende publicatie. Bij de onderwerpsvraag is het verloop
van het zoekproces veel grilliger. De formulering van de
vraag is lastiger en moet meestal meermalen worden bijge-
steld. Meestal zijn ook diverse benaderingen mogelijk.
Meer dan bij het zoeken naar een gekende publicatie is
hier sprake van een proces en niet van een eenmalige han-
deling. Impliciete suggesties uit de gevonden titels of uit
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thesaurusrecords verbeteren het resultaat. De aanwezige
hyperlinks nodigen ook uit. Bij het ontwerpen van de
Web-OPC dient dit typerende zoekproces ondersteund te
worden.5

Zowel de classificatie als de ermee ontsloten titels dienen
gelijkwaardig en geïntegreerd doorzoekbaar te zijn in de
OPC. Dit impliceert dat de betekenis van een code in de
gevonden titels zichtbaar is. Het gebruiksgemak vereist dat
de classificatie op woordbasis is te doorzoeken. Om de
browsefunctie tot haar recht te laten komen dient ook de
volledige tekst van de classificatie via de OPC toegankelijk
en doorbladerbaar te zijn. De UB Leiden heeft bij het zoe-
ken naar een verbetering voor ogen gehouden dat de te
kiezen oplossing met een redelijke inspanning uitvoerbaar
moet zijn. Een drietal mogelijkheden is als onvoldoende
afgewezen:
•  Concorderen naar de Nederlandse basisclassificatie. Oordeel:

het is heel onaantrekkelijk om een precieze ontsluiting
van circa honderdduizend klassen terug te brengen tot
niet meer dan eenentwintighonderd klassen. Het infor-
matieverlies zou onacceptabel groot zijn en de gebruiks-
mogelijkheden uiterst gering.

•  Classificatie in html separaat beschikbaarstellen op de website
van de UB. Gebruikers kunnen daar hun code vinden. Zij
moeten dan de code noteren en daarmee zoeken in de
OPC. Oordeel: wat betreft het bieden van inzicht in de
opbouw en de context van de classificatie een aantrekke-

lijke oplossing die ook betrekkelijk snel is uit te voeren.
Maar de gebruiker blijft verplicht om zelf zijn vraag in
een code te vertalen. Hiermee is ook geen integratie be-
reikt van classificatie en titelbestand in de OPC. Het is
in deze vorm geen gebruikersvriendelijke oplossing.6

•  Codes vervangen door de bijbehorende omschrijving uit de
classificatie. Door dan vervolgens een index te maken van
die toegevoegde woorden kan de classificatie op woord-
basis doorzocht worden. Oordeel: een oplossing met
nogal wat beperkingen. In de eerste plaats is de om-
schrijving van de code meermalen te summier. Een om-
schrijving als ‘Frankrijk’ heeft zonder context geen in-
houd. ‘Frankrijk’ kan zowel een geografische bepaling
zijn bij de ‘geschiedenis van de tekenkunst’ als bij de
‘spoorwegen in afzonderlijke landen’. Dit tekort kan al-
leen opgelost worden door context toe te voegen. Een
tweede bezwaar is dat de gebruiker bij deze oplossing
geen overzicht van de gehele classificatie kan krijgen, dus
de browsefunctie komt niet tot zijn recht. Bovendien
vindt er slechts een beperkte integratie plaats tussen ti-
tels en classificatie. Een pluspunt ten opzichte van de vo-
rige optie is dat het zoeken direct binnen de OPC kan
plaatsvinden.

De Leidse aanpak
In Leiden is ervoor gekozen de gehele classificatie in een
lokale Pica-thesaurus op te nemen. Gezien de tamelijk

uniforme opzet van de indeling is dat
met een redelijke inspanning te realise-
ren. Hierboven is geconstateerd dat een
simpele omzetting van de omschrijving
van de classificatie en/of van het tref-
woordenregister ontoereikend is om in
de OPC een acceptabele toegang op
woordbasis te bieden. Daarom worden
niet alleen de code en de omschrijving
ervan in de thesaurus opgenomen, maar
tevens wordt elke code vertaald in een
trefwoordstring. Hierbij wordt de metho-
de van de Indiase bibliotheektheoreticus
S.R. Ranganathan gevolgd.7

Zo’n trefwoordstring begint met de (zo
nodig geredigeerde) omschrijving van de
code en daarachter worden vanuit de
classificatie de hiërarchisch hogere be-
grippen van het onderwerp opgenomen.
Eventuele redundantie wordt verwijderd.
De context die in het schema van een
classificatie direct zichtbaar is, wordt op
deze wijze in woorden vertaald. Bij de
vorm en de keuze van het vocabulaire
wordt waar mogelijk bij de GOO-thesau-
rus aangesloten. De hiërarchie van de
classificatie wordt met een bredere term-
relatie vastgelegd. Waar nodig worden
toelichtingen en verwijzingen toege-
voegd. Aan het trefwoordenregister kun-
nen nog extra trefwoorden worden ont-
leend. De uitwerking is te zien in het bij-
gaande voorbeeld uit de rubriek genees-
kunde (zie nevenstaand kader).

Code Sy 39.171 uit de classificatie:

Sy 35 Centraal zenuwstelsel

...

Sy 39 Hersenen

Sy 39.11 Anatomie. Histologie.

Hierbij: Misvormingen

Sy 39.14 Fysiologie. Pathologische fysiologie.

Sy 39.17 Hersenziekten

Sy 39.171 Traumata van de hersenen

Zie ook Sm 68.11

Wordt in de thesaurus:

170 (Code) Sy 39.171

530 (Tekst): Traumata van de hersenen

460 (BT-relatie): !ppn! Sy 39.17 = Hersenziekten

681 (Trefwoordstring): Traumata: Hersenen: Hersenziekten: Centraal zenuwstelsel

600 (Verwijzing): Zie ook Sm 86.11

550 (Extra trefwoord): Hersenschudding

Het thesaurusrecord en een titelbeschrijving zullen er in de Web-OPC als volgt uitzien:

Sy 39.171 Traumata van de hersenen

Verwijzing: Zie ook Sm 86.11

Aantal: 101 titels

Titel Imaging of head trauma / Alisa D. Gean

Jaar: 1994

Auteur: Alisa D. Gean

Basiscode: 44.90 neurologie

GOO-trefw.: Hersenbeschadiging, Radiodiagnostiek

Onderwerp: Sy 39.171 = Traumata: Hersenen: Hersenziekten: Centraal zenuwstelsel

Uitgave: New York : Raven Press

Omvang: XI, 577 p
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Zoeken in de Web-OPC
Na de conversie van de Systematische Catalogus zijn er
voor de gebruiker twee zoekwegen voorzien om de Leidse
classificatie te benutten bij het zoeken op onderwerp.

1. Direct zoeken met één of meer trefwoorden. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van een index die alle afzonderlijke tref-
woorden uit de trefwoordstring en de extra trefwoorden
uit het trefwoordenregister bevat. Een zoekactie levert
een set op met titels en thesaurusrecords. Vanaf het the-
saurusrecord kan men dankzij de BT-, NT- en RT-rela-
ties van de classificatie naar verwante onderwerpen over-
gaan. Dankzij de contextrijke trefwoordstrings kunnen ge-
detailleerde onderwerpen ook met bredere termen wor-
den gevonden. Vanuit de gevonden titels kan desgewenst
een sprong naar de classificatie gemaakt worden.

2. Stapsgewijs zoeken met de classificatie. Vanaf een lijst met
de hoofdrubrieken daalt de gebruiker in twee à vier stap-
pen af in de tekst van de classificatie. Alle annotaties zijn
zichtbaar en bij het aanklikken van een verwijzing (zoals
hier ‘Zie Sm 86.11’) springt men naar een andere plaats in
de classificatie. De aantallen aanhangende titels worden
gepresenteerd. De hiërarchisch hogere lagen zijn opgeno-
men in een aantal statische webpagina’s die binnen de
Web-OPC oproepbaar zullen zijn.

Na het maken van een set zijn de gebruikelijke setmanipu-
laties mogelijk. Allerlei onderwerpsrijke velden van de ti-
telbeschrijvingen kunnen aangeklikt worden, zoals andere
codes of trefwoorden van de Leidse classificatie, GOO-
trefwoorden, opstellingssystematieken van instituten en
studiezalen, persoonsnaam als onderwerp of titelwoorden.
Na de Leidse conversie wordt het grillige zoekproces bij
het zoeken op onderwerp in de Web-OPC beter onder-
steund. Gezien de complementaire eigenschappen van
classificaties ten opzichte van oorspronkelijke woordsyste-
men ben ik ervan overtuigd, dat het zoeken met een clas-
sificatie zinvol blijft naast het zoeken met trefwoorden of
titelwoorden. Vooral in grote en brede collecties is een
classificatie een onmisbaar instrument. Wij verwachten
dat de toegankelijkheid van de lokale classificatie én van
de collectie wordt verbeterd door de beschreven vertaling
van de onderwerpsnotaties in een trefwoordstring. Het is
een project van beperkte omvang, want de onderwerps-
ontsluiting is reeds in de titelbeschrijvingen aanwezig.

Stand van zaken
• De UB Leiden en Pica hebben het formaat van de the-

saurus gedefinieerd. Vanaf september 1999 wordt be-
gonnen met het vullen van de thesaurus. De initiële vul-
ling van de thesaurus wordt handmatig met een tekst-
verwerker voorbereid en vervolgens met standaardpro-

Inspanningen elders

In diverse bibliotheken zijn oplossingen gevonden voor het beter
toegankelijk maken van een classificatie in de OPC. Hier een selectie.

Een heel bekende is het ETH Library Information Control System
(ETHICS) van de Eidgenössischen Technische Hochschule in Zürich.1

De met de UDC ontsloten boeken kunnen gezocht worden met de
begrippen uit het trefwoordenregister op de UDC.

In de UB Delft is in de jaren zeventig elke code van de lokale
classificatie geconcordeerd in een string die bestond uit de systemati-
sche notatie, enige trefwoorden en voorzover van toepassing een
geografisch trefwoord of een vormtrefwoord.2 Door de string te
permuteren kon in de toenmalige OPC op alle elementen gezocht
worden. Inmiddels zijn de concordantiestrings opgeheven; de codes
en trefwoorden zijn nu apart te doorzoeken en te combineren. In de
huidige OPC van Delft komt een slimme mogelijkheid voor om vanuit
een titel naar een van de indexen te gaan. Klikken op de voorlooptekst
brengt de gebruiker in de desbetreffende index en wel op de plaats
van het gepresenteerde item. Bij het klikken op het daarachter
staande trefwoord of de code wordt direct een zoekactie uitgevoerd.3

In de UB van Kiel is onlangs ook een verbeterde toegang tot de lokale
classificatie beschikbaar gekomen. De code is met de omschrijving
ervan, met synoniemen en diverse gerelateerde begrippen in een
lokale Pica-thesaurus opgenomen.4 In de Web-OPC kan gezocht
worden met de woorden van de omschrijving en met de code.
Daarnaast is het mogelijk om vanuit de tekst van de classificatie, die
buiten de OPC beschikbaar wordt gesteld, een zoekactie in de OPC te
doen.5 De UB van Regensburg biedt de Verbundklassifikation ook naast
de OPC aan, maar het is niet mogelijk om hiermee direct een
zoekactie in de OPC uit te voeren.6

Liu en Svenonius vervaardigden het Dewey Online Retrieval System
(DORS) als interface op een OPC. Hiervoor is een gedeelte van de
DDC gedigitaliseerd en elke Dewey-code vertaald in een string van
trefwoorden. De database kan zowel via de classificatie (door

stapsgewijs afdalen in de hiërarchie) als via trefwoorden doorzocht
worden. De uitwerking is nauw verwant met die van de UB Leiden.7

Diverse classificaties zijn geheel of gedeeltelijk in een thesaurus
opgenomen. Daar horen in ieder geval de grote universele
classificaties bij zoals de UDC, de DDC en de LCC. Binnen UNIMARC
is een format ontwikkeld voor het opslaan van classificatiegegevens.8

Een belangrijke activiteit is het vervaardigen van de verbale vertaling
van de codes. De vertaling is doorgaans gebaseerd op de (aange-
paste) omschrijvingen zoals die in de classificatie voorkomen.
Svenonius maakte een automatisch gegenereerde kettingindex
volgens het principe van Ranganathan. Extra trefwoorden werden
ontleend aan de hiërarchisch hogere Dewey-codes.9 G.J.A. Riesthuis
ontwikkelde een programma om toegekende UDC-coderingen te
ontleden en te vervangen door de tekst van de omschrijving uit de

Master Reference File van de UDC.10

Noten

1.  Zie: www.ethbib.ethz.ch/electrethics.html.

2.  A. Vasiljev, ‘Het Delftse thesaurusproject’. In: Open 10 (1978), p. 188-194.

3.  Zie: www.library.tudelft.nl.

4.  Klara Erdei, ‘Systematik im Online-Katalog der UB Kiel. Ein Werkstattbericht’. In: Bibliotheksdienst

33 (1999), p. 302-310.

5.  Zie: www.uni-kiel.de/ub/info/neukat1.html en kies dan Web-Zugang zum Systematischen

Fächerkatalog der Zentralbibliothek.

6.  Zie: www.bibliothek.uni-regensburg.de/Systematik/systemat.html. Bij het bladeren in de

classificatie blijft de hiërarchie in een apart frame zichtbaar.

7.  S. Liu en E. Svenonius, ‘DORS: DDC online retrieval system’. In: Library Resources & Technical

Services 35 (1991), p. 359-375.

8.  Zie: www.ifla.org/VII/s29/projects/rep1.htm.

9.  E. Svenonius et al., ‘Automation of chain indexing’. In: Classification research for knowledge

representation and organization, ed. by N.J. Williamson and M. Hudon. Amsterdam : ESP, 1992, p.

351-364.

10. G.J.A. Riesthuis, Zoeken met woorden. Hergebruik van onderwerpsontsluiting. Amsterdam:

Leerstoelgroep Boek- Archief- en Informatiewetenschap, 1998.
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grammatuur ingelezen. Een aanzienlijk gedeelte van de
rubrieken is gebaseerd op een vast stramien, dat gemak-
kelijk met de variabele gegevens kan worden gecombi-
neerd. Het is de bedoeling om tegelijkertijd het aantal
klassen met circa twintig procent terug te brengen.

• Pica zorgt voor de BT- en RT-relaties in de thesaurus.
Als de thesaurus gevuld is, worden de in de GGC-titels
aanwezige codes vervangen door het corresponderende
recordnummer uit de thesaurus. De expansie van dat
nummer in de titelbeschrijving bestaat uit de code + de
trefwoordstring. Een sterke kant van de Pica-program-
matuur is dat de tekst en de code van de classificatie ge-
heel vanuit de thesaurus kunnen worden beheerd. De
greep op de ontsluiting in de titelbeschrijvingen verbe-
tert hierdoor aanzienlijk.

• De inrichting van de Web-OPC voor de nieuwe zoek-
mogelijkheden dient nog plaats te vinden. Bij de tref-
woordenindex is nog niet beslist of deze apart dan wel
gemengd met de GOO-trefwoorden zal worden aange-
boden.

• Binnen de Leidse Universiteit is de hier beschreven ont-
wikkeling een voorbeeldproject. Indien dit voldoet aan
de verwachtingen kan de bruikbaarheid van andere clas-
sificaties binnen de Leidse collecties op een vergelijkba-
re wijze worden verbeterd.

• Op langere termijn wordt gestreefd naar verdergaande
integratie bij het zoeken op onderwerp. We verwachten
dat onze Systematische Catalogus dankzij de hier be-
schreven ontwikkeling in dit proces beter meegenomen
kan worden.

Noten
1 Zie bijvoorbeeld de activiteiten van de International Society for
Knowledge Organization (ISKO), zoals het blad Knowledge Organisa-
tion en de regelmatig plaatsvindende ISKO-congressen.
2 H. van der Laan, ‘Lycos omarmt Open Directory’. In: Informatie
Professional 3(1999)7/8, p. 38-39.
3 Ik geef hiermee uiteraard geen complete beoordeling over de Web-
OPC van Pica. Voor een gedeelte is er ook sprake van hardnekkige
lokale problemen.
4 S. Husain and A. O’Brien, ‘Recent trends in subject access to
OPACS. An evaluation’. In: International Classification 19(1992), p. 140-
145. Recente literatuur is te vinden in de bibliografie die in elke
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