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Ervaringen van de Bibliotheek TU Delft

Automatische onderwerpsindexering
van een bibliotheekcatalogus

DE BIBLIOTHEEK VAN DE Technische Universiteit Delft
besteedt een substantieel deel van beschikbare tijd en

budget aan inhoudelijke ontsluiting van de collectie. Hier-
bij geldt het uitgangspunt: wat ingekocht kan worden
doen we niet zelf. De eigen ontsluitingsmethode wordt
voornamelijk toegepast op boeken, conferentieverslagen
en proefschriften die in de bibliotheekcatalogus zijn opge-
nomen. Per jaar besteedt de BTUD bij benadering twee-
honderdvijftigduizend gulden aan de onderwerpsontslui-
ting van de fysiek aanwezige collectie. In het verleden is er
voortdurend aan gewerkt om de kwaliteit van de onder-
werpsontsluiting op voldoende niveau te houden. De acti-
viteiten waren gericht op het beheersen van consistentie
en omvang van het gebruikte systeem.

Uitgangspunten
Voor de ontsluiting van informatie wordt binnen de
BTUD een model gehanteerd dat bestaat uit drie lagen:1

• de gidslaag bevat meta-informatie over bronnen waarin
vervolgens verder kan worden gezocht;

• de speurlaag bestaat uit indexen op deze bronnen en bij-
behorende zoekfaciliteiten;

• de vindlaag bevat de gezochte informatie zelf (bij elek-
tronische informatie) dan wel de plek waar deze fysiek
te vinden is (bij papieren informatie).

De indexering van de catalogus maakt deel uit van de
speurlaag van het model. De eigen collectie moet tussen
het grote informatieaanbod in de gids- en speurlaag zicht-
baar/vindbaar blijven. De onderwerpsontsluiting in de ca-
talogus zou de zichtbaarheid van de eigen collectie tussen
het wereldwijde aanbod van technisch wetenschappelijke
informatie moeten vergroten door de trefkans bij het zoe-
ken groter te maken. Bibliotheekcatalogi zijn informatie-
arm in vergelijking met abstract-databases of Internet-
bronnen, waarin in veel gevallen samenvattingen, in-

houdsopgaven en soms zelfs volledige teksten beschikbaar
zijn. Om bibliotheekcollecties beter vindbaar te maken,
moeten de catalogi informatierijker worden én beter afge-
stemd zijn op de verwachtingen van de gebruiker. Aan het
eerste kan worden voldaan door uitbreiding van de in-
houdskenmerken met inhoudsopgave en samenvatting van
de publicatie. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat tachtig
procent van de catalogusgebruikers op onderwerp zoekt
en daarbij de (veronderstelde) titelsteekwoorden als
zoektermen gebruikt. Een betere afstemming op het zoek-
gedrag van gebruikers wordt dus bereikt door het toeken-
nen van trefwoorden die zijn afgeleid van/gebaseerd op ti-
telsteekwoorden. Om de efficiency van de bibliotheekin-
spanningen te vergroten zouden alleen extra trefwoorden
toegevoegd moeten worden als de titelwoorden de inhoud
onvoldoende omschrijven.
De vraag is gerechtvaardigd of het wel de moeite waard is
om veel energie te stoppen in de indexeringsfase. Immers,
met de huidige mogelijkheden (taaltechnologie, statis-
tische analyses, relevance-ranking en terugkoppeling op
basis van zoekresultaten) lijkt het veel effectiever om in de
verbetering van retrieval te investeren. Echter, gezien de
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functionele beperkingen van bestaande bibliotheeksyste-
men en de eerdergenoemde informatie-arme omgeving
valt in een bibliotheekomgeving niet te ontkomen aan in-
vesteringen in de indexeerfase.

De indexeringsmethoden2

Automatische onderwerpsindexering houdt in de automa-
tische extractie van woorden of termen uit teksten (steek-
woorden), gevolgd door een relevantiebepaling van de steek-
woorden voor de inhoud van het document. Voor de rele-
vantiebepaling worden verschillende methoden en werkwij-
zen gebruikt. Twee hoofdrichtingen zijn te onderscheiden:
• na extractie worden de steekwoorden uit de tekst van het

document (free text indexing) bewerkt (genormaliseerd)
en op basis van statistische of linguïstische technieken
gewogen;

• indexering vindt plaats door toekenning van trefwoorden
(descriptoren) aan het document. In deze situatie vindt
de relevantiebepaling van de descriptoren plaats op basis
van een vergelijking met externe bronnen zoals woor-
denboeken en thesauri.

Methodisch kunnen de statistische en de linguïstische aan-
pak worden onderscheiden. Het spectrum van methoden
strekt zich uit van eenvoudige extractie, via selectie van
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en
werkwoorden uit de tekst met uitsluiting van stopwoorden,
tot linguïstische werkwijzen van lemmatisering (grond-
vormreductie), syntaxanalyse (parsing) en op waarschijn-
lijksheidsberekeningen gebaseerde indexerings- en retrie-
valsystemen.
Vrije tekst indexering; de school van Salton Voor de
Amerikaanse onderzoeken is het werk van Salton3 en op-
volgers representatief. Deze onderzoekers passen eenvou-
dige extractiemethoden toe in combinatie met statistische
technieken. In de loop van de jaren tachtig en negentig
richt men het onderzoek op verbetering van recall en pre-
cisie. De verhoging van de precisie kan door termassocia-
ties en het gebruik van context worden bereikt. Dit heeft
geleid tot het misschien wel meest besproken indexerings-
model: het vector-spacemodel van Salton.
In het vector-spacemodel wordt een document gerepre-
senteerd door een vector met daarin alle termen die in het
document voorkomen. Door analyse van documentvecto-
ren kan men termassociaties vaststellen (welke termen ko-
men meer dan gemiddeld samen voor?), waaruit samenge-
stelde termen volgen waardoor de precisie wordt ver-
hoogd. De recall kan worden verbeterd door de overeen-
komst tussen documentvectoren vast te stellen en vervol-
gens documenten te clusteren. Een zwak punt in de vec-
torvergelijking is dat gelijktijdig voorkomen van termen
niet hoeft te betekenen dat de inhoud van de documenten
overeenkomt (of andersom). Het Latent Semantic In-
dexing-model is een voorbeeld van een methode die hier-
aan iets probeert te doen. Het model veronderstelt dat er
een onderliggende (latente) structuur bestaat in het pa-
troon van woordgebruik in de verschillende teksten. Hier-
door wordt de onterechte veronderstelling dat woorden
onafhankelijk van elkaar in een tekst voorkomen gedeelte-
lijk gecorrigeerd.
Indexering op basis van natuurlijke-taalanalyse kan gezien
worden als een uitbreiding van de tot nu besproken statis-

tische methoden waar als voorbewerkingen op statistische
analyses op morfologisch (woorden worden herleid tot
stamwoorden) en lexicaal (stopwoordenherkenning, woor-
denboeken samenstellen) niveau wordt gewerkt. Bij na-
tuurlijke-taalanalyse probeert men de syntactische en se-
mantische structuur van een tekst te ontleden.
Op de TREC-conferenties (Text Retrieval Conference)
vindt de belangrijkste test van de experimentele retrieval-
technieken, en daarmee ook van de indexeringsmethoden
plaats. Natuurlijke-taalanalyse, relevance feedback en pas-
sage retrieval krijgen veel aandacht. De tests hebben be-
trekking op zeer grote datasets van documenten met sterk
wisselende lengte. De datasets zijn multidisciplinair,
meertalig, bevatten verschillende karaktersets en er zijn
audiofragmenten in opgenomen.4

Automatisch indexeren door het toevoegen van trefwoor-
den In Duitsland is in de jaren 1980-1990 veel onderzoek
verricht naar automatische indexering door het toekennen
van trefwoorden. In deze methoden wordt nagegaan wel-
ke woorden in een tekst verwijzen naar een descriptor in
een woordenboek. Dit gebeurt op basis van een set regels
die resulteren in een verwijzingsbeschrijving. Eigenschap-
pen van een verwijzingsbeschrijving kunnen zijn:
• waar komt de term voor? (titel, samenvatting)
• wat is de relatie tussen de term en de descriptor? (the-

saurusrelaties, equivalenties, statistische verbanden)
• de toekenningsfrequentie van de descriptor binnen de

totale verzameling.
De kwaliteit van het woordenboek is bepalend voor de
kwaliteit van de beschrijving, waarbij vooral de kwaliteit
en kwantiteit van non-descriptoren van belang zijn. Een
verzameling van verwijzingsbeschrijvingen levert een maat
op voor de relevantie van een descriptor voor een term.
Start van het onderzoek naar het automatisch toekennen
van trefwoorden zijn de projecten “Wörterbuchentwick-
lung für automatisches Indexieren” (WAI) en “Weiterent-
wicklung der automatischen Indexierung und des Infor-
mation Retrieval” (AIR) onder leiding van Lustig5 uit de
jaren 1980-1985. Deze projecten hebben geleid tot een
automatische indexering van Engelstalige documenten (ti-
tels en samenvattingen) uit de databank Physics Briefs (het
AIR/Phys-project). Hiertoe werden voor de indexering
benodigde woordenboeken ontwikkeld, onder meer op
basis van statistische analyse van reeds intellectueel geïn-
dexeerde documenten. De statistische analyse bestaat uit
het bepalen van een zogenaamde Zuteilungsfaktor, die de
waarschijnlijkheid uitdrukt dat een descriptor aan een
tekst wordt toegekend bij aanwezigheid van een bepaalde
term (zie kader op pagina 45).
Vanaf 1990 zijn in Duitse bibliotheken onderzoeken uit-
gevoerd naar het toekennen van trefwoorden aan informa-
tie-arme records op basis van alleen taalkundige principes.
Hier kunnen worden genoemd de systemen PASSAT,
CTX – Computergestützte Texterschliessung en IDX –
System zur Automatischen Indexierung. Alle systemen
werken met uitgebreide woordenboeken en beschrijvin-
gen van relaties, waarbij soms ook parsing en grondvorm-
reductie plaatsvindt. PASSAT en CTX zijn toegepast bin-
nen nauwkeurig gedefinieerde documentverzamelingen.6

Het systeem IDX (System zur automatischen Indexierung)
maakt gebruik van woordenboeken op basis van lexicogra-
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Zuteilungs relation Z

De Z factor kan worden opgevat als een statistisch verband tussen de
termen in de te indexeren tekst en de toe te kennen descriptor. Anders
gezegd: een term t en een descriptor s hebben een relatie Z als de
empirisch bepaalde kans P dat:
Z(t,s) = P {s relevant | t komt in tekst voor} > drempelwaarde.
Hierbij bepaalt de intellectuele indexering de relevantie van een
descriptor voor een tekst.

De Z-factor kan als volgt worden weergegeven:

Z(t,s,U) =  h(t,s,U)
f(t,U)

waarbij:

U: de verzameling van verschijningsvormen van de term is
f: het aantal documenten waarin de term t voorkomt in de tot

verzameling U behorende vormen
h: het aantal documenten waaraan de descriptor s intellectueel is

toegekend, binnen de verzameling documenten waarin de term
t voorkomt.

Alleen die waarden worden gebruikt die boven een bepaalde drempel-
waarde uitkomen: Z(t,s,U) >= c1  en h(t,s,U) >= c2. Z(t,s) benadert de
waarschijnlijkheid dat een descriptor aan een document wordt
toegekend als een term t in de tekst staat. Lage h en f waarden geven
grote onzekerheid in de schatting van Z. Door uitsluiting van lage h-
en f-waarden kunnen significante termen met lage frequenties
uitvallen.

fische principes (dus niet op basis van linguïstische struc-
tuuranalyse en parsing). Een relatiewoordenboek, waarin
de relaties tussen woorden worden geformaliseerd, vormt
de basis van het systeem. Voorafgaand aan de eigenlijke
indexering vindt een spellingcontrole plaats. Niet-geïden-
tificeerde woorden worden gemarkeerd om in een later
stadium voor opname in de woordenboeken in aanmer-
king te kunnen komen. IDX is toegepast op de biblio-
theekcatalogus van de universiteitsbibliotheek van Düssel-
dorf. Hier is in het kader van de Milos I- en Milos II-pro-
jecten (Maschinelle Indexierung zur erweiterten Literatu-
rerschliessung in Online-Systemen) een retro-indexering
van de kaartcatalogus uitgevoerd.

Relevantie voor bibliotheekcatalogus
De methoden voor automatische indexering zijn te verde-
len in de benadering op zuiver statistische gronden, waar-
bij de descriptoren worden ontleend aan de te indexeren
teksten (de school van Salton), een combinatie van statis-
tische technieken en het gebruik van woordenboeken (de
school van Lustig) en het toekennen van descriptoren op
basis van een woordenboek (de school van Lepsky-Zim-
merman).
De belangrijkste evaluaties van indexeermethoden volgens
de school van Salton worden geleverd door de Text Re-
trieval Conferenties (TREC). Omdat de resultaten van de
TREC-conferenties uitsluitend op volledige teksten slaan,
zijn ze niet overdraagbaar op bibliotheekcatalogi. Toch
zou dit in de toekomst kunnen veranderen, omdat de bi-
bliografische gegevens van het materiaal dat voornamelijk
in bibliotheekcatalogi is opgenomen steeds vaker inclusief
inhoudsopgaven en samenvattingen in digitale vorm be-
schikbaar komen.
Als men de kansen van automatische indexering van bibli-
otheekcatalogi in het licht van het voorgaande ziet, dan

komen (naast zeer langdurige en kostbare ontwikkelin-
spanningen) de volgende problemen naar voren:
• catalogi van universiteitsbibliotheken zijn meertalig;
• catalogi van universiteitsbibliotheken zijn multidisciplinair;
• catalogi van universiteitsbibliotheken zijn niet voorzien van

samenvattingen.
Indexeringssystemen die gebaseerd zijn op woordfrequen-
ties of syntactische analyse van het bronmateriaal zullen
daarom niet geschikt zijn voor toepassing op bibliotheek-
catalogi. Algemeen kenmerk van het onderzoek in Europa
is, dat meer aandacht wordt geschonken aan de ontwikke-
ling van woordenboeken. Voor Nederlandse bibliotheek-
catalogi zijn dit relevantere onderzoeken, omdat de resul-
taten beter toepasbaar zijn op meertalige systemen met
weinig tekst. Lexiconondersteunde extraherende systemen
zullen wellicht meer kans hebben op succes. De lengte
van de ter beschikking staande tekst heeft hier niet zo’n
grote invloed op de functionaliteit: vooral de omvang van
de woordenboeken is hier bepalend. Het is duidelijk dat
de woordenboeken meertalig moeten zijn en multidisci-
plinair en dat dit de grootste uitdaging vormt bij het toe-
passen van automatisch indexeren van bibliotheekcatalogi.
De IDX-methode is toegepast in een met Delft vergelijk-
bare omgeving: de catalogus van de universiteitsbiblio-
theek van Düsseldorf. Dit is een multidisciplinaire, meer-
talige en informatie-arme omgeving. Groot probleem van
deze benadering vormt de beschikbaarheid, het onder-
houd en de opbouw van de woordenboeken. Deze zullen
voor de Delftse situatie moeten worden ontwikkeld (of
waar mogelijk worden ingekocht en verder ontwikkeld).
Lustig heeft in de projecten WAI (Wörterbuchentwick-
lung für automatisches Indexieren) en Weiterentwicklung
der automatischen Indexierung und des Information Re-
trieval (AIR) voor de database Physics Briefs aangetoond
dat woordenboekontwikkeling op basis van tekstextractie
en analyse van de reeds aan deze teksten toegekende de-
scriptoren tot goede resultaten kan leiden in de (semi-)au-
tomatische indexering van documenten binnen het fysi-
sche onderwerpsgebied. Deze werkwijze is gestaakt toen
Physics Briefs met het bestand Inspec is samengevoegd,
omdat Inspec al een eigen procedure voor semi-automati-
sche onderwerpsindexering had ontwikkeld.

Ervaringen in BTUD
Onze doelstelling is het verbeteren van de recall van de
zoekacties in de catalogus (ook al zou dat ten koste gaan
van de precisie) met hooguit gelijke maar liever minder
indexeringsinspanning.
Systemen voor automatische onderwerpsindexering heb-
ben taaltechnologie, statistiek en leren van eerdere erva-
ringen als bouwstenen. Uit de resultaten die tot nu toe
met automatisch indexeren in operationele situaties is be-
reikt, blijkt dat de methode van het ontlenen van titel-
steekwoorden alleen geschikt is voor bestanden met mini-
maal een samenvatting van de documenten. In deze situa-
tie kunnen met taaltechnologie en statistische bewerkin-
gen – ook in een multidisciplinaire en meertalige omge-
ving – aanvaardbare resultaten worden bereikt. In Delft
hebben we pogingen ondernomen om na te gaan hoe de
drie bouwstenen ingezet kunnen worden voor een biblio-
theekcatalogus. We hebben drie wegen bewandeld.
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Leerset

Het systeem van classificatiecodes werd vereenvoudigd en inhoudelijk
gemoderniseerd. De nieuwe codes zijn in eerste instantie alleen
gebruikt als plaatscodes voor de deelcollectie van de documenten in
de open opstelling (een geheel nieuwe situatie voor de BTUD sinds de
verhuizing in 1998). Hiertoe werden concordantielijsten gemaakt van
oude classificatiecodes naar nieuwe plaatscodes. Vaak was hierna nog
een handmatige correctie nodig.
De zo ontstane leerset is gebruikt in het nu lopende conversieproject
waarin voor de gehele collectie de classificaties zelf worden omgezet.
De conversie levert bevredigende resultaten op, zij het dat ook hier
nog wel handmatige controle/correctie nodig is.
De resultaten van het werken met een leerset van historische
gegevens zijn hoopgevend en deze methode zal daarom op een
analoge manier bij een trefwoordvoorspeller worden ingezet.

Nadere bestudering van de pilots in Duitse bibliotheken
Voor de Delftse situatie zijn de pilots die uitgevoerd zijn
met de catalogus van de universiteitsbibliotheek van Düs-
seldorf relevant. Uit deze pilots blijkt dat met behulp van
een zuiver lexicografische methode op basis van uitgebrei-
de woordenboeken een verbetering van de recall is te be-
reiken.7 Door behandeling van de steekwoorden tot ge-
normaliseerde vormen, waarna vergelijking met een woor-
denboek volgt, wordt een consistente indexering bereikt.
Nadeel van deze methode is dat de woordenboeken grote
ontwikkel- en onderhoudsinspanningen vragen. Het pro-
ject Milos heeft geresulteerd in het product Milos, dat
door een commercieel bedrijf wordt aangeboden. Milos is
operationeel bij de universiteitsbibliotheek van Düssel-
dorf.8 In de prijzen van de indexeringssoftware zijn de
prijzen van de woordenboeken inbegrepen. Er zijn woor-
denboeken ontwikkeld voor Engels, Duits, Frans, Spaans
en Italiaans.
Eigen onderzoekje In Delft vonden we het de moeite
waard te onderzoeken of het ontwikkelen/gebruik van
woordenboeken is te omzeilen. De Zuteilungsfaktor (zie
voorafgaande), die een associatie weergeeft tussen steek-
woorden en al toegekende descriptoren, zou een alterna-
tief kunnen zijn voor het gebruik van een woordenboek.
In deze oplossing wordt de nadruk gelegd op het gebruik
van een lerend systeem in combinatie met statistische
technieken. Het reeds opgebouwde systeem van titel-
woord/trefwoordcombinaties wordt als leerset ingezet.
Van een steekproef van veertigduizend records uit de
Delftse bibliotheekcatalogus (bestaande uit titelbeschrij-
vingen van boeken, congresverslagen, rapporten en disser-
taties) zijn de Z-factoren bepaald. De titelwoorden zijn
niet genormaliseerd. De stopwoorden werden handmatig
verwijderd uit de lijsten. De resultaten geven aan dat de
Z-factor niet geschikt is als instrument voor volledig auto-
matische ontsluiting (ook in de Phys/AIR-experimenten
wordt de methode gebruikt in combinatie met aanvullen-
de intelligente ontsluiting). Veel titelwoord/trefwoord-
combinaties komen niet boven een drempelwaarde uit
waaraan enige voorspellende betekenis kan worden toege-
kend. Ook leveren veel combinaties de maximale Z-factor
1 op gecombineerd met lage voorkomensfrequenties.
De mening van experts Bij TNO-TPD divisie Informa-
tiesystemen9 richt men de activiteiten op retrieval in volle-
dige teksten, waarbij een combinatie van taaltechnologie,
statistische analyse en een leerset tot aanvaardbare resulta-
ten moet leiden. Men is van mening dat voor een succes-
volle retrieval fuzzy zoeken en ranken van resultaten even
belangrijk zijn als inspanningen tijdens de indexeerfase. In
de indexeerfase heeft men resultaten bereikt met het inzet-
ten van taaltechnologie: men is er in geslaagd een systeem
te ontwikkelen waarbij betekenisvolle concepten (zoals sa-
mengestelde termen) in een tekst kunnen worden herkend.
Deze techniek is (in vereenvoudigde vorm) toegepast op
een steekproef van veertigduizend records uit de Delftse
bibliotheekcatalogus. Dit resulteerde in een set van zelf-
standig naamwoord zinnen (noun phrases) waarin gezocht
kon worden met fuzzy zoekmethoden, waarna de resulta-
ten werden gerankt op relevantie. De methode leverde voor
de steekproef in veel gevallen te specifieke indexzinnen op en
resulteerde daarom niet in een verhoogde recall.

Ook bij de subfaculteit Technische Wiskunde en Infor-
matica, werkeenheid informatiesystemen,10 is men van
mening dat meer in de zoekfase geïnvesteerd zou moeten
worden (fuzzy zoeken en ranking), naast het uitbreiden
van het aantal onderwerpskenmerken en het stimuleren
van het gebruik van meer termen door de zoekers.
Samenvattend komt het advies neer op:
• gebruik een simpel stemmingalgoritme voor het norma-

liseren van titelwoorden;
• ranking van zoekresultaten;
• stimuleer het gebruik van meer zoektermen door (1) ge-

nerieke respons bij nultreffers; (2) automatisch trunce-
ren bij nultreffers; (3) analyse van de resultaatset, wat
suggesties voor nieuwe termen oplevert; (4) gebruik sy-
noniemenlijsten.

Hoe verder?
Als men op zoek gaat naar geautomatiseerde indexerings-
methoden blijken deze veelal niet direct toepasbaar op bi-
bliotheekcatalogi. De methoden veronderstellen dikwijls
functionaliteit (fuzzy zoeken, ranking) aan de retrieval-
kant die in de operationele bibliotheeksystemen niet geïm-
plementeerd is (en in Delft in de komende drie jaar ook
niet geïmplementeerd zal worden). Verder beveelt men
aan om investeringen altijd in zoekfase en indexeerfase toe
te passen. Tenslotte wordt duidelijk dat het gebruik van
woordenboeken in de Delftse situatie niet te vermijden is.

Boekenkast met open opstelling in de BTUD
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Wat hebben we in Delft met deze ervaring gedaan?
Voorbereidende acties Het Delftse indexeringssysteem be-
stond uit classificatiecodes gekoppeld aan trefwoordcom-
binaties; dit zijn voorgeschreven combinaties van classifi-
catiecodes en trefwoorden. Naast het indexeringssysteem
wordt een (afwijkende) plaatsingssystematiek gebruikt.
Om de recall van het bestaande indexeringssysteem te ver-
hogen zijn (1) classificatiecodes en trefwoorden losgekop-
peld; (2) de daarvoor in aanmerking komende trefwoor-
den omgezet in documenttype-aanduidingen; (3) wordt
voor onderwerpsclassificatie en plaatsingssystematiek het-
zelfde systeem gebruikt (zie kader op pagina 46); (4) zijn
de trefwoorden gestandaardiseerd en (5) wordt een kwali-
teitsprogramma ontwikkeld.
Lopende acties
• Ondanks de negatieve ervaringen met de Zuteilungsfak-

tor, willen we het daar toegepaste principe toetsen op
bruikbaarheid in een trefwoordvoorspeller. Deze tref-
woordvoorspeller heeft de bestaande titelwoord/tref-
woordcombinaties als basis. Bij het invoeren van een
woord of een combinatie van twee woorden wordt een
lijstje gepresenteerd in volgorde van voorkomensfre-
quentie. Op dit moment wordt dit systeem uitgetest om
de voorspellende waarde vast te stellen. Doel is om na te
gaan of dit semi-automatische systeem de snelheid en de
consistentie van de onderwerpsindexering verhoogt.

• De mogelijkheden van het Milos-systeem worden ver-
der onderzocht. Vooral het te ontwikkelen Nederlands
woordenboek is daarbij punt van aandacht. Verder is het
nog onduidelijk of het systeem alleen trefwoorden gene-
reert in de taal van de titel of dat trefwoorden gegene-
reerd kunnen worden in een taal die onafhankelijk is van
de taal waarin het document is geschreven.

• Inhoudsopgaven en titelbeschrijvingen worden voor een
deel van het te indexeren materiaal ingekocht. Momen-
teel wordt een pilot uitgevoerd waarna operationalisatie
volgt in de loop van 1999.

Nog te nemen beslissing Over de taal van het trefwoor-
densysteem moet nog een beslissing worden genomen:
moeten de trefwoorden alleen in het Nederlands blijven,
worden alleen Engelse trefwoorden toegekend, of geven
we alleen trefwoorden in de taal van de titel?
Welke weg er in de toekomst ook wordt bewandeld, dui-
delijk is dat er forse inspanningen nodig zijn voor een
goede vindbaarheid van documenten in de catalogus. Het
is een inspanning waar we niet omheen kunnen, gezien
het specifieke karakter van bibliotheekcatalogi en het ver-
wachtingspatroon van steeds veeleisender gebruikers.
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