
Informatie Professional 2001 [5] 1034

SINDS HAAR OPRICHTING in 1828 beschikt de Koninklijke

Militaire Academie (KMA) in Breda over een weten-

schappelijke bibliotheek. Die bibliotheek is gehuisvest in

het Huis van Brecht, genoemd naar degene die in de zes-

tiende eeuw de grootste veranderingen aan het oudste 

stenen huis van Breda heeft aangebracht. Na een grondige

restauratie onder leiding van Monumentenzorg, bekostigd

door het ministerie van Defensie, heeft de bibliotheek

begin 1994 haar intrek in het huis genomen. 

Het huis staat op militair terrein, hetgeen voor mensen

van buiten de KMA een drempel is om aan de biblio-

theek een bezoek te brengen. Door de bibliotheek met

behulp van internet meer bekendheid te geven, is het

bezoekersaantal van buiten de defensieorganisatie aan-

merkelijk toegenomen. 

Toen de Koninklijke Militaire Academie door prins Frede-

rik der Nederlanden werd geopend, kreeg zij onmiddellijk

een mooie oude collectie boeken en kaarten mee van de

Artillerie- en Genieschool in Delft; die werd op hetzelfde

moment gesloten. Het oude bezit bestaat uit een groot aan-

tal zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse wer-

ken op het gebied van krijgskunde, krijgsgeschiedenis, ves-

tingbouw, waterstaatskunde en vele atlassen en kaarten. 

Opleiding
De KMA is belast met de opleiding van aanstaande offi-

cieren (cadetten) van de Koninklijke Landmacht, Lucht-

macht en de Koninklijke Marechaussee. De opleiding is

gericht op drie pijlers, te weten de wetenschappelijke stu-

die, de militaire opleiding en vorming en de persoons- en

groepsvorming, inclusief de fysieke training. Daartoe is 

de opleiding gesplitst in een studiedeel aan de Faculteit

Militaire Bedrijfskunde (FMB) en in een deel aan de 

Afdeling Militaire Opleiding en Vorming. 

De bibliotheek van de KMA is organisatorisch bij de FMB

ondergebracht en ressorteert rechtstreeks onder de decaan

van de faculteit. Het voordeel hiervan is dat gesproken

wordt met degene die het grootste belang heeft bij het

goed functioneren van een bibliotheek en als gebruiker

weet waarover wordt gepraat. Met name aan een instelling

waar zowel wetenschappelijk onderwijs, als een militaire

opleiding wordt verzorgd, is de juiste plaats van de biblio-

theek in de organisatie van het grootste belang. 

Zou de bibliotheek niet onder de faculteit ressorteren, dan

was het gevaar groot, dat over de belangen van de biblio-

theek geoordeeld wordt door personen die niet bij het

onderwijs en onderzoek betrokken zijn. Bij een instelling

waar alleen onderwijs en onderzoek worden verricht, zal

dit conflict niet kunnen bestaan, omdat de gehele organi-

satie van de instelling in het teken staat van alleen onder-

wijs en onderzoek.

Het streven is het onderwijs zoveel als mogelijk in te rich-

ten met Probleem Gestuurd Onderwijs. Dit betekent een 

probleem-gerichte benadering van de leerstof met speciale

aandacht voor themagerichte casussen en ‘problem-

solving’ opdrachten. Voor de faculteit is de opdracht een

militair-bedrijfskundig curriculum modulair te verzorgen.

De leslokalen zijn hiertoe ingericht met de meest moderne

multimedia-uitrusting. In de bibliotheek is een twintigtal

werkplekken gemaakt, waar de belangrijkste faciliteiten

voor de cadetten op zijn geïnstalleerd. Zeer binnenkort

wordt dit aantal met dertig vermeerderd. Men heeft tot

24.00 uur toegang tot de werkplekken in de bibliotheek.

In de eerste module is voor de bibliotheek een aantal uren

gereserveerd om een bibliotheekinstructie en literatuur-

vaardigheden te verzorgen. Medewerkers van de biblio-

theek verzorgen dit onderdeel met behulp van een

computerondersteund programma, waarin onder andere

een virtuele rondleiding door de bibliotheek is opgenomen.

Als basis is dit voor de cadet voldoende.

Op de KMA is een Kennis- en Onderzoeks Centrum aan-

wezig, waarin docenten/onderzoekers defensie-gerelateerd

onderzoek verrichten. Dit betekent dat de collectie van de

bibliotheek moet voldoen aan eisen die zowel onderwijs

als onderzoek stellen. 

De bibliotheek kent de volgende doelgroepen:

• cadetten, cursisten, student-officieren en staf van de KMA;

• militaire opleidingsinstituten, universiteiten en andere

wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland;

• medewerkers van andere defensie-instellingen, zowel

nationaal als internationaal;

• personen en instellingen in de regio Breda.

Verder is eenieder welkom, mits tevoren een afspraak

wordt gemaakt.

Coen Terpstra 

Bibliotheek KMA

Consortiumvorming als perspectief
Voor multi-disciplinaire bibliotheken binnen Defensie, zoals de bedrijfs- en wetenschap-

pelijke bibliotheken, zou een gezamenlijke verwerving van informatie lonend kunnen zijn.

Misschien is het zelfs mogelijk met één of meer ministeries in te kopen. Coen Terpstra

over de aard en de toekomst van de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie.
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Historie
Een aardige anekdote is hoe de cadet in het verleden van

de bibliotheek gebruik maakte. In het reglement voor de

bibliotheek stond in 1828, dat de bibliotheek alle dagen

open was met uitzondering van zon- en feestdagen van 

‘10 tot half twee uren’, in wat men noemde de ‘uitspan-

ningsuren’. Toegang was voorbehouden aan ‘de officieren

en beambten der Akademie en de kadets van het vierde

studiejaar’. Er bestond voor de cadetten een speciale afde-

ling in de bibliotheek en wilde de cadet een boek lenen,

dan kon dat slechts ‘indien een der leeraars dit nodig oor-

deelt en hiervan schriftelijk bewijs geeft’. Verder was het

‘aan geene kadetten toegelaten andere boeken te lezen 

dan die welke voor de Akademie voorgeschreven en in de

bibliotheek te vinden zijn, ten ware dat het zoodanige boe-

ken zijn, welke tot hun wezenlijk nut kunnen dienen’. 

En: cadetten konden leenaanvragen voor boeken uit de

voor hen bestemde ‘afdeling der bibliotheek’ alleen schrif-

telijk indienen bij de cadet-sergeant van de week. Deze

bracht de aanvragen bij de sergeant-majoor van de com-

pagnie, die de boeken van de bibliothecaris ontving en ze

doorgaf aan de cadet.

In 1922 werd bepaald, dat cadetten boeken ter lezing

mochten ontvangen, mits het ontvangstbewijs door een

leraar voor ‘gezien’ was getekend. Waarom deze beperkin-

gen? Oud-leraren hadden de volgende argumenten. ‘Het is

beter dat cadetten geen boeken uit de groote bibliotheek

lezen, want het moet uitgesloten zijn dat een leerling in

een les tegen de leraar zegt dat het gedoceerde niet over-

eenstemt met de mening van een schrijver van zeker

wetenschappelijk werk’ en het ‘mag niet voorkomen, dat

een cadet door gebruik van boeken uit de bibliotheek 

bronnen zou kennen die de leraar niet had bestudeerd’.

De eerste catalogus verscheen in 1840 in boekvorm en was

verdeeld in zes rubrieken. In 1846 en 1851 verschenen

twee supplementen. Het is te betreuren dat geen registers

op de inhoud gemaakt zijn. In 1869 verscheen een nieuwe

systematische catalogus voorzien van vier alfabetische

registers op de zes aanwezige rubrieken. De laatste catalo-

gus in boekvorm, verdeeld in negen rubrieken met tot

1926 nog achttien supplementen, verscheen in 1900.

Daarna deed de kaartcatalogus zijn intrede.

Gezamenlijke catalogus
De omvang van de KMA-bibliotheek bedraagt 160.000

boekbanden, waarvan ongeveer 120.000 in open opstelling.

Het aantal tijdschriften bedraagt 400. In de bibliotheek

zijn acht fte’s werkzaam. Vanaf 1986 catalogiseren de

bibliotheken van het Koninklijke Instituut voor de Marine

en de KMA met behulp van het GGC van Pica en heeft de

KMA het LBS van Pica in gebruik. Vervolgens sloten zich de

Marinebibliotheek en de bibliotheken van het Instituut

Defensie Leergangen en de Maritieme Historie aan. 

Naar aanleiding van een opdracht tot bezuinigingen bij het

ministerie van Defensie in 1996 werden de bibliotheken

onder de loep genomen. Een van de belangrijke gevolgen

hiervan was de formele oprichting van de Centrale Defensie

Catalogus (CDC). Het bleek zeer praktisch om het totale

bestand boeken en tijdschriften dat de defensiebibliotheken

in bezit hebben, in één zoekactie te kunnen bevragen. In het

kader van de collectievorming is de CDC een handig hulp-

middel en door de CDC werd de onderlinge leen-

mogelijkheid sterk verbeterd. Aan het bovenstaand vijftal

bibliotheken werden de bibliotheken van de Koninklijke

Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee toegevoegd. Met

behulp van het GGC van Pica is de Centrale Defensie Cata-

logus (CDC) totstandgekomen, die geplaatst is op een server

bij de KMA. De individuele bibliotheken hebben via internet

een aansluiting met Pica, waarna de titelbeschrijving van het

boek real time in de server bij de KMA wordt opgenomen. 

Het totaal aantal ingevoerde titels bedraagt nu 203.000,

maar er wordt nog volop retro ingevoerd. Op het internet

is de catalogus te vinden onder www.kma.nl. In het najaar

komt de KMA met een eigen site, waarop ook de biblio-

theek een prominente plaats krijgt met alle diensten en

producten.

Van nieuw in de catalogus opgenomen boeken en rappor-

ten worden aanwinstenlijsten op de website gezet. Naast

deze algemene aanwinstenlijsten publiceert de KMA 

thematische aanwinstenlijsten. Het betreft de vakgebieden

Tactiek en Strategie, Bedrijfskunde en Militair Onderwijs

en het vakgebied Bewapening. Opgenomen worden rap-

porten en tijdschriftartikelen. De lijsten worden in de

Defensieorganisatie voorlopig ook nog in hard copy verstrekt.

Door middel van aanvraagformulieren kan aangegeven wor-

den welke rapporten en artikelen men wil ontvangen.

Op hetzelfde internetadres kan behalve het boekenbestand

ook een bestand met tijdschriftartikelen worden geraad-

pleegd. De wens van iedere bibliothecaris is op een snelle

manier actuele informatie te kunnen leveren. Vanaf 1985

Beaurain (de), Histoire militaire
de Flandre, depuis l’année 1630
jusqu’en 1694 inclusivement,
qui comprend le détail des
marche, campemens, batailles,
sièges et mouvementsdes
armées du Roi et celles des
Alliés pendant ces cinq cam-
pagnes. 2Vol. Avec pl. et cartes.
Paris. 1755-56. Folio.

Meteren (E. van), Historie der
Nederlandscher ende haerder
naburenoorlogen en de 
geschiedenissen tot den jare
1612. Met het leven des auteurs.
Met pl. ‘sHage. 1614. Folio.
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is een documentatiebestand gemaakt met behulp van de

tijdschriften waarop de KMA-bibliotheek een abonnement

heeft. Gedocumenteerd worden met name artikelen op

militair gebied en buitenlandse politiek. Momenteel

bestaat dit bestand uit ongeveer 37.000 artikelen, die in

een lokaal bestand zijn opgenomen. 

Van de 400 tijdschriftabonnementen worden er 250 ver-

zorgd door Swets. De overige zijn binnen- en buitenlandse

militaire tijdschriften die de bibliotheek rechtstreeks ont-

vangt van de uitgever. Van de 250 door Swets verzorgde

abonnementen bleken slechts 36 titels full-text beschikbaar

te zijn, waarvan 30 zonder meerprijs. De bibliotheekgebrui-

ker wil niet alleen een catalogus met een titelbeschrijving,

maar wil onmiddellijk het artikel kunnen lezen. Dat is de

reden waarom de bibliotheek sinds een jaar de beschikking

heeft over een grote scanner. Een groot gedeelte van de

gedocumenteerde artikelen wordt gescand en in pdf-format

aan de medewerkers van de KMA ter beschikking gesteld,

nadat zij in de catalogus de bibliografische beschrijving

hebben gevonden. Deze mogelijkheid is in verband met het

auteursrecht voor derden afgeschermd.

De KMA-bibliotheek heeft met de Bibliotheek Breda, de

bibliotheken van de Hogeschool Breda, de Nederlandse

Hogeschool voor Toeristische Vorming en het Stadsarchief

goede contacten. Dit heeft geresulteerd in de oprichting

van BiebwebBreda (zie www.biebwebbreda.nl). Sinds de

oprichting hiervan is de belangstelling voor de KMA-bibli-

otheek, vooral van studenten en scholieren uit de regio,

sterk vergroot. 

De bibliotheek van de KMA heeft van het voormalig 

Technisch en wetenschappelijk Documentatie Centrum

voor de Krijgsmacht (TDCK) sinds 1996 het Exchange

Agreement met het Amerikaanse Defense Technical 

Information Center (DTIC) overgenomen. Dit houdt in dat

de KMA een afschrift ontvangt van alle rapporten die met

geld van het Amerikaanse ministerie van Defensie tot

stand zijn gekomen. Daartegenover heeft de KMA de ver-

plichting haar rapporten en de in opdracht van Defensie

door TNO gemaakte rapporten naar DTIC te sturen. Aldus

heeft de KMA de beschikking over duizenden Amerikaanse

rapporten, die gelukkig op microfiche worden aangeleverd.

Sinds kort stelt ook DTIC zijn rapporten, mits ongeclassi-

ficeerd, digitaal beschikbaar. 

Een van de werkverbanden binnen de NATO is de

Research and Technology Organization (RTO). Onderdeel

hiervan is het Information Management Committee

(IMC), waarvan de bibliothecaris van de KMA lid is. Het

IMC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur

van de RTO. De bibliothecaris van de KMA verkeert in de

gelukkige omstandigheid een geregeld contact te hebben

met de hoofden van de defensiedocumentatiecentra van de

NATO-landen. Van een aantal van deze buitenlandse

documentatiecentra krijgt de KMA overzichten van ver-

schenen publicaties. Het is dus voor de KMA-bibliotheek

vrij eenvoudig rapporten uit andere NATO-landen te ver-

krijgen. Door het gebruik van e-mail gaat bij de aanvraag

geen tijd verloren. Zo kon het gebeuren, dat een rapport,

aangevraagd bij NASA, reeds vier werkdagen later aan de

aanvrager kon worden overhandigd.

Picarta
Sinds vorig jaar heeft de bibliotheek de beschikking over

Picarta. De mogelijkheid verscheidene bestanden tegelijk

te kunnen raadplegen met behulp van één zoekmachine is

een uitstekende ontwikkeling. Picarta vermeldt boeken,

websites en tijdschriftartikelen met veelal een verwijzing

naar de full-text. Met name de full-text spreekt de gebruiker

Het Huis van Brecht, waarin de biblio-
theek van de KMA gehuisvest is



37Informatie Professional 2001 [5] 10    

enorm aan, maar er moet een kanttekening bij de gebruiks-

vriendelijkheid worden gemaakt.

De full-text van artikelen uit Ebsco Academic Search Elite

is gemakkelijk te bereiken door te clicken op de optie ‘full-

text’, maar wordt onder de bibliografische beschrijving ver-

wezen naar ‘Swets & Zeitlinger’, dan ontstaat verwarring.

Allereerst weet de gemiddelde bibliotheekgebruiker hele-

maal niet wat ‘Swets & Zeitlinger’ is. Het is veel logischer

daar aan te geven dat onder die button full-text artikelen te

bereiken zijn. Indien men op de button ‘Swets & Zeitlin-

ger’ drukt, is de kans groot dat problemen ontstaan. Men

bereikt dan de site van SwetsnetNavigator, de online data-

base van Swets Blackwell. Beschikt men op de pc over

Explorer 5, dan stopt voor de KMA hier de zoekactie. Het

blijkt dat op de KMA Explorer 5 en Adobe Acrobat in het

pdf-bestand van Swets niet met elkaar convergeren, terwijl

dit bij alle andere pdf-bestanden die men in elke andere

database raadpleegt, geen problemen oplevert. 

Via veel omwegen kan toch de full-text bereikt worden,

maar de reguliere bibliotheekgebruiker geeft de poging op.

De procedure is te lang en gebruiksonvriendelijk. Het is

beter, indien men, zoals bij Ebsco het geval is, onmiddellijk

naar het artikel zelf geleid wordt. Swets moet samen met

Pica hiervoor een oplossing vinden, omdat de huidige werk-

wijze afbreuk doet aan een kwalitatief uitstekend product.

Schaalvergroting
In de bibliotheekwereld bestaat in het algemeen reeds

jaren een tendens naar schaalvergroting. Dat betekent dat

kleinere bibliotheken een strijd om hun bestaan moeten

voeren. Voor gespecialiseerde bibliotheken is er geen pro-

bleem. In de toekomst moet ook binnen Defensie meer

samenwerking tussen de bibliotheken plaatsvinden om

gezamenlijk die informatie te verwerven en contracten

met informatiediensten en licenties voor het gebruik van

databanken af te sluiten; dat wordt nu nog door de indivi-

duele bibliotheken gedaan. 

Misschien moet bij Defensie onderscheid gemaakt worden

tussen enerzijds de historische bibliotheken en anderzijds

de wetenschappelijke en de bedrijfsbibliotheken. Histori-

sche bibliotheken zijn monodisciplinair en hebben slechts

behoefte aan informatie op het gebied van geschiedenis en

dan vaak ook alleen nog maar aan een bepaalde soort

geschiedenis. Zo zal het Instituut Maritieme Historie zich

in het algemeen beperken tot maritieme geschiedenis.

Bedrijfs- en wetenschappelijke bibliotheken binnen 

Defensie daarentegen zijn multidisciplinair met bedrijfs-

kunde als de zeer uitgebreide discipline. Met name voor

deze bibliotheken is gezamenlijke verwerving van infor-

matie lonend.

Tegenwoordig is meer en meer sprake van consortium-

vorming. De bibliotheek van de KMA zal zeker met alle

defensiebibliotheken een consortium vormen. Dan nog 

is zij slechts een kleine speler op de grote markt van infor-

matie. Dit betekent dat zij haar informatie lang niet tegen

de prijs kan krijgen die grotere samenwerkingsverbanden,

zoals de universiteiten, kunnen bedingen. Wel kan zij pro-

beren de groep te vergroten door bibliotheken van het

ministerie van Defensie en aan Defensie gerelateerde

instituten met haar te laten samenwerken. Misschien is

het zelfs mogelijk met één of meer ministeries in te

kopen. Of, maar dat zal wel een utopie zijn, misschien

moeten de overheidsinstellingen de koppen eens bij 

elkaar steken. 

Toekomst
De grote bibliotheken en dan met name de universiteits-

bibliotheken spelen door het UKB-samenwerkings- 

verband een grote rol in de wetenschappelijke informatie-

voorziening en zij zullen dit vergroten. Er zal echter altijd

plaats blijven voor bibliotheken met een speciale collectie

ten behoeve van een speciale doelgroep, die een uitsteken-

de dienstverlening en informatie op maat vereist. Kleinere

bibliotheken zullen echter nooit voorop lopen bij nieuwe

technologische voorzieningen, omdat het traject dat daar-

aan voorafgaat te lang en te duur is. 

De bibliotheek van de KMA heeft dan ook een zonnig toe-

komstperspectief. De vraag van de gebruiker is groot, ter-

wijl het aanbod meer gebruiksvriendelijk wordt aangebo-

den. De rol, die de bibliotheek speelt in het onderwijs is

aanzienlijk en zal daarmee uiteindelijk integreren. Door

de samenwerking van de defensiebibliotheken ontstaat

een stevige speler in het informatieveld. Met name door

gezamenlijk informatie te kopen en aan te bieden, ook

samen met andere departementen, is het mogelijk meer

informatie tegen een betere prijs te verwerven.

Mr. C.P.M. Terpstra is bibliothecaris Faculteit Militaire Bedrijfskun-

de aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
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