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Summary 

OVER DE GRONDSLAGEN 
VAN DE CLASSIFICATIETHEORIE *) 

.. That the study of classification extends into logic and psycho
logy should not deter. the educated librarian, if these matters are 
treated clearly and not too profoundly". 

H. E. B !is s, 
The organisation of knowledge 
and the system of the scienc;es, 
1929, pp. XIV-XV. 

To enable the efficient classing (class marking) of books and other documents 
in practice, some guiding lines for classifying (class making), and subsequent 
building of classification schemes are given, starting from publicatons by logi
cians and librarians (chiefly Berwick Sayers, Bliss, Ranganathan, Greve and 
Korevaar) . 

The point of view is taken that any classifying for this purpose should be 
in principle a two-phase operation. First, abstraction should be made from any 
documentary aspect, and only the terms closely associated with the contents of 
the document should be taken into account ( .. philosophical-scientific classifica
tion"). Only in the second phase should the specifically documentary aspects 
be introduced ( .. bibliographical schematization") , 

S'.arUng from a definition of classifying as the logic a I process of recog
nizing classes or kinds, each class or kind consisting of members having certain 
characteristics in common, some necessary terms from formal logics are discussed, 
and their application to the building of systems. This leads to three principles 
of paramount importance for any classifying process, viz.: 
1) consistency (as to the characteristic (s) chosen for the division); 
2) exhaustive enumera'.ion and mutual exclusiveness (of coordinated terms); 
3) gradualness and collocation (i.e. careful modulation of all beadings into their 

next terms) . 
To these is added as a fourth principle: 

4 )' expansibility (of all parls of the classification) , which comes in, however only 
after the documentary point of view has been introduced (in the phase of 
.,bibliographical schematization''). 

It is stressed that the common characteristic chosen from the many characte
ristics that are possible in theory, should be selected on account o.f the practical 
needs the classifier is to fulfil. 

To comply fully with the principle of expansiveness, the scheme should be 
completed wich all the g'encralia and miscellanea classes needed. In this connection 
;1 general treatment of the problem of miscellanea, supplementary to Korevaar's 
treatment of the generalia, and the practical requirements for an ideally expansible 
notation are given. 

It is emphasized that a cer:ain knowledge of the principles of logics and of 
the theory of classification as summarized in the article is indispensable for 
anybody who has to deal with classification problems. This applies even to those 

*) Uitwerking van een voordracht, gehouden tijdens het 24ste Bibliotheek
congres op 30 Mei 1953 te Groningen. Ik dank de Here1' C. Coosen en Dr A. 
Gorter voor enige verbeteringen, in het manuscript aangebracht, 
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who do not build their own schemes, but use universal or special classifications 
made bij other people. 

To discriminate between the classifications based upon the principles discussed, 
and any ,.classification" in which these principles have been neglected, it is 
proposed to call the latter ,.pseudo-classifications". 

The article ends with suggestions for building a classification scheme in prac
tice, as an application of the guiding lines given. 
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1. lnleiding 
Over de theorie van de classificatie of systeembouw is in Ne~ 

derland betrekkelijk weinig gepubliceerd, behoudens de belang~ 
rijke bijdragen die Korevaar l) en Greve 2) op dit gebied hebben 
geleverd. Zij is hier nog allerminst als gemeengoed te beschou~ 
wen. Dit staat in opmerkelijke tegenstelling met b.v. de toestand 
in Engeland, waar deze stof betrekkelijk gedetailleerd pleegt te 
worden behandeld, zelfs in elementaire leerboeken voor biblio~ 
theekassistenten 3). 

Het komt mij nuttig voor, er voor een Nederlands gehoor de 
nadruk op te leggen hoezeer ook het classificeren voor practische 
doeleinden aan praemissen gebonden is, die hun grondslag vinden 
{n de logica. 

Er dreigt nl. misverstand inzake de eisen, waaraan een classi~ 
ficatie moet voldoen, wil zij practisch bruikbaar zijn · op biblio~ 
theken en overige instellingen waar men tot taak heeft, documen~ 
ten te ordenen en terug te vinden. Hier en daar heeft zelfs de 
mening post gevat, dat men het voor een .,practische" classi~ 
ficatie met de grondslagen der theorie niet zo nauw behoeft te 
nemen en dat men om ,.practische" redenen van de theorie af zou 
mogen wijken. Sommigen schijnen ook van mening te zijn dat het 
gebruik van een kant en klaar ter beschikking gesteld ,,vreemd" 
systeem de kennis van deze grondslagen, zo al niet overbodig, 
clan toch van weinig direct belang maakt. 

In tegenstelling tot dergelijke opvattingen wil ik in het vol~ 
gende de stelling verdedigen, dat voor allen, die in de practijk met 
bet ordenen en terugzoeken van documenten te maken hebben en 
daartoe van een systematiek gebruik maken, kennis van de aan de 
logica te ontlenen grondslagen der classificatietheorie noodzakelijk 

1 ) Kor e v a a r, A., De systematische catalogus van de Bibliofr.eek der 
Technische Hogeschool te Delft, Delft, 1951. 

2 ) Greve, H. E., Theorie van den catalogus, Groningen-Batavia, 1941. 
:!) Elementair is b.v.: Phi Ii p s, W. H., A primer of book classification. Lon

don, 1945. Vee! grondiger: Sayers, W. C. Berwick, A manual of clas
sification for librarians and bibliographers, 2nd ed., London, 1944. 

Fundamenteel werk op <lit gebied is de laatste decennien vooral geleverd door 
H. E. Bliss (zie b.v. zijn boeken: The organization of knowledge and the 
system of sciences, New York, 1929; The organization of knowledge in libraries. 
2nd ed., New York, 1939, en A bibliographic classification, Vol. 1, 2nd ed., 
New York, 1952). 

Wie zich in de grondslagen verdiepen wil, komt oak onvermijdelijk terecht 
bij bet - zeer moeilijk leesbare - werk van S. R. Ranganathan (z;e b.v. zijn 
Philosophy of library classification, Kopenhagen, 1951). 

Veel literatuur geeft: Bro a d fie I d, A., The phi'losophy of classification, 
London, 1946. Recente: bijdragen tot de classificatietheorie zijn van Engelse zijde 
nog geleverd door J. E. L. Farr ad an e (zie b.v. Journal of Documentation 6 
(1950) 83-99; 8 (1952) 73-92) en B. G Vickery (zie b.v. Journal of Do
cumentation 6 (1950) 140-151; 9 (1953) 48-57). 
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is, onverschillig of zij een eigen systeem gebouwd hebben clan wel 
een .,vreemd" systeem toepassen. · 

Aansluitende bij Korevaar's opvatting dat er eigenlijk drie soor~ 
ten van systematiek bestaan ( ,.philosophische", .. wetenschappe
lijke" en ,.bibliographische" systematiek) , zal ik deze drie soorten 
toch in een enigszins ander licht bezien clan Korevaar gedaan· 
heeft. 

Aan de prindpiele behandeling van de generalia~groepen door 
geno.emde auteur wil ik clan een eveneens principiele behandeling 
verbinden van de miscellanea-groepen, die voor ieder bibliogta
fisch systeem even onmisbaar zijn als de .,algemeenheden". 

Ik moge daarbij voor uitvoeriger bijzonderheden verwijzen naar 
een vroegere publicatie, waarin een aantal uitgewerkte voorbeel-
den op chemisch gebied is opgenomen 4). ·) 

Tot staving van bovengenoemde stelling en om aan te tonen, 
dat de grondslagen der classificatietheorie ook een uitgesproken 
practisch belang hebben, zal ik dit artikel besluiten met een aantal 
wenken voor het opzetten van ·een d gen classif icatiesysteem, welke 
gefundeerd zijn op de behandelde theoretische gezichtspunten. 

2. D efinities 
In zeer ruime zin kunnen we onder een systematiek of classi

ficatie verstaan: een volgens bepaalde principes op~estelde rang
schikking van de menselijke kennis 5 ) ; we hebben clan te tnaken 
met een geheel waarin elk der delen een plaats heeft, die het ont" 
leent aan het feit dat het een dee! van het geheel is . In deze zin 
1s ook een alfabetische ordening een systematiek te noemen. In 
engere zin zullen we in het vervolg onder een classificatie verstaan 
het resultaat van een 1 o g is c h proces ( classWceren) , bestaande 
uit het verzamelen, onder. een gemeenschappelijke benaming, van 
een aantal objecten of begrippen die in een of meer opzichten ge
lijkenis vertonen. 

,.Meer iin het bijzonder verstaat men onder classificatie in de Io
gica het rangschikken van begrippen volgens hun mee11dere of min
dere algemeenheid"6) . Zo worden meer in detail gaande begrippen 
onder een of meer algemene begrippen samengevat; veelal laten 
zich de aldus gevormde groepen (klassen) .clan weer onder nog 
algemener begrippen verenigen. 

De philosoof A. Wolf 7) def.i1nieert het classificeren als .. the pro~ 
cess of recognizing classes or kinds , each class or kind consisting 
of .m e m b e r s h .a v i n g c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s · i n 

4 ) Groen e v e ld, C .. Problems of classiffcation, Review of" Documen-
tation 14 ( 1947) 99-115. 

5) V gl. Korevaar, l.c. sub 1) , p. 7. 
6 ) Winkler Prins, Encyclopaedie, 6e dr. 1949. DI. 6. p . 132 . 
7 ) Encyclopaedia Brittannica, 1947, D!. 5, p. 777. 
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common" s), en voegt ter verduidelijking toe: ,,The members 
may themselves be classes or they may be individuals. In a complete 
system of classification the lowest classes (in which only individual 
members can be distinguished) are subordinated to higher ones, 
and thes.e again to others still higher until the most inclusive cate~ 
gory with which the science in question is concerned is reached". 

In Wolf's deHnitie is het meest typerende kenmerk van ieder I 
classificeringsproces opgenomen: de v er cl e 1 i n g s k a r a k t e~ 
r i s t i e k ( ,,principium divisionis"). 

Sinds een aantal jaren onderscheidt men in N ederland en Enge~ 
land het begrip classeren van het begrip classificeren, waarbij clan 
classeren is het toekennen van hun plaats, in een bepaalde classi~ 
ficatie, aan bepaalde objecten of begrippen. Het geheel der in een 
class.ificatie gevormde klassen, rubr.ieken, gmepen e.a. onderverde~ 
lingen kan in een classificatieschema ondergebracht worden. 

Niet iedere systematisch aaindoende groepering van begrippen 
is een classificatie te noemen in de enger gedefinieerde zin. We 
zullen in het onderstaande een groepering, die niet aan de sub 11 
te noemen grondpri1ncipes voor een classificatie voldoet, een p s e u~ 
d o ~ c I a s s i f i c a t i e " noemen. 

3. Classificatiemogelijkheden 
Voor iedere classering is het uiteraard allereerst nodig dat we 

over een classificatie beschikken, die in een schema vastgelegd is. 
Deze classifi<::atie kan zijn 9): 
a) ,,algemeen" (universeel) of ,,speciaal", al naar~ 

mate het geheel der menselijke kennis is gesystematiseerd, clan 
wel slechts een deel hiervan; 

b) ,, v r ee m d" of ,, e i gen", al naarmate het systeem gebouwd 
is door anderen of door onszelf (beter: op grond van een vreem~ 
de of eigen collectie te systematiseren objecten of begrippen). 
Uiteraard gaan, gegeven de omvangrijkheid van de menselijke 
kennis, ,,algemeen" en ,,vreemd" meestal samen, ,evenals ,,spe~ 
ciaal" en ,,eigen". Natuurlijk is ook een combinatie ,.speciaal'' 
en ,,vreemd" zeer goed denkbaar; daarentegen zal ,.algemeen" 
en ,,eigen" slechts zelden voorkomen. 

Daamaast vaUen nog te onderscheiden: 
c) " t h e 0 r e t i s c h e " classificaties, niet gebouwd op een be~ 

staande collectie, versus ,, p r a c t is c h e" classificaties, uit
sluitend gebouwd op een bestaande collectie Als uitersten val~ 
Ien hier te noemen enerzijds de Universde Decimale Classifi~ 
catie ( UDC), ainderzijds de classificatie van de Library of 
Congress. V:eelal Ioopt een ,,theoretische" classificatie parallel 

8) Spatiering van mij (C. G.). 
9) Vgl. Korevraar, I.e. sub 1), p.12. 
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met een ,, de d u c tie v e " en een .,practische" met een ., i n ~ 
duct i eve " classificatie. De indelingsmogelijkheden zijn hier~ 
mee nog niet uitgeput; we zullen hieronder nog terugkomen op: 

d) ,, phi I o sop his c he", ,, wet en s chap p e 1 ij k e" en 
,, bi b I i o g r a f i s c h e " systematieken ( zie sub 7 en 12). 

e) ,, n a t u u r I ij k e " versus ,, k u n s t m a t i g e " classificaties 
( zie sub 10). 

I-let is niet uitgesloten te achten, te classeren met behulp van 
een pseudo-classificatie als sub 2 omschreven; in het bijzon:der in 
eenvoudige gevallen (waar een beperkt aantal te classeren begrip~ 
pen over een beperkt aantal rubrieken verdeeld client te worden) 
is dit zeer wel doenlijk, vooropgesteld dat het aantal begrippen 
ook na verloop van tijd beperkt b I ij ft. 

Stellen we de - redelijke - eis dat de gebruikte systematiek 
als een determineertabel werkt, die ook aonderen dan de bouwer 
ervan meet veroorloven de geclasseerde materie langs systema~ 
tisch~logische weg terug te vinden, dan zullen we ons op een clas~ 
sificatie moeten baseren die zo strikt mogelijk voldoet aan de hier~ 
voor op te stellen ,,spelregels". En dit te eerder naarmate het aan~ 
ta] te classeren eenheden grater is, of naarmate te verwachten 
valt dat dit met de tijd sterk zal toenemen. 

Vele. onderdelen van bestaande universele classificatie~systemen 
blijken bij critisch onderzoek inderdaad niet anders clan typische 
,,pseudo~classificaties" te zijn, en hetzelfde is het geval met vele 
sleutelsystemen, opgesteld b.v. voor ponskaart~projecten 10) van 
beperkte omvang. 

Daar meestal niet te voorspellen valt, in hoeverre een opgezette 
systematiek na verloop vain tijd in omvang toe zal nemen, is de 
zekerste weg, zich niet te spoedig met een pseudo~classificatie te~ 
vreden te stellen, maar reeds direct een systeem te bouwen of te 
kiezen, dat zo goed mogelijk aan de classificatorische grondprin~ 
cipes voldoet. Dit kost weliswaar in de aanvang enig hoofdbreken. 
maar men overwege daarbij, dat een pseudo~classificatie die _in o:n~ 
vang toeneemt, in een chaotische compilatie van begrippen dreigt 
te ontaarden, waaruit alleen met behulp van een zeer gedetailleer~ 
de trefwoordindex wijs is te warden ( zie sub 13 ). En het maken 
van zo'n index kost oak energie! 

4. Belam,g van het dassificeren 
Het plaatsen en terugvinden van documenten volgens hu:n in~ 

houd (,,onderwerp"), hetzij van de documenten als zodanig, het~ 
zij van hun beschrijvingen op kaarten of lijsten, hetzij van gegevens 
uit deze documenten ( d.i. het gebruik van catalogi, registers, inven~ 

10) Voorbeelden hiervan vindt men b.v. in het boek van Casey, R. S., en J. 
W. P err y, Punched cards, their application to science and industry, New 
York. 1951. 
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tarissen en dergelijke hulpmiddelen ) is een dagelijks voorkomende 
bezigheid op bibliotheken, documentatie-instelHngen, archiefdien
sten en musea, en dus van uitgesproken practisch belang. 

In principe staan voor het terugvinden twee methodieken als 
uitersten 11 ) ter beschikking, n.l.: 
a) classeren d.m.v. een classificatie .in de geschetste zin: dit leidt 

tot systematische of rubriekencatalogi, c.q. -registers; 
b) (engste) trefwoordindicering: dit leidt tot trefwoordcatalogi, 

c.q. -registers. 
Beide methoden hebben hun voor en hun tegen: welke het meest 

practJsch is te achten client voor iedere instelling afzonderlijk nauw
keurig overwogen te worden, waarbij zeer uiteenlopende motieven 
de doorslag kunnen geven 12). In het volgende zullen we ons be
perken tot het geval dat een s y s t e m a t i e k gekozen is als het 
middel om de documenten naar hun .inhoud toegankelijk te maken. 
Voor de grote liJn van het hier volgende betoog kunnen we clan vol
komen in het midden laten of het classeren: 
I. betrekkin·g heeft op de ,,materiele" localisatie der documenten 

als zodanig (b.v. de plaatsing van boeken op een bepaalde plank 
.in een systematisch geordende boekenverzameling) clan we! op 
hun ,,ideele" loca.lisatie (b.v. de plaatsing der titelbeschrijvingen 
van al of niet systematisch gerangschikte boeken in een syste-
matische catalogus of bibliografie); · 

2. toepassing. vindt op een bibliotheek, documentatie-instelling, 
archiefdienst of museum (met het doel een document op te spo
ren, afgaande op zijn .inhoud, om er hetzij informatie aan te ont
leden hetzij bewijs mee te leveren) ; 

3. alleen globaal noodzakelijk is, clan we! tot in extreme details 
client te geschieden (b.v. op bibHotheken en documentatiedien
sten: classering va:n tijdschriftenseries in hun geheel versus clas
sering van de indiv.iduele artikelen hieruit; bij archiefdiensten: 

11) lk zie hierbij eenvoudlgheidshalve af van de overgangsgevallen die er 
tussen a) en b) bestaan (,;rmme trefwoordindicering"). 

12) In hoofdzaak bepalend voor de keuze is de kwestie of het merendeel der 
naar onderwerp ·gestelde vragen van algemene clan we! van gedetailleerde 
ciard is. Daarnaast zal het de vraag zijn of men zich de energie kan en 
wil getroosten, die benodigd is voc:ir het bouwen van een eigen systcem, c.q. voor 
het aanpassen van een ,,vreemde'' classificatie aan de eigen behoeften. Ideaal is 
natuurlijk om alles naar de inhoud toegankelijk te maken zowel d.m.v. systema
tische als d.m.v. (engste) trefwoordindicering, maar dit kost veel extra werk. 
Men zal dus veelal 6f het ene 6£ het andere moeten doen. Zeer eenzijdig is het 
om, zoals S. C. B r a d f o r d in Hoofdstuk 2 van zijn boek .. Documentation" 
(London, 1948), alleen oog te hebben voor de schaduwzijden van de trefwoord
indicering, en voor a 11 e gevallen het gebruik van een (universele) systematiek 
C\ priori aan te bevekn. 

Het vo.ortreffelijke werk van F. Vo o g d (De trefwoordencatalogus van de 
Bibliotheek der Technische Hogeschool te Delft, Delft, 1948) heeft ons we] 
geleerd, dat ook trefwoordindicering een exact en betrouwbaar middel kan zijn 
om documenten naar hun inhoud toegankelijk te maken! 
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systematische indicering van dossiers in hun geheel genomen 
versus systematische indicering vain detailgegevens hieruit). 

Al deze variaties impliceren slechts verschillen van secundaire 
aard (in uitvoerigheid der schema's, notatie, 1nomenclatuur der be
nodigde handelingen, etc. ); voor de fundamenten is dit niet terzake. 

De betekenis van het classificeren gaat natuurlijk ver uit boven 
de toepassing voor bibliotheek-, documentatie- en archiefdoelein
den. Enerzijds immers classificeert ook de primitiefste mens (be
gripsvorming), anderzijds maakt de wetenschap- er in ruime mate 
gebruik van: er zijn ontdekkingen _gedaan, gebaseerd op classifica
tieschema's. 

Vooruitlopende op § 7, slotalinea's, wil ik er hier alvast de aan
dacht op vestigen, dat m.i. het probleem van de systeembouw ten 
behoeve van documenten i·n eerste instantie een a 1 g e m e e n sy
stematisatieprobleem is, dat op b e g r i p p e n e n t e r m e n terug 
te voeren is (de classificatie nl. van de begrippen en termen, die 
met de inhoud dier documenten geassocieerd worden) . 

· Het feit, dat dje begrippen aan een document gekoppeld zijn . 
maakt het probleem weliswaar tot een s p e c i a a I systematisatie
probleem, dat zijn complicaties oplevert; deze wijze van beschouwen 
behoeft echter pas in tweede instantie aan de orde te komen. 

5. Keuze vain een ,,eigen" of ,,vreemd" systeem 
Of degene, die classer.ingen heeft uit te voeren, zich aan zal 

sluiten bij een der vele bestaande schema's, of zijn eigen systeem
bouwer zal zijn, is meer een kwestie van opportuniteit clan van 
principe: er zijn gevallen denkbaar dat men terecht opziet tegen 
de n.iet gerjnge energie die het kost om een eigen systeem te bou
wen. Men zal clan wel gedwongen zijn een .,vreemd" systeem toe 
te passen. Greve zegt clan ook terecht 13 ), .,dat groeiende biblio
theken van algemene aard in de regel verstandiger doen, zich bij 
een bestaand indelingsschema aan te sluiten, mi t s g e k oz en 
w o r cl t h e t v o o r cl e b .i b 1 i o t h e e k p a s s en d e s c h e m a . 
En o o k h e t p a s s e n d e s c h e m a m o e t v a a k n o g o p d e 
bibliotheek passend gemaakt worden". 

Hoofdzaak is natuurlijk, dat het aan de classeringen ten grond-
slag te leggen classificatiesysteem aan de eigen behoeften recht f ) 
laat wedervaren : ,,het is een illusie - en niet eens een schone il-
lusie - een voor alle bibliotheken uniform indelingsschema aan 
te kunnen nemen. Hoogstens kan deze confectie voor kleine en 
naar den inhoud essentieel niet onderling verschillende bibliothe-
ken aanbevolen worden" (Greve 13 ) ) . Ook Korevaar heeft zich 
dikwijls in deze geest uitgelaten, en ik wil mij daarbij aansluiten. 

Maar nemen wij nu even aan. dat een .,vreemd" systeem uit-

13) L.c. sub ?. ) , p. 93. Spatiering van mij (G. G.) . 
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verkoren is. Er zijn twee redenen aan te voeren waarom de clas~ 
seerder ook bij keuze van een ,,vreemd" systeem kennis moet heh~ 
ben van de grondslagen der classificatietheorie: 
a) hij kan ook bij gebruikmaking van ,,vreemde" classificaties slechts 

critisch staan tegenover de waarde hiervan als hij in staat is, 
een eigen systeem op te zetten, dat aan de classificatorische 
,,spelregels" voldoet; 

b) hij moet in staat zijn - en zal veelal genoodzaakt zijn - eigen 
modificaties op te bouwen, zo nodig in nauwe samenwerking 
met deskundigen op de desbetreffende gebieden. V a n d e 
c I a s s e e r d e r w o r d t h i e r b ij d e c I a s s i f i c a t o r i ~ 
sche deskundigheid verwacht! 

Van te voren moeten daarbij twee dingen vaststaan: 
1. de kennis dezer regels is voor hem slechts middel en nooit 

doe!: de dassificatie beoogt slechts het geclasseerde terug te 
vinden langs logisch~systematische weg. 

2. ieder systeem, .dat eenmaal gebouwd is, is aan voortdurende 
veranderingen en uitbouw onderhevig, wil het niet verouderen 
en dus onbruikbaar warden. Dit geldt speciaal voor materiaal 
dat op natuurwetenschap en techniek betrekking heeft. Syste~ 
matiek kan dus niet of slechts bezwaarlijk een object van nor~ 
malisatie zijn ( Korevaar 14)). 

6. Systeembouw op basis waarvan? 
In het volgende zal ik mij nauw aansluiten bij enige beschou~ 

wingen van Korevaar 15), die ik bekend zal veronderstellen en 
dus slechts kort zal behoeven te releveren. Orn objecten of be~ 
grippen volgens hun meerdere of mindere algemeenheid samen te 
voegen, c.q. te verdelen dienen we allereerst na te gaan, op welke 
wijie we de eerste overzichtelijke groepen kunnen vormen. Hier~ 
bij zijn v66r alles van belang ,,dingen" en ,,wetenschappen". Voor 
het volgende is het voldoende, als ding te beschouwen iets (con~ 
creets of abstracts) waarvan ons verstand een begrip kan vormen 
door er bepaalde eigenschappen of verschijnselen aan toe te 
kennen. 

Samenhangende groepen van dingen laten zich veelal groeperen 
tot een wetenschap of groep van verwante wetenschappen. Men 
kan daarbij zeHge11. dat elke wetenschap een ,,gezichtspunt" voor~ 
stelt. Natuurlijk zijn er veel meer gezichtspunten clan wetenschap~ 
pen; sommige gezichtspunten hebben zich nog niet tot wetenschap 
ontwikkeld, andere komen niet in aanmerking, zich hiertoe te ont~ 
wikkelen. Daar onze kennis bestaat uit de kennis van dingen en 
wetenschappen, zal de systematiek zich op beide kunnen betrek~ 
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ken, d.w.z. men kan Of een systeem van dingen of een van weten
schappen bouwen, waarbij clan natuurlijk geldt, dat ook in een 
systeem dat op wetenschappen is gebaseerd, de dingen zullen 
voorkomen die objecten zijn voor die wetenschappen. Dikwijls 
trouwens is het slechts een kwestie van nomenclatuur, of een be
paald begrip onder de dingen of wetenschappen thuisbehoort 
( licht-optica, geluid-geluidsleer, etc.). 

Naast de dingen en wetenschappen zijn nog te noemen als ele
menten waarop een systematiek gebaseerd kan zijn: de ruimte 
(geografisch element) en de tijd (historisch element). Bij boeken 
ook het element van de bibliografische vorm, c.q. bij archivalia de 
.,redactie". We zijn langs deze weg op de 5 elementen voor de 
onderwerpsanalyse van Trebst 16) gekomen ( ,.Studien zu einer 
Geschichte der italienischen Renaissance-Malerei": in deze boek
titel komt achtereenvolgens voor: een ,.literaire vorm", een .. ge
zichtspunt", een ,.geografische bepaling", een ,.tijdsbepaling" en 
een ,,ding)". Denk ook aan de 7 elementen van Greve 17 ) (,,on
derwe~p". ,.sfeer", ,.bemoe\ing", ,,instelling", ,.plaats", ,,tijd" . 
.,vorm ). 

Alleen de ingangen op dingen en wetenschappen hebben een 
universele toepasbaarheid op een geheel van te systematiseren 
kennis: het ruimte-, tijds- en vormelement is niet overal bruikbaar, 
daar niet ie~ere materie onder hun werkingssfeer valt. 

Van de beide geschetste mogelijkheden is bij het systematiseren 
de .ingang op wetenschapppen de enig gebruikelijke: daarmee 
wordt dus de te systematiseren kennis in de eerste belangrijke 
groepen gesplitst. Orn deze clan weer in kleinere groepen te ver
delen kunnen zo nodig ook de dingen en overige inga:ngen g~-
bruikt worden ( geografische, tijds- en vormbepalingen). · 

7. Soorten van systematiek 
I. Schuncke 18) heeft een onderscheid gemaakt tussen drie soor

ten systemen: de wetenschappelijke, philosophische en bibliotheek
systemen. Korevaar 19) heeft hierop critiek geleverd en deze op
vattingen op een exactere grondslag geplaatst. Hij komt daarbij 
tot de volgende begripsomschrijvingen: 
P h i 1 o s o p h i s c h e s y s t e m a t i e k : deze beschouwt elke 
wetenschap als een eenheid en vraagt niet naar haar interne ver
deling. Zij vraagt alleen naar de ,,familieverhouding" van onze 
kennis en tracht tot een opstelling te Immen, waarin verwante 
wetenschappen bij elkaar staan en de ene op een redelijke en liefst 
geleidelijke wijze in de andere overgaat. 

Gezien bet grote aantal philosophische richti:ngen zal het duide-
16) H. T re b s t, Studien zu einer analytischen Sachkatalogisierung, Leipzig, 

1931. 
17 ) L.c. sub 2), p. 51. 
lR) Zentralblatt fiir Bibliothekswesen 1927, 377 e.v. 
Hl) Le. sub 1), pag. 23-34. 
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lijk zijn, dat er geen eenheid van omvatting kan bestaan omtrent 
c!e philosophische systematiek. 

W e t en s c h a p p e 1 ij k e s y s t e m a t i e k : de interne syste~ 
matiek · der afzonderlijke wetenschappen, zoals die door de be~ 
trokken vakgeleerden wordt gemaakt. Voor de detaillering van 
zijn systeem moet de systeembouwer bij de vakgeleerden ter~cht~ 
komen. Hjerbij blijkt echter, dat over vele ontwikkelingen nog 
geen communis opinio bestaat. Ook kan men wetenschappelijke 
systematieken opstellen uitgaande van zeer verschillende gezichts~ 
punt en. 

Tussen de gebieden waar de philosophische systematiek eindigt 
en de wetenschappelijke systematiek aanvangt , bestaat uiteraard 
geen scherpe grens. 

Toepassing van het bovenstaand e op 
documenten 

Orn het. bovenstaande toe te kunnen passen in bibliotheken, do~ 
cumentatie~instellingen en voor het systematisch indiceren van ar~ 
chivalia hebben we allereerst schema's nodig , waarin de gesyste~ 
matiseerde begrippen, die met de documenten te associeren zijn, 
gefixeerde plaatsen .i'nnemen; bovendien enige aanvullingen die hun 
grondslag vinden in het bijzonder karakter der te systematiseren 
documenten. Korevaar spreekt hier van een derde soort systema~ 
tiek, die hij als ,,bibliografische systematiek" onderscheidt van de 
philosophische en wetenschappelijke; hij kent hieraan echter geen 
wezenlijke andere eigenschappen toe. Ik zal in het vervolg liever van 
b i b 1 i o g r a f i s c h e s c h e m a t i e k spreken. 

Zo hebben we nog nodig ( zie nader sub 12): 
a) een notatie; 
b) vele generalia~ en miscellanea~groepen; 
c) in vele gevallen ook ,,vorm"~groepen. 

Overigens zal de bibliogrnfische schematiek zich overal waar dit 
maar enigszins mogelijk is - op gebieden waaromtrent geen ver~ 
schil van opvattinrr meer bestaat - ten nauwste bij enigerlei vorm 
van wetenschappelijke systematiek moeten aansluiten, en de con~ 
tinue ontwikkeling van deze wetenschappelijke systematiek zoveel 
mogelijk dienen te volgen om de schema's te vrijwaren voor ver~ 
oudering. 

Ten aanzien van de primaire verdelingen (familieverhouding 
der wetenschappen) zal de bibliografische systeembouwer een 
keuze moeten doen en eens voor al die philosophische systematiek 
nemen die hem het bes.te ,,ligt" . Ook ten aanzien van de plaatsing 
van detailbegrippen waaromtrent in de wetenschappelijke systema~ 
tick nog geen communis opinio bestaat, zal hij naar beste weten een 
keuze moeten doen, evenals ten aanzien van die begrippen waar~ 
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omtrent wetenschappelijke kennis niet of nauwelijks bestaat. 
Ik heh er in het bovenstaande de voorkeur aan gegeven, · van 

bibliografische s c h em at i e k te spreken en niet van bibliogra
fische systematiek zoals Korevaar doet. Zulks om uit te laten ko
men dat het hier niet om een principied andere systematiek gaat, 
maar om de wijze \vaarop een bepaalde philosophisch-wetenschap
pelijke systematiek pasklaar in een schema verwerkt wordt om er 
documenten mee te classeren. 

In eerste instantie gaat het daarbij altijd om het associeren van 
bet document met een of meer begrippen, die de inhoud ervan zo 
goed mogelijk benaderen: dit is altijd een kwestie van .,wetenschap
pen", ,.dingen" en .,gezichtspunten" in de zin van Korevaar. lk 
meen dat in deze phase wijzigingen in de gekozen philosophisch
wetenschappeliJke systematiek op grond van het feit dat men een 
d o c u m e n t onder handen heeft niet, of alleen bij hoge uitzon
dering nodig zullen zijn: men maakt immers aanvankelijk juist ab
stractie van het document! 

Het bijzondere karakter van het document komt pas aan de orde 
n a d a t men het met een of meer begrippen geassocieerd heeft, 
en houdt alleen in zoverre een complicatie in, dat in bepaalde ge
vallen een generalia-. miscellanea- of vormgroep nodig kan zijn 
en dat een notatie vereist is. Hiertoe client dus het schema van in
deling, dat in eerste instantie gebaseerd is op de gekozen philo
sophisch-wetenschappelijke systematiek, nog aangevuld te worden 
met de nodige rubrieken en symbolen. 

Ik meen, dat deze ,.twee phasen-opvatting" een logische aan
pak van het vrij gecompliceerde probleem van het classificeren en 
classeren van documenten mogelijk maakt, en dat aldus de con
troverse overbrugd kan warden, die men vooral in Angelsaksische 
literatuur vindt inzake de vraag, in hoeverre boeken zich al of niet 
bevredigend laten indelen bij gebruikmaking van zuiver logische 
classificatieschema' s 20). 

Allereerst hebben we nu te bespreken de grondregels, die gelden 
zowel voor de philosophische als voor de wetenschappelijke syste
matiek ( waartussen immers geen scherpe scheiding bestaat). Daar 
iedere systematisering of classificering een logisch proces is, dienen 
we eerst aandacht te schenken aan enige grondbegrippen der for-

2 0) Zie hieromtrent vooral wat Sayers (I.e. sub 3, p. 45 v.v.) opmerkt over de 
stelling van Jevons, dat de classificatie van boeken een ,.logical absurdity" zou 
zijn. Men leze ook wat Sayers (in: The year's work in librarianship B ( 1946) 
155) in dit verband te zeggen heeft in een bespreking van het boek van E. A. 
Savage, Manual of book classification and display (London, 1946). Evenals 
Sayers weiger ook ik te geloven dat ,.the order of knowledge, the educational 
and scientific consensus, has no use in book order, and that books about things 
cannot be arranged in the way we can arrange things''. 
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mele logica, voor zoverre deze betrekking hebben op begrippen en 
termen, de bouwstenen van iedere classificatie. 

8. Enige grondbe,gi,nselen uit de formele logica 21 ), en hun toe~ 
passiing op classificatieproblemen 

De formele logica houdt zich allereerst bezig met het begrip en 
de term. 

Het begrip of de idee is de verstandelijke weergave van een 
ding zonder dat dit met een bevestiging of ontkenning gepaard 
gaat. De term is de uitdrukking van het begrip in woorden: een 
term kan uit een of uit meer clan een woord bestaan ( ,,een man", 
,,een goede man"; ,,een daad", ,,een slechte daad") . 

Een begrip en een term kan beschouwd worden naar zijn in~ 
houd en naar zijn omvang. 

De i n h o u d, comprehensie of intensie van een begrip is het 
geheel van elementen of attributen ( eigenschappen, verschijnings~ 
vormen, etc.) waaruit dat beg rip is samengesteld ( ,,mens" omvat 
b.v. de elementen: zijnde, en gewoonlijk ook: levend, met rede be~ 
gaafd, etc.). 

De o m v a n g of extensie is de som der leden die onder het 
beg rip vallen ( ,,mens": N ederlanders, J avanen, negers, blanken, 
Kees, Annie, etc.). De inhoud van een beg rip is omgekeerd even~ 
redig aan zijn omvang: begrippen van de ruimste omvang zijn het 
en~st van inhoud, dus het minst bepaald, en omgekeerd. 

Voor het bouwen van een classificatie bedenke men, dat begrip~ 
pen en termen ingedeeld kunnen worden naar hun: 
Vo I m a a k t h e i d, b.v. 

he 1 de r - du is t er, al naar de ervaring het begrip van alle 
· andere ( uiterlijk) kan onderscheiden of niet (bepaalde ,,bloe~ 

men" voor een tuinier); 
d u i d e I ij k - o n d u i d e I ij k, al naar het verstand de ele~ 
menten die het begrip samenstellen (naar hun wezen) kent of 
niet kent (bepaalde ,,blo~men" voor een botanicus). 

lnhoud: 
. e n k e I v o u d i g - s a m e n g e s t e I d, al naar het begrip een 
of meer elementen omvat ( ,,zijnde" - ,,mens"). 

Omvang: 
sin g u 1 i er : slechts op een enkel individu toepasselijk (,,Pi et''; 
,,dit boek"); 

2 1 ) Voor het hier volgende heh ik mij in hoofdzaak qebaseerd op het leer
boek van R. Jo Ii v e t in zijn Nederlandse bewerking (Beknopt handboek der 
wijsbegeerte, Utrecht-Nijmegen, 1948), i.h.b. wat enige voorbeelden betreft. 
Verder heh ik ook gebruik gemaakt van de sub 3) ger:oemde literatuur, i.h.b. 
de aldaar genoemde boeken van Phillips en Sayers. Zeer aanbevelenswaardig 
voor wie zich in de grondbegrippen wil verdiepen is ook het in Engeland zeer 
bekende boek van W. S. J e v ons, Elementary lessons in logic, dat dateert van 
1870, en waarvan in 1948 de 35e herdruk verschenen is. 
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a 1 g e m e e n o f u n i v e r s e e 1 : toepasselijk op alle indivi.
duen van. een soort of klasse: .,mens", .,dier", .,tafel". 
Hiertussen: 
p a r t i c u 1 i e r ; toepasselijk op een gedeelte vah een soort of 
klasse: .,sommige dieren". 

Onderlinge verhouding: 
c o n t r a di c to r is c h : het ene begrip sluit het a:ndere uit 
zonder dat er een midden mogelijk is: .,zijn" · en .,niet zijn"; 
.,gierig" en ,.niet gierig"; .,tafels met drie paten" en .,tafels met 
vier po ten". 
con t r a i r : de uitersten worden uitgedrukt zodanig dat er een 
midden mogelijk IS: ,,gierig" en .,verkwistend". 
Een begrip kan een contradictie omvatten, d.w.z. elementen in.
houden die elkaar uitsluiten (b.v. een vierkante cirkel), en clan 
als zodanig zinloos zijn. Ter vermijding hiervan kan het nood.
zakelijk zijn, zo goed mogelijk te definl.eren of te omschrijven w'at 
men onder het begrip verstaat. · 

Bepaling 
woordbepaling: drukt de zin van een term uit. 
zaakbepaling: drukt de natuur van het begrip 

"·· ... zelf uit. 

--wezenliik: naaste i:reslacht plus soort.
makend verschil. ( B.v. een parallelo.
gram is een in een plat vlak gelegen 

Zaakbepaling 
vierhoek waarvan de zijden twee aan 
twee evenwijdig zijn. 

beschrijvend: geeft de meest in het oog 
vallende kenmerken van het begrip 
weer. 

Voor iedere bepaling gelden de volgende regels: 
l . de bepaling moet duidelijker zijn clan het bepaalde ( mag dus 

niets bevatten van hetgeen bepaald wordt en moet liefst niet 
negatief zijn). 

2. de bepaling moet toepass.elijk zijn op het bepaalde alleen (mag 
dus noch te eng, noch te breed zijn). Dus niet: .,een paral.
lelogram is een in een plat vlak gelegen rechthoek waarvan 
de zijden twee aan twee evenwijdig zijn'', en niet; .,een pa.
rallelogram is een vierhoek waarvan de zijden twee aan twee 
evenwijdig zijn". 

Begrippen en termen kunnen ten opzichte van elkaar staan in 
de verhouding van genus ( geslacht) en species ( soort); (we spre.
ken ook we! van major - minor), waarbij het geslacht bij onder.
verdeling de soorten oplevert. 

B.v.: Lappen ~ blauwe, witte, rode lappen. 
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Alkoholen (van het aliphatische verzadigde eenwaardige 
type) -+ met nci.me genoemde individuele alkoholen: methyl~ 
alkohol, aethylalkohol , etc. 

De soorten kunnen op hun beurt weer als geslachten optreden bij 
een volgende onderverdeling; men komt zo van de alomvattende 
term (sum mum genus) tot de term voor het individu ( infima spe~ 
cies), en omgekeerd. 

Het attribuut dat toegcvoegd moet warden aan een genus om 
bet species te krijgen noemen we het s o o rt m a ken d v e r~ 
s c h i 1 : in de hierboven qenoemde voorbeelden was dat bij de 
lappen de kleur en bi) de alkoholen het aantal koolstofatomen van 
de alkylgroep. Dus: g·enus plus soortmakend verschil = species. 
( Lappen plus blauw = blauwe lappen; alkoholen + methylgroep 
= methylalkohol). 

Bij het verdelen van genera in species gaan we van het alge~ 
mene naar het bijzondere; bij het samenvoegen van species tot 
genera omgekeerd van het bijzondere naar het algemene. W ~ 
komen aldus bv. tot klassen, onderklassen, rubrieken. onder~ 
rubrieken, groepen, ondergroepen etc., c.q. ook tot hoofdklassen, 
hoofdrubrieken, hoofdgroepen etc. Strikt genomen is allereerst de 
werkwijze waarbij men van het bijzondere tot het algemene komt 
( inductie), classificering te noemen; in de prnctijk gaat men echter 
meestal ook omgekeerd te werk en gaat dus ook van het alge~ 
mene naar het bijzondere ( deductie; vgl. de definities sub 2). 
Beide methoden vullen elkaar aan. 

Genus en species staan tot elkaar als g e s u b o r d i n e e r d e 
t er m en : methylalkohol is gesubordineerd t.o.v. alkohol; twee 
of meer genera of twee of meer species kunnen tot elkaar staan 
3Js g e coo r di n e e r d e t e r m en : methylalkohol staat naast 
aethylalkcihol, beide als species van het genus alkohol (zie nader 
sub 9). 

De eenvoudiqste vorm van classificatie is de b i f u r c at i e 
( tweevork of dichotome vertakking), waarbij een bepaald genus 
gesplitst wordt in een positief en negatief geformuleerd species 
(bv. ,,koolwaterstoffen" en ,,niet~koolwaterstoffen"); het laatste 
wordt we! r e s i d u u m genoemd. Een beroemde bifurcatie is de 
boom van Porphyrius 22). 

Bij een nadere beschouwing van de elementen of attributen, die 
zich aan een bepaald genus, bescho:1wd als klasse , laten toe~ 
kennen, kan men veelal een onderscheid maken tussen die, welke: 
a) bij ieder lid van <le klasse voorkomen en daarvoor exclusieve 

geldigheid bezitten; we zullen clan spreken van een f u n d a~ 
m en t e e I at t rib u u t. B.v. bij chemische verbindingen van 
een bepaald type de aanwezigheid van een bepaalde functio~ 

22 ) Zier hierover b.v. Sayers, I.e. sub 3), p. 22-25. 
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nele groep of combinatie van functionele groepen; bij de mens 
(beschouwd als lid van de klass·e der met zinnen begaafde 
wezens) het vermogen tot redelijk denken. Het fundamentele 
attribuut is uiteraartl van groot belang voor een goede zaak
bepaling. 

b) weliswaar inhaerent zijn aan ieder lid van de klasse, maar niet 
beperkt behoeven te zijn tot die klasse, daar zij ook daar buiten 
voorkomen; we zullen clan spreken van een e i g en s c h a p 
in de engere zin. B.v. een eigenschap van de mens is het bezit 
van een hart ( maar deze eigenschap is niet tot de mens be
perkt); een eigenschap van lappen is hun stoffelijkheid, vouw
baarheid, etc. ( maar ook andere ding en bestaan uit een be
paalde stof, zijn vouwbaar, etc.) . 
Hoewel dergelijke eigenschappen in zoverre essentieel zijn. dat 
zonder hen een ding niet zou zijn het ding waarvoor wij het 
houden, treden zij niet in de definitie op ( hoogstens in de om
schrijving) . 

c) volkomen toevallig voorkomen bij sommige of alle leden der 
klasse, of door ons subjectief toegekend worden; we zullen dan 
spreken van een a c c i d e n t e e I e I e m e n t. 
H.v. bij de mens de snit van zijn kleren of een bepaalde kleur 
van ogen; bij monsters alkohqlen de graad van denaturering 
of verdunning met water; bij boeken de waarde die wij er aan 
toekennen, de bepaalde taal waarin zii geschreven zijn , het 
formaat dat zij bezitten etc .. bij lappen de kleur, bruikbaarheid 
als lompen, etc. . 

Bij het toekennen van een bepaald element aan een object is 
meestal wel uit te maken, of het gaat om een fundamenteel attri
buut, om een eigenschap in engere zin of om een zuiver acciden
teel element, Bij zeer weinig bekende objecten kan dit op moeilijk
heden stuiten; het komt soms voor dat, indien een object beter 
naar zijn wezenlijke elementen bekend wordt, een .,eigenschap" 
devalueert tot een accidenteel element, of omgekeerd iets dat altijd 
als bijkomstig beschouwd was, een fundamenteler karakter krijgt. 

De genoemde begrippen: g en u s, s p e c i e s, s o o r t m a -
k e n d v e r s c h i I. e i g e n s c h a p en a c c i d e n t e e I e I e -
men t vormert de zg. 5 logische praedicabilia van Porphyrius (ea. 
300 na Christus) 22) . 

9. Nader over gesubordineerde en gecoordineerde termen. 
Bij subordinatie van termen maken we gebruik van het axioma 

dat de delen onder het geheel moeten worden gebracht en het bij
zondere onder het algemene. In schema's gebracht vormen ge
subordineerde termen horizontale reeksen (regels waarbij nor
maliter iedere groep van rechts naar links gaande ondergeschikt 
en van links naar rechts gaande bovengeschikt is aan elke vol-
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gen de), en gecoordineerde termen verticale reeksen ( kolommen. 
waarbij iedere term nevengeschikt voorkomt). Twee ding en val
len hierbij op 23): 
l. van gesubordineerde termen staat de onderlinge plaats vast: het 

species komt onmiddellijk achter het genus (auto .. (chassis,. ) 
·· .. carossene , 

voor zover er althans geen trappen overgeslagen worden. 
2. Van gecoordineerde termen is in het algemeen gesproken de 

plaats minder goed gefixeerd: de plaatsing van een reeks ge
lijkwaardige species t .o.v. elkaar veteist verdere analyse of des
noods een willekeurige afspraak. Hoe een reeks gecoordineerde 
termen onder elkaar komt te staan is dus veel minder zeker clan 
hoe een reeks gesubordineerde termen naast elkaar staat (de 
carosserie is geco6rdineerd aan het chassis; beide zijn aJs onder
delen gelijkwaardig en geen van beide heef~ voorrang). Orn een 
systematische volgorde te verkrijgen zouden we een nieuw cri
terium moeten aanleggen: wij kunnen b.v. als maatstaf nemen 
dat het chassis het voornaamste deel van de auto is, dat immers 
alle essentiele delen reeds bevat, terwijl de carosserie slechts een 
secundair element is. Lang niet altijd is het criterium zo plausibel: 
soms moeten we ons met vrij ver gezochte criteria vergenoegen: 
chron.ologische, geografische of zuiver subjectieve. Desnoods 
alfabetische. 

10. De verdelingskarakteristiek 

T ermen laten zich van vele gezichtspunten uit rangschikken in 
reeksen. Het aantal gezichtspunten, dat richtlijn kan zijn bij de 
onderverdeling van een bepaald genus, is in het a]qemeen zeer 
groot. Het laat zich beperken door uit te gaan van de practische 
eisen die aan de op te s:tellen classificatie gesteld \.VOrden: juist 
omdat elke classificator zijn speciale eisen stelt, en ook moet stel
lcn, is een voor ieder bevredigende classificatie een practische 
onmogelijkheid. Dan zouden immers alle practisch in aanmerking 
komende gezichtspunten gehonoreerd moeten worden, wait een on
mogelijke hoeveelheid classificatie-arbeid zou betekenen, nog daar
gelaten dat de aldus ontworpen schema's door hun on:)verzichte
lijkheid volkomen onbruikbaar zouden zijn. 

We kunnen dus hoogstens, na nauwgezette studie der te clas
c;;ificeren termen in hun onderlinge samenhang, uit de vele gezichts
punten die zich als mogelijk voordoen, er een of enkele kiezen als 
verdelingskarakteristiek, en deze karakteristiek wordt allereerst 
bepaald door het doel waarvoor de classificatie opgesteld wordt. 

23) Vgl. Korevaar, I.e. sub 1), p. 28-30. 
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Voor practische doeleinden is het gebruikelijk, te spreken van 
<>:en ,,n at u u r I ij k e" classificatie, indien bij het afleiden van 
species uit genera als verdelingskarakteristiek client een funda.-
menteel attribuut, of een eigenschap in de sub 8 omschreven engere 
zin, en van een ,,k u n s t m a t i g e" classificatie, indien daarbij 
gebruik wordt gemaakt van een accidenteel element 24). 

B.v. een natuurlijke classificatie voor lappen zou een onderver~ 
deling kunnen opleveren gebaseerd op de stof waar zij uit bestaan 
( wol, linnen, katoen, etc.); een ,kunstmatige classificatie zou een 
onderverdeling kunnen · geven volgens hun kleur, afmeting, graad 
van vuilheid, etc. 

Bij de onderverdeling van weinig bekende genera zal men zich 
dikwijls noodgedwongen met een kunstm.atige classificatie moeten 
behelpen. Voor wetenschappelijke doeleinden is een natuurlijke clas~ 
sificatie meestal te prdereren, voor practische doeleinden kan een 
kunstmatige classificatie soms bruikbaarder zijn en zij is dikwijls 
eenvoudiger. De geschiedenis der wetenschap kent voorbeelden dat 
een classificatie aanvankelijk als natuurlijk werd beschouwd, tot~ 
dat later bleek dat zij slechts kunstmatig was. 

Men ,kan vogels definieren en groeperen als ,,vliegende dieren" 
en past clan een classificatie foe die thans als kunstmatig is te be~ 
schouwen. Een moderne definitie zou zi1n b.v.: vogels zijn. geveder~ 
de tweevoetige dieren, of gevederde vertebrata. 

11. De vier grondprincipes voor het classificeren 

Er zijn door de verschillende auteurs vele principes en regels op~ 
gesteld, die gedeeltelijk op de philosophisch~wetenschappelijke sy~ 
stematiek, gedeeltelijk ook op de bibliografische schematiek betrek~ 
king hebben 25). Zij Iaten zich, wat de hoofdzaken betreft, tot het 
volgende viertal gro:ndprincipes terugbrengen: 

1: ~enheid van verdelingskarakteristiek; 
2. volledige opsomming en wederkerige uitsluiting; 
3. gradatie en collocatie; 
4 .. expansievermogen. 

24 ) Voor een critiek op deze weliswaar gebruikelijke, maar niet altijd streng 
door te voeren onderscheiding, zie Broadfield, I.e. sub 3), p. 19 v.v. 

25 ) Zie hiervoor vooral het overzicht, dat Sayers geeft (I.e. sub 3), pag. 
79---,88) over de .,canons" van Sayers, Richardson, Bliss en Ranganathan. 

Ook Korevaar en Greve gaan uit van bepaalde pr.aemissen. Korevaar vermeldt 
(I.e. sub 1), p. 28-29) in dit verband slechts dat men bij het systematiseren 
van ,.dingen" de delen ender bet gebeel. resp. bij het systematiseren van weten
schappen het bijzondere ender het algemene client te brengen, dat de dingen zich 
van verschillende gezichtspunten uit laten rangschikken in ( cobrdinatieve en 
subordinatieve) reeksen, en dat er zich reeksen la ten construeren, waarin bet 
bestaan van elke term afhankelijk is van bet bestaan van de vorige term. Greve 
volstaat met de bespreking van wat hij noemt de praemissen van . splitsing, van 
afdaling, van subordinatie en coordinatie, en van de reeks (I.e. sub 2) p. 82-89). 
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Wij laten hier buiten beschouwing de axioma's, dat de delen on
der het geheel behoren en het bijzondere onder het algemene ge
bracht client te worden, en de voor de practijk noodzakelijke stelregel. 
dat de keuze van de yerdelingskarakteristiek allereerst bepaald 
wordt door het doe! van de classificatie. 

ll.l. Eenheid van v erdelingskarakteristie1 
Als eenmaal een bepaalde karakteristiek gekozen is ter onder

verdeling van een bepaald genus, clan moet deze consequent toe
gepast worden bij het afleiden van alle species, die bij dit genus 
behoren. Dus als b.v. sommige auto's volgens hun brandstof,ver
bruik ingedeeld zijn , dienen onder dezelfde vertakking andere auto' s 
niet ingedeeld te worden volgens hun maximale snelheid, motorver
mogen etc. Wei kan het nocdzakelijk of gewenst zijn , bij verschil
lende trappen van subordinatie de verdelingskarakteristiek te wis
selen, dus b.v. bij een subordinatie van de 3e orde een andere 
karakteristiek te gebruiken clan bij een subordinatie va:n, de 2e orde. 

Bij gecoordineerde termen is het aantrekkelijk om bij het onder
verdelen zoveel mo gelijk dezelfde verdelingskarakteristiek toe te 
passen. Veelal zal het echter noodzakelijk zijn , bij elk genus een 
eigen karakteristiek te kiezen, meer spedaal bij classificaties van 
enige omvang 26) . 

lndien bij een classificatie m haar geheel overal van eenzelf de 
karakteristiek wordt gebruik gemaakt, zullen we van een homo -
g en e classificatie spreken ; in het tegengestelde geval is zij he -
t er o g e en. Dus: 

Homogccn: 
. --· ···· 

tafels 

kasten 

houten ta fe1s 

me~alen tafels 
.. etc. 

annloog 

··· ... " ·· ·· --· · . . . 

berkenhouten tafels 
eikenhouten ta fels 
iepenhou ten tafels 

· ... ·-. .. etc. 

ijzeren tafels 
nikkelen tafels 
etc . 

annloog 

De karakteristiek is hier zowel bij de verdeling van de eerste orde 
als bij die van de tweede orde het materiaal waaruit de tafels ert 
kasten bestaan. 
Heterogeen: 

tafels 

kasten 

------

als boven 

Chi-ppendale kas ~en 

·· ··· Jacobine kasten 
··· ··· · ·· .. Queen Ann kaslen 

·····- .... etc . 

26) Vgl. voor enige voorbeelden op-chemisch gebied de schema 's 4,_ 5 ~n 6 bij 
Groeneveld I. e. sub 4) . 
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De karakteristiek is hier bij de tafels het materiaal, bij de kasten 
de stijl; .,overlapping" treedt echter niet op omdat iedere groep 
op zichzelf beschouwd hier een homogene classificatie vormt. De 
totale classificatie is heterogeen. 

In gevallen dat de hand gelicht wordt met het principe van een~ 
heid van verdelingskarakteristiek bij de afleiding van verschillende 
species uit een bepaald genus treedt k r u i s s c h i k k i n g (,,cross 
di vis.ion") van begrippen op. Een voorbeeld hiervan is de verde~ 
ling van literatuur over spelen over rubrieken als: openlucht~spelen, 
balspelen, kinderspelen, weekeindspelen, etc. 27). 

Soros is kruisschikking echter onvermijdelijk, zo. b.v. in het geval 
dat men het noodzakelijk acht, bij de verdeling van een bepaalde 
klasse gebruik te maken van me er clan e e·n k a r a k t er is~ 
tie k. lndi:en men clan in details gaat, kan het volgend beeld optreden: 

.... ···· Chippendale hou'.en tafels 
... 1.11 

tafels 
1 

tafels 

.... ···" houten tafels 
1.1 

....... Chippendale tafels :::::::: __ _._._. ... .. ...... houtcn Chippendale tafels 
1.2 ........... 1.21 

1 .... 

Hetzelfde begrip heeft clan meer clan een plaats in het schema, 
en al naar het zwaartepunt valt op het materiaal der tafels dan 
wel op hun stijl zal men classeren onder 1.11 of 1.21. In gevallen 
dat er geb voorkeur bestaat kan men dubbele plaatsing vermijden 
d.m.v. een zie~verwijzing van de ene rubriek naar de andere. 

11.2 Vo 11 e di ·g e ops o mm in g en we cl er k·e rig e 
uitsluiting 

Bij de verdeling van een genus in een aantal species client er 
naar gestrnefd te worden zoveel mogelijk species op te sommen, 
dus het genus ,,uit te putten". Strikt genomen kan dit natuurlijk 
e lleen ails de classificator een volledlg en helder (en liefst ook 
duidelijk) beg rip heeft van het genus in de zin van 8, en als de 
omvang van het genus beperkt is. 

In de practijk kan hij zich behelpen door bifurcaties of trifur~ 
caties te construeren of door de niet van belang zijnde, de onvol~ 
ledige en duistere specie;s een bepaa.Jde plaats te geven met behulp 
van een restgroep (,,miscellanea", zie sub 12.3). 

2 7 ) Het voorbeelcl is ontleend aan: L. A. Burgess, Library World 34 (1931-
32) 3-10; zie oak Sayers, I.e. sub 3), p. 42. Voor een bespreking van cl<? 
kruisschikkinq zie vooral oak Bliss, A bibliographic classification, Vol. 1. 2nd ed., 
New York, 1952, p. 8 v.v. 
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Met de eis van zo volledig mogelijke opsomming hangt nauw 
samen de eis van wederkerige uitsluiting der termen van een ge~ 
coordineerde reeks; de termen mogen elkaar niet ,,overlappen". 
Scherpe formulering der termen door goede definiering is hier~ 
voor soms noodzakelijk. 

11.3. G r a d at i e e n c o I I o c a t i e 
Ieder genus client zoveel mogelijk verdeeld te warden in de 

n a as t Ii g g end e species: overgangen moeten dus zo gradueel 
mogelijk zijn. Ook in een coordinatieve kolom behoren analoge 
termen in elkaars onmiddellijke nabijheid te staan. 

Dit kan in de praictijk tot zeer ingewikkelde vertakkingen leiden, 
is echter aanbevelenswaardig om tot een goede expansiviteit te 
komen. 

11.4. Exp ans iv it e it 
Dit grondprincipe heeft alleen betekenis bij het vastleggen van 

~en schema door middel van een notatie en wordt dus het best 
behandeld bij de bibliografische schematiek (sub 12.5). 

Tot dusverrc hebben we enige grondbegrippen van de classi~ 
ficatietheorie behandeld, waarbij we voorlopig abstraheerden van 
ons uiteindelijk doel: het terugvinden v.an d o c u m e n t e n naar 
hun inhoud ( .,onderwerp"). We moeten nu nog nagaan wat er 
extra nodig is voor dit doel, d.w.z. we hebben ons thans met de 
,,bibliografische" schematiek bezig te houden in de zin van § 7. 

12. Bibliografische schematiek 

12.1. De notatie 

Deze is nodig om de plaatsen der gesystematiseerde 1termen on~ 
dubbelzinnig vast te stellen: pas door het invoeren van een no~ 
tatie wordt het schema gefixeerd. Daarnaasf is de notatie te be~ 
si:houwen als de classificatie in stenografische vorm. 

We staan hier al direct voor de principiele vraag: zullen we 
de notatie ondergeschikt maken aan de systematiek, of zijn we 
bereid in bepaalde gevallen de vrijheid der systematiek op te of~ 
feren aan de notatie? 

Daar de systematiek voor ons hoofdzaak is en de notatie slechts 
~en middel om onze weg in het systeem te vinden, kiezen we voor 
de eerste opvatting als zijnde h.et minste kwaad. Maken we de 
notatie ondergeschikt aan de systematiek eri geven we ons reken~ 
schap van het feit dat bij ieder notatiesysteem het aantal sym~ 
holen beperkt is en dat het aantal te localiseren termen hierboven 
uit kan gaan, clan kunnen we dus onmogelijk de eis stellen dat 
het aantal cijfers o~ letters van een notatie altijd een direct beeld 
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moet geven van de classificatietrap. In ingewikkelde gevallen 
kan het nl. voorkomen dat zuiver geco·ordineerde termen een 
verschillend aantal notatie-elementen hebben, b.v. ( als X = num
mer dat de z.g. paraffine-koolwaterstoffen aanduidt ( waarvan er 
vele tientallen bekend zijn)): 

X.1 
X.2 
X.5 
X.81 
X.82 
X.85 
X.881 
X.882 
X.887 
X.881.1 

-- melha;m (met 1 C-alocm) 
- aethaan (met 2 C-atomen) 
- pentanen (met 5 C-a'.cmen) 
= octanen (met 8-C-atomen) 
= nonanen (met 9 C-atomen) 
- dodecanen (met 12 C-atomen) 

pentadecanen (me;_· 15 ,"',. -tomen) 
·= bexadecanen (met 16 C-atomen) 
- C21-paraffinen 
- C2a-paraffinen etc. 

Als elementen voor de notatie kunnen we kiezen hetzij uitslui
tend cijfers, hetzij uitsluitend letters van een bepaalde soort (in 
de_ze gevallen spraken we van een zuivere notatie). hetzij een 
mengsel van beide ( gemengde notatie) . Dus resp. b.v.: 

113. 114 . . . . 
6.3, 6.4, ..... . 
FAB. FAC ..... . 
1131\., 114A. 114B 

Ook bij een zuivere cijfernotatie zijn er nog verschillende sys
temen mogelijk (b.v. b1ok- en decimale notaties). Het meest ge
bruikelijk zijn decimale notaties, zuivere letternotaties en ge
mengde notaties met de elementen Alal ( afwisselend letters en 
cijfers). De decimale notatie is mnemotechnisch misschien een
voudiger; van letters is het bereik echter groter (3 cijfers geeft 
1000 mogelijkheden, 3 letters 17.576!). 

Een goede notatie client: a) zo f 1 e x i b e 1 mogelijk; 
b) zo k o r t mogelijk; 
c) zo e e n v o u cl i g mogelijk te zijn. 

Verder moet ze liefst mnemotechnische waarde hebben en moet, 
ook in het geval dat de notatie als secundair beschouwd wordt 
t.o,v. de systematiek, toch zoveel mogelijk in staat zijn de graad 
van onderverdeling uit te drukken (in het bovengenoemde voor
beeld van de paraffine-koolwaterstoffen is· dit alleen onmogelijk 
voor de onderverdelingen waarin een 8 voorkomt). 

We noemen een notatie flexibel, als een onbepaald aantal 
nieuwe termen. gemakkelijk een plaats kan vinden. De decimale 
notatie voldoet hieraan alleen als een der trappen (bij voorkeur 
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de 8) gereserveerd blijft voor de uitbouw 28). Een voorbeeld van 
mnemotechnische waarde is te vinden in de eerste termen van de 
bovenvermelde · notatie van koolwaterstoffen ( correlatie van de 
nummering met het aantal koolstofatomen). 

Generalia- en miscelfanea-groepen 
12.2. G en e r a I i a 

Bij elke onderverdeling van een groep ontstaat een groep ,,al
gemeen" waarin het onderwerp in zijn geheel (of in zijn meren
deel) wordt gesteld naast de delen. De groep algemeen repeteert 
zich dus in het systeem en in de indeling hiervan wordt een cen
traal probleem dat Korevaar behandeld heeft 29). 

Wat betreft de inhoud van de aldus gevormde generaliarubrieken 
is natuurlijk v66r alles van belang w at er staat in de geschrif
ten die men er in heeft onder te brengen. Als practische richtlijn 
kan men b.v. afspreken, alles onder ,,generalia" te classeren wat 
over zovele specialia handelt, dat het niet de moeite zou loinen, 
cp al-deze specialia afzonderlijke ,,afstellingen" te maken. 

Bij het rubriceren van documentatiemateriaal heeft men zich 
dikwijls ook af te vragen: hoe is het onderwerp in de publicatie 
vertegenwoordigd (op welke wijze is er over geschreven)? Aller
eerst naar de niterlijke vorm (bibliografische vorm), dus b..v.: en
cyclopaedie, vadernecum, bibliografie, hand- of leerboek, rapport 
of verslag, etc. Soms ook naar de innerlijke vorm, b.v. theoretisch 
gezichtspunt; beschrijvend gezichtspunt, toepassing, etc. 

Korevaar heeft voorgesteld, o.m. de verschillende vormgroepen 
in de generalia onder te brengen, wat mogelijk, maar niet nood
zakelijk is. 

12.3. Miscel .lanea 
Dikwijls ( niet altijd) herhaalt een bepaald genus zichzelf in de 

naaste species-kolom ook ~n de vorm van een zgn. ,,restgroep". 
Passen we nl. het grondprincip~ van de .. volledige opsornming" toe 
bij het opstellen van een systematiek, clan blijkt dikwijls dat het 
niet mogelijk of niet nodig is, alle species op te noemen waarin het 
genus zich laat splitsen. In dit geval kan het practisch zij:.1, met een 
voorlopige restgroep te volstaan, die dus de betekenis heeft: ,,allc 
onderwerpen ( specialia) onder het 'naas!liggende genus vallende, 
voor zover deze al niet opgenoemd zijn". 

Zo zou men b.v., indien het aantal te rubriceren gegevens be
trekkin~ hebbende op de paraffine-koolwaterstoffen met 5 en meer 
koolstofatomen in het bovengegeven voorbeeld slechts klein was, 

28 ) Rangan~than (I.e. sub 3), p. 24-25) spreekt in dit verband van een notatie 
in octaven; hij bereikt dit echter op enigszins andere wijze. 

29 ) L.c. sub 1), p. 35 v.v. 
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kunnen volstaan met de rubrieken X.1, X.2, X.3 en X.4, waarna 
dan zou kunnen volgen: X.9: miscellanea-paraffine-koolwaterstof
fen ( d.i. die met meer clan 4 koolstofatomen). Een miscellaneagroep 
is altijd slechts. een tijdelijke oplossing: gaat zij op de duur teveel 
materiaal bevatten clan is splitsing nodig. 

Miscellanea zijn uiteraard niet nodig bij volledige opsommingen 
en bij hifurcaties (die een speciaal geval hiervan vormen). 

Ben bijzonder geval van miscellanea-rubrieken vormen de groe
pen ,,o n d e r v e r d e l i n g e n v o I g e n s m i s c e 11 a n e a -
k a r a k t e r i s t i e k e n", bij een systematiek waarbij een genus 
achtereenvolge,ns naar verschillende karakte
r i s t i e k e n wordt onderverdeeld 30) . 

12.4. De notatie bij generalia- en miscellanea
rubrieken 

Aan te bevelen is, bij decimate nummering consequent de 0 (nul) 
voor de generalia en de 9 voor de miscellanea te reserve'ren. ln
dien men clan de 8 altijd voor de eventuele uitbouw openhoudt, 
is de notatie volkomen flexibel. Schematisch: 

Term A 
(notatie: X) 

... ·· 
.······ 

_... Term A, generalia 
..... ··" (notatie; X.O) 

Termen A1 -An 
(-=. de verschillende met name genoemde species 

van term A) 
(notatie: X.l t/mX.8) 

Term A, miscellanea 
(= verzamelgroep voor de species welke buiten 

A1 -An vallen) 
(notatie; X.9) 

In een bibliografisch schema als het bovenstaande bestaat een 
principieel verschil tussen enerzijds de genus-term A (met de no
tatie X) en anderzijds de typische spedes-termen ( zowel de met 
name genoemde specialia A 1-An, als de specialia, die voorlopig 
onder de benaming ,,A-miscellanea" samengevat zijn (notatte X.1 
t/m X.9). 

Immers, het zal duidelijk zijn dat de omvang van deze species
termen (in de zin als gedefineerd sub 8) ) altijd kleiner is clan die 
van de genus-term A. 

In de praktijk bestaat een verschil in omvang ook tussen de tel'.m 
A en de term ,.A-generalia": ·deze dekken elkaar meestal niet ge
heel. Hijv.: geen enkel werk over de chemie kan al I e onderdelen -

30) Voor een eenvoudig voorbeeld zie boven § 11.1, 3e schema; gecompli
ceerde gevallen zie I.e. sub 4). schema 7. 

24 

• 



der chemie tot hun recht laten komen, al kan het werk naar een 
zo algemeen mogelijk behandeling van deze wetenschap streven, 
De term ,,A-generalia" zal clan ook meestal een geringere omvang 
hebben clan de term ,,A", en plaatsing der .. A-generalia" in een 
kolom die een onderverdeling is van A, is dus plausibel. 

Bepalen wij de gedachte bij de systematische catalogus, clan zou 
men er natuurliik aan kunnen denken, in de gevallen dat een be
paalde biliografische eenheid inderdaad a 11 e aspecten der chemie 
dekt. een fiche hiervan achter de leikaart ,,A," te plaatsen, maar 
een derqelijke handelwijze zou maar al te dikwijls gebaseerd zijn op 
een volkomen subjectieve beslissing ten aanzien van het meer· of 
minder algemene karakter van het werk in kwestie. 

Voor de praktijk is het clan ook verreweg het eenvoudiaste, a 11 e 
fiches betrekking hebbende op de rubriek ,,A-generalia" ( qedefi
nieerd in de zin als sub 12.2, eerste alinea) achter een leikaart 
.. A-generalia" (met notatie X.O) te plaatsen; onmiddellijk acht~r 
,,A" komen dus in het geheel geen fiches. maar we! de leikaarten 
,,A-generalia", A 1-An en ,.A-miscellanea", die ieder op ~un beurt 
door fiches gevolgd worden. · 

Natuurlijk laten zich ook bibliografische schematieken opstellen, 
waarbij aan de ,,qeneralia"-rubrieken een andere, i.h.b. ruimere, 
omvang toegekend wordt: velen maken b.v. geen verschil tussen 
de termen die hierboven onderscheiden zijn als ,,A", ,.A-generalia" 
en .. A-miscellanea". 

Men krijgt clan echter al gauw een rubriek .,alqemeenheden" die 
een bonte mengeling bevat Vaill heterogene eenheden en die als 
zodanig moeilijker onder controle te houden is. 

Bij gebruik van letters reservere men de a altijd voor de generalia 
en de z voor de miscellanea-rubrieken (in het bovenstaande schema 
dus resp. Xa, Xb t/m X y en Xz). Bij letters zijn uiteraard veel 
meer onderverdeliinqen mogelijk clan bij decimale onderverdeling. 
Zijn van een bepaald genus bij onderverdeling meer clan 25 spec.i.es 
te verwachten, clan kan men ook een lettersysteem volkomen flexi
bel maken door de y-trap voor uitbouw te reserveren (Xy - Xyb 
tjm X yy, etc. op analoge wijze als X.8 - X.81 t/m X.881 etc.). 

Bij het opzetten van een schema dat voldoet aan. het grond
principe van de gradatie en collocatie ontstaan, bij gebruikmaking 
van de hierboven gegeven schematische voorstelling, evenveel ge
neralia-klassen als er gesubordineerde trappen zijn. 

Bij een gecompliceerde classificatie ku:nnen er op deze wijze al 
gauw 10 of meer trappen, en dus 10 of meer generalia-rubrieken 
gevormd worden, die zelf ook weer meer of minder algemeen van 
karakter zijn. Men kan dit ook uitdrukken door te zeggen dat de 
generalia van links naar rechts in het schema een toenemende spe
cialiteit vertonen, of van rechts naar links een toenemende alge
meenheid. In gevallen dat de classeerder in het onzekere is, w ctk 
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van de generalia~klassen hij moet kiezen voor een bepaal.de .. alge~ 
meenheid", laat hij zijn keuze bepalen door de algemeenheid die in 
haar specialiteit het meest bij het te indi.ceren object komt. 

Voor het zoeken van materiaal onder bepaalde notaties heeft 
dit tot consequentie, dat altijd . eerst gezocht client te worden op 
de klassen die het meest specifiek zijn voor het gevraagde, en 
daarna ook op de errnee in onrniddellijk verband staande generalia~ 
klass e<n, in een volgorde die steeds .,algemener" wordt 31). 

12.5. He t gr .o n.'d p r in c i p e van de exp ans iv it e it 

U it het voorgaande zal duidelijk zijn, dat een schema voldoet 
aan dit sub 11.4 genoemde 4e grondprincipe, wanneer: 
a) de notatie volkornen flexibel is; 
b) alle benodigde generalia~ en miscellanea~klassen aangebracht 

zijn en van notaties voorzien; 
c) bij keuze van een of meer verdelings·karakteristieken voldoende 

ruimte is overgelaten voor verdelingen ook volgens andere 
karakteristieken. 
Deze laat3te eis is eigenlijk als een bijzonder geval van b·) te be~ 
schouwen, daar zij neerkomt op het voorhanden zijn van een 
bijzonder soort miscellanea~rubrieken. 

13. De ~ndex op ee:n classificatie · 

Voor een uitg-ebreide classificatie wordt wel eens de behoefte 
gevoeld, een alf abetische trefwoordenindex op de rubrieken te 
hebben, c.q. op de termen die onder die rubrieken vallen. 

In het algemeen kan gezegd worden dat deze behoefte zich eer~ 
der zal voordoen naarmate de classificatie slechter is opgezet: een 
goede classificatie werkt immers als een determineertabel, waarbij 
de gebruiker -de begrippen vindt door van de algemene :naar de 
bijzondere te gaan en zich daarbij aan te passen aan de logisch~ 
systematische bouw va:n het schema. Bij trefwoordindicering van 
detailbegrippen uit een classificatie heeft men zich altijd de vraag 
te stellen of directe trefwoordindicering zonder rubricering niet 
eenvoudiger is; een trefwool'dindicering van de hoofdbegrippen 
client bij een goede en overzichtelijk in schema gezette systematiek 
niet nodig te zijn. 

Toch kan het soms gewenst zijn een trefwoordregister te 
maken, indien nl. de classificatie zeer gecompliceerd of omvang~ 
rijk is , of indien , door het gebruik van vele verdelingskarakteris~ 

3 1 ) Het is denkbaar, dat voor practische doeleinden het aantal generalia-klas
sen, in een bepaald schema uitgezet, te groot is: in dit geval is er niets tegen 
een · aantal van deze klassen onder een notatie samen te vatten (in de practijk 
zal hiertoe het best de meest .. algemene" gekozen worden) . Eventueel ze v o or-
1 o pi g samen te vatten. 
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tieken tegelijk, een bepaalde term over vele plaatsen van het sys
teem verspreid-is. 

14. Practische Wenken bij het opzetten van eigen classificatie
schema' s 

1. Baken het te classificeren gebied zo scherp mogelijk af, en 
werk bij omvangrijke materie vooral trapsgewijze. 
- 2. Verzamel, aan de hand van de te classificeren materie, zo-
veel mogelijk begrippen, c.q. termen die van belang zijn. Maak 
U, althans in grote trekken, met de materie vertrduwd, b.v. door 
U met behulp van a.Igemene werken ( encyclopaedieen etc.) op 
het gebied te orienteren en door met specialisten te spreken. 

3. Benoem met hun hulp de begrippen die nog geen gangbare 
termen hebben, en we! zoveel mogelijk met .,heldere", liefst ook 
,,duidelijke" termen ( zie sub 8). Probeer de ,,duistere" term en zo 
goed mogelijk te definieren, zodat U althans weet wat U er zelf 
onder verstaat. 

4. Ga na of er een speciale ,,vreemde" classificatie op het be
trokken gebied bekend is ( dit vereist veelal onderzoek in refe
ratenbladen, bibliografieen, etc.), en of deze bruikbaar te achten 
is. Let hierbij ook vooral op de classificaties of pseudo;.classi
ficaties die toegepast zijn bij de systematische catalcigi van be
paalde speciale bibliotheken, bij bepaalde vakbibliografieen etc. 

a. lndien dit niet tot enig resultaat leidt, ga dan na of het be
trokken onderdeel van een algemene .. vreemde" classificatie bruik
baar te achten is. Is ook dit niet het geval, clan zit er n:iets anders 
op dan een .,eigen" speciale classificatie te bouwen volgens de in 
het voorafgaande behandelde regels. Ook clan zal de bestudering 
van de .,vreemde" systemen wel niet zonder nut zijn geweest, daar 
U er enige ervaring door rijker bent geworden wat betreft de op 
het betrokken gebied bestaande terminologie. . - · 

b. Groepeer daartoe de termen volgens hun soortmakende ver
schillen, uitgaande van verdelingskarakteristieken die zo goed 
mogelijk zijn aangepast aan de pra,ctische eisen die aan de clas
sificatie te stellen zijn; formuleer die karakteristieken concreet op 
papier. Let er hierbij op da·t aan de grondprincipes van eenheid van 
verdelingskarakteristiek, volledige opsomming en wederkerige uit
sluiting, en gradatie en collocatie zo goed mogelijk voldaan is. Be
help U, indien volledige opsomming onmogelijk of onnodig is, met 
de nodige miscellanea-rubrieken. Maak alleen als dit absoluut 
noodzakelijk is gebruik van meer clan een successievelijk toege
paste verdelingskarakteriStiek. Dit compliceert de zaak nl. aan~ 
zienlijk en leidt tot extra-kruisverwijzingen! (zie sub 11.1 ). -

c. Werk, althans in eerste instantie, met fiches waarop de ter
men geschreven worden: voor de generalia kunt U clan uitsprin
gende of gekleurde kaartjes kiezen. Beperk U echter tot het 
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uiterste in Uw detaillering: breng alleen die species onder een be,.. 
paald genus, welke absoluut noodzakelijk zijn omdat er veel ma,.. 
teriaal over bestaat of over te verwachten is. 

5. Br~ng het geheel der aldus in classificatorisch verband ge,.. 
brachte termen van de fiches over op een lijnenschema, waarbij 
de termen van rechts naar links algemener worden. Begin in de 
rechterbovenhoek en werk dus van het bijzondere naar het alge.,
mene toe. Denk er om dat overal de nodige generalia,.. en mis,.. 
cellanea,..rubrieken hun plaatsen in het schema moeten krijgen. 
Le~ op consequentie in de nomenclatuur der termen. 

6. Bespreek de aJdus gemaakte systematiek met een of meer 
deskundigen op het betrokken gebied om te zien of het geheel aan 
redelijke dsen van wetenschappelijke systematiek voldoet. 
lndien dit stadium bereikt is, kies clan een aan de eisen voldoende 
flexibele notatie (aan te bevelen is een decima,le, een hieraan 
analoge zuivere letternotatie of een gemengde notatie die om het 
andere element bestaat uit letters en cijfers, of cijfers en letters). 
Overweeg of het aanbeveling verdient, bepaalde genetisch ver,.. 
w~nte gei:ieralia-rubrieken onder een notatie samen te trekken. 
Breng kruisverwijzingen (zie- en zie-ook-verwijzingen) a.an voor 
de rubrieken die met elkaar in verband staan. 

7. Breng de notaties en de inhoudsbeschrijvingen van de meest 
frequent te gebruiken rubrieken alvast op leikaarten over, waar
achter de fiches geleidelijk aan hun plaats krijgen. 

8. O:verweeg of het zin heeft, een index te maken op de ru,.. 
brieken c.q. op de begrippen die 0:nder de rubrieken vallen. 

9. Wees U er bewust van, dat de aldus gemaakte speciale clas
sificatie op gezette tijden gerevideerd client te worden. Houdt 
daartoe aantekening van alle moeilijke gevallen, onjuistheden, 
omissies, etc. waar U af en toe tegen aan loopt. Het kan b.v. zijn, 
dat een of meer der toegepaste verdelingskarakteristieken achteraf 
toch niet gelukkig gekozen zijn en dat deze dus beter door andere 
vervangen kunnen worden. 

10. Volstrekt noodzakelijk is het, van tijd tot tijd na te gaan 
wat er alzo in de ,,miscellanea".:.rubrieken terecht gekomen is, c.q. 
uit deze rubrieken de stof die in aanmerking komt, over te hevelen 
naar nieuw te benoemen specialia. 

11. Indien U de aldus gebouwde systematiek van voldoende 
belang acht om haar te publiceren, aarzel daar clan niet mee. Maar 
doe het a Ileen als U er n.iiroe erva•ring mee opgedaan heef t, en in,.. 
dien deze ervaring tot een zekere mate van stabilisering geleid 
heeft. Hiervoor zullen soms enige jar en nodig ,zijn!! Er zijn al 
genoeg voorbarige systemen in de literatuur te vindenl 

Amsterdam, December 1953 
Koninklijke/Shell-I.aboratorium, Amsterdam 
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