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Helemaal in de ban van Tsjechow? Of was het nu Chekhov? Of nee, Tchékhov?  
Veel bibliotheken collecties bezitten materiaal dat geschreven is in een ander schrift dan  
het Latijnse alfabet. De ontsluiting van dit materiaal is niet eenvoudig. Transliteratie of  
transcriptie van het werk of zijn auteurs is vaak noodzakelijk.

Transliteratie en transcriptie zijn twee 
verschillende begrippen, die wel eens 
door elkaar gebruikt worden. Eenvoudig 
gezegd, betekent een taal transcri-
beren de klanken van die taal afbeel-
den met behulp van een ander schrift. 
Transliteratie betekent de letters van 
het éne alfabet omzetten in een ander. 
Hierbij wordt gestreefd naar een één 
op één verhouding tussen de letters 
waardoor een geautomatiseerde omzet-
ting van het alfabet mogelijk wordt. Een 
catalograaf hoeft dan ook de brontaal 
eigenlijk niet te kennen. De twee termen 
komen dus vaak op hetzelfde neer, maar 
dat geldt niet voor talen met niet- 
alfabetische schriften zoals het Chinees, 
waar elk karakter in principe voor een 
eenlettergrepig woord staat. Zo schrijf 
je de naam 艾未未 als Ai Weiwei.

Er bestaan veel verschillende transli-
teratie- en transcriptiesystemen. Vaak 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
internationale, wetenschappelijke of 
bibliotheektransliteraties enerzijds en 
nationale of populaire systemen ander-
zijds. 

Door het streven naar een 1/1 verhou-
ding tussen de letters bij translitera-
tie, komt men vaak letters te kort. Zo 
heeft het Russische cyrillische alfabet 
33 letters, terwijl het Latijnse alfabet er 
slechts 26 telt. Om alle letters weer te 
kunnen geven met één karakter, worden 
bepaalde letters voorzien van diakriti-
sche tekens zoals macron (¯), caron (ˇ), 
circumflex (^), etc. Dit is vooral zo bij 
internationale transliteratiesystemen. 
Bij nationale transliteratiesystemen 
wordt meer rekening gehouden met uit-
spraak en spelling, waardoor bepaalde 
letters op verschillende manie-
ren worden getranslitereerd, of men 

lettercombinaties gaat gebruiken. Het 
transcriptiesysteem voor het Russisch 
in de VLACC-regels is hiervan een mooi 
voorbeeld: De Russische auteur Антон 
Чехов wordt hier Anton Tsjechov. Het 
verschil met transcripties wordt zo dus 
heel klein, want bij transcriptie probeert 
men juist wel de uitspraak van de bron- 
in de doeltaal weer te geven. 

Bekende transliteratiesystemen zijn die 
van de International Organization for 
Standardization (ISO), vooral gebruikt 
op het Europese vasteland, en die van 
Library of Congress. Anton Tsjechov 
wordt volgens het eerste systeem Anton 
Čehov, Library of Congress opteert voor 
Anton Chekhov.

STANDAArD
Voor het Chinees bestaan al sinds de 
19e eeuw westerse transcriptiesystemen 
op basis van het Zuid-Chinees en spel-
lingsregels uit het Portugees en het 
Spaans, en systemen op basis van 
het Peking-Chinees die beïnvloed zijn 
door de Engelse spelling. Een stan-
daard drong zich op omdat al deze 
verschillende schrijfwijzen van het 
getranscribeerde Chinees voor veel 
verwarring zorgde. De meeste biblio-
theken zijn ondertussen overgescha-
keld naar Pinyin, de officiële standaard. 
Toch passen bibliotheken de Pinyin-
spellingsregels niet strikt toe: zo splitst 
men in de meeste bibliotheekcatalogi 
samengestelde woorden op om ambigu-
iteit in zoekopdrachten te vermijden.
 
Transcriptie- en transliteratiesyste-
men berusten op conventies en zijn 
meestal een compromis tussen de 
behoeften van verschillende gebrui-
kers, zoals taalkundigen, geografen, 
catalografen, etc. Veel transcriptie- en 

transliteratiesystemen zijn daarom 
meestal een mix van beide principes. 
De Library of Congress spreekt in haar 
regelgeving dan ook over Romanization, 
de omzetting van een schrift naar het 
Latijns alfabet. 

In haar Romanization landscape state-
ment uit 2011 stelt Library of Congres 
dat volgens de RDA-regelgeving 
beschrijvingen best ingevoerd wor-
den in het oorspronkelijke schrift, maar 
transliteratie blijft mogelijk. Library of 
Congress blijft ook translitereren om 
twee belangrijke redenen. Een eerste 
reden is van technische aard. Niet alle 
computersystemen tonen of aanvaar-
den alle vreemde karakters. Wanneer ze 
dat wel doen, is de invoer ervan soms 
heel omslachtig. Een tweede argu-
ment is eerder van praktische aard: 
in tegenstelling tot de gebruiker die 
het boek wil uitlenen, kunnen niet alle 
bibliotheek medewerkers deze schrift-
systemen lezen. Daarom is translitera-
tie noodzakelijk voor het vlot uitvoe-
ren van bepaalde bibliotheekprocessen 
zoals bestel administratie, inventarisatie 
en uitleen. Transliteratie is ook wense-
lijk voor het opstellen van bibliografieën, 
zeker wanneer er verschillende schrift-
systemen voorkomen in één en dezelfde 
bibliografie.

Welke vorm van Tsjechov je nu precies 
gebruikt, maakt niet uit. uiteindelijk 
blijft het belangrijk om als bibliotheek te 
kiezen voor één uniform en gestandaar-
diseerd transliteratiesysteem. Zonder 
deze voorwaarde is het voor de gebrui-
ker zo goed als onmogelijk om de wer-
ken gemakkelijk terug te vinden. Ook 
copycataloging of uitwisseling van data 
tussen catalogi wordt dan bijzonder 
moeilijk. 
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