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WE HEBBEN HET HIER over bibliotheekportalsoftware, een

categorie producten die ten doel heeft bibliotheek-

diensten en hun gebruikers op een betere manier bij elkaar

te brengen dan tot dusver gebeurt. Dit vooral met het oog

op de hybride bibliotheek, de bibliotheek dus waarin fysieke

en elektronische (of virtuele) materialen en toegangen tot

die materialen naast elkaar bestaan. 

In tabel 1 staat een tiental pakketten opgesomd die tot deze

categorie behoren. Hoewel ze niet allemaal dezelfde func-

tionaliteit bieden, zijn in het algemeen wel de volgende

functies te onderscheiden:

• De portalsoftware biedt (op bestandsniveau) een geïnte-

greerde toegang tot zowel de catalogus als andere catalogi,

bibliografische en andere databases, elektronische tijd-

schriften en andere digitale documenten.

• Via één (Z39.50)1 of meer (http, XML, SQL, product-spe-

cifiek) protocollen biedt de portalsoftware een uniforme

zoekinterface tot catalogi en bestanden die deze protocol-

len ondersteunen. Ook zoekmogelijkheden op het web

kunnen worden geïntegreerd. De software ontdubbelt

resultaten.

• De portalsoftware kan per gevonden record (boek, tijd-

schrift of individueel artikel) dat record verbinden met een

aantal interne of externe services die de bibliotheek ook

kan bieden, zoals een aanvraag in de eigen bibliotheek of

via interbibliothecair leenverkeer de full-text van een elek-

tronisch tijdschriftartikel, een boekbespreking, de inhouds-

opgave van een tijdschriftaflevering, abstracts, citatiegege-

vens van tijdschriften en artikelen.

• De portalsoftware biedt personalisatiemogelijkheden en 

-faciliteiten, zoals een eigen verzameling veelgebruikte

bronnen, het opslaan van zoekprofielen om die later nog

eens opnieuw te kunnen uitvoeren of voor literatuuratten-

dering.

Marten Hofstede

Portals op de pijnbank
De hybride bibliotheek staat voor de vraag hoe zij de veelheid aan beschikbare bronnen op

een transparante manier aan de gebruiker moet aanbieden. Een oplossing wordt verwacht

van zogeheten portalsoftware. Deze biedt een ‘Resource Store’, een verzameling bronnen-

toegangen en een ‘Gateway’, die een deel van deze bronnen via een interface gelijktijdig

doorzoekbaar maakt. Marten Hofstede betoogt dat deze Resource Store een onvolledig en

daardoor misleidend beeld geeft van wat een bibliotheek te bieden heeft. Ook constateert

hij dat de Gateway door te beperkte mogelijkheden tot onacceptabele zoekresultaten leiden.

Product2 Producent Site Info Demo
MetaLib/SFX Ex Libris http://www.exlibris-usa.com/ http://www.exlibris-usa.com/products1.html http://demo.exlibrisgroup.com/
iPort PICA/OCLC http://www.pica.nl http://www.pica.nl/en/news/iport.shtml http://www.bib.uab.es/decomate2

ZPortal Fretwell-Downing http://www.fdgroup.com/fdi/ http://www.fdgroup.co.uk/fdi/zportal/about.html http://othello.senylrc.org/vdx/;
Informatics welcome/index.html http://www.riding.ac.uk

Webfeat WebFeat http://www.webfeat.org/ http://www.webfeat.org/webfeat_products.html http://www.mylibraryservice.org/
f_direct_search.cfm

MUSEGlobal MuseGlobal http://www.museglobal.com/ http://www.museglobal.com/Products/index.html http://www.museglobal.com/muse/; 
username en password: ggln; 
http://www.museglobal.com/
TryMuseSearch/index.html

ENCompass/ Endeavor http://www.endinfosys.com/ http://encompass.endinfosys.com/
LinkFinder-Plus
iBistro SIRSI http://www.sirsi.co.uk/index.htm http://www.sirsi.co.uk/ibistro.htm http://ibistro.sirsi.com/
WebExpress3 OCLC http://www.oclc.org http://www.oclc.org/webexpress/ http://www.oclc.org/webexpress/

pub/demo2.html
YouSeeMore The Library http://www.tlcdelivers.com/ http://www.tlcdelivers.com/tlccarl/products/pacs/ http://www.youseemore.com/

Corporation youseemore.asp; elibrary/example.html
http://www.youseemore.com/elibrary/

MetaStar Blue Angel http://www.blueangeltech.com/ http://www.blueangeltech.com/blueangel/
Gateway Technologies products-msgateway.jsp; 

http://www.blueangeltech.com/
blueangel/solutions-library-portalfeatures.jsp

Tabel 1. Overzicht van portalsoftware-producten met informatie over leveranciers en voorbeeld-sites
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De Resource Store
Sommige van de hierboven vermelde pakketten leveren

een aantal bronnen zelf mee (dat wil zeggen: access en

content worden gecombineerd) en laten de bibliotheek

daar al dan niet bronnen aan toevoegen. De twee pakketten

die in Nederland al in gebruik zijn, iPort van PICA/OCLC

en MetaLib/SFX van Ex Libris, bieden de bibliotheek de

mogelijkheid zelf een Resource Store aan te leggen. iPort is

gekozen door de bibliotheken van de KUB en de Erasmus

Universiteit; de bibliotheken van de universiteiten van

Delft, Utrecht, Amsterdam UvA en VU, Groningen, Leiden

en de KB gaan MetaLib/SFX gebruiken. Daarbij is SFX het

onderdeel dat de derde van de hierboven vermelde functies

vervult. Over iPort en MetaLib zullen we het in het vervolg

van dit artikel hebben. 

De mogelijkheid om allerlei bronnen op één voor interne

en externe gebruikers toegankelijke plek onder te brengen

moet positief worden gewaardeerd, maar aan dit aspect van

portalsoftware zitten toch direct al wat problematische kan-

ten. Een product als MetaLib onderscheidt bronnen in het

algemeen weliswaar naar vakgebieden, resource types en

geografisch, maar maakt dat onderscheid noch per vakge-

bied zichtbaar, noch in de persoonlijke My Resource List,

die de gebruiker uit de complete Resource Store in een per-

soonlijk profiel kan selecteren. Het gevolg daarvan is dat de

gebruiker in beide gevallen wordt geconfronteerd met een

ongedifferentieerde lijst van bronnen, die onder meer cata-

logi, bibliografische databases, verzamelingen elektronische

tijdschriften, attenderings-/documentleveringsdiensten,

webzoekmachines en webdirectories kan omvatten. Voor

veel portalgebruikers die de verschillen niet kennen tussen

zulke bronnen en de doeleinden waarvoor ze worden

gebruikt, zullen hier al de nodige problemen opdoemen.

Bij de Resource Store in MetaLib is een database van infor-

matierecords beschikbaar, waarin bij de selectie van bron-

• Bij enkele pakketten wordt ook sterk de nadruk gelegd op

rechten- en toegangsbeheer en het verschaffen van

managementinformatie.

Op het eerste gezicht is al duidelijk dat portalsoftware

oplossingen wil bieden voor problemen waar bibliotheken

al jaren mee kampen, en dat ze dat op een min of meer

geïntegreerde manier doet. Aan een aantal pakketten kun-

nen chat en mail worden toegevoegd, zodat de portalge-

bruiker desgewenst ook menselijke expertise kan inroepen.

Instructie zit er meestal niet in. Portalsoftware heeft de

impliciete of expliciete ambitie alles transparant en vanzelf-

sprekend te maken – en de impliciete pretentie de gebrui-

ker simpel én optimaal te laten zoeken.

Over de laatste drie van de hierboven vermelde functies

zullen we het in het kader van dit artikel niet hebben. In

het algemeen acht ik ze waardevol, zij het dat ook deze

functies nog wel de nodige uitleg en instructie behoeven.

Mij gaat het om twee functies die direct te maken hebben

met het werk van de informatiespecialist: de selectie van

voor de vraag relevante bronnen en het zoeken daarin.

Resource Store en Gateway
Bibliotheekportalsoftware biedt de bibliotheek de mogelijk-

heid een verzameling (Resource Store of Registry) aan te

leggen van alle bronnen (catalogi, databases, elektronische

publicaties, webresources) waartoe ze toegang heeft en waar-

toe ze haar gebruikers toegang wil verschaffen. Deze bron-

nen kunnen worden ingedeeld naar vakgebied en/of naar

type; bij het laatste kunnen bijvoorbeeld catalogi, bibliogra-

fische en andere databases, encyclopedieën en elektronische

tijdschriften van elkaar worden onderscheiden. Ze zijn

beschikbaar in de vorm van hyperlinks.

Een verdere precisering biedt in dit verband de personalisa-

tiefunctie, die hierboven als vierde functie werd genoemd.

Daarnaast biedt de portalsoftware gebruikers een Gateway,

een uniforme en directe toegang – in de vorm van een zoek-

regel of een zoekformulier – tot een deel van de in de Resource

Store opgenomen bronnen. Alleen die bronnen kunnen daar-

bij worden benut die extern bevraagd kunnen worden via

een daarvoor beschikbaar protocol: in de eerste plaats Z39.50,

daarnaast http, XML, SQL of een product-specifiek protocol.

SFX/LinkFinderPlus

Twee producten die door Ex Libris, respectievelijk Endeavor
worden verkocht in combinatie met respectievelijk MetaLib en
ENCompass, zijn SFX en LinkFinderPlus. Beide producten ver-
vullen als aparte modules de derde van de hierboven vermelde
functies. Ze gaan daarbij uit van een al gevonden item – een
catalogus- of een databaserecord van een boek, een artikel, een
bundel, een tijdschrift enzovoort – en knopen daaraan een
aantal ‘services’ vast. Zo kan de gebruiker bij een tijdschrift de
‘impact factor’ aangeboden krijgen, bij een artikel de full-text,
een holding in de eigen catalogus of een interbibliothecaire
aanvraag, bij een boek een boekbespreking, enzovoort. Produc-
ten als deze kunnen bibliotheek en gebruiker van dienst zijn
door de weg tussen bibliografische beschrijving en het product
zelf (of daaraan gerelateerde informatie) te vereenvoudigen en
te bekorten.

Mooie bronnen
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nen ook kan worden gebrowsed en gezocht. Deze informa-

tierecords bevatten onder meer de velden description, key-

words, languages en coverage (periode), maar geen veld dat

aangeeft welke documenttypen (boeken, tijdschriftartike-

len, bijdragen in bundels, dissertaties, boekbesprekingen)

een resource dekt.

De Resource Store kan gebruikers attenderen op voor hen

interessante bronnen. Niet iedereen zal echter optimaal

kunnen worden bediend. Sommige groepen gebruikers,

vooral in de alfawetenschappen, zullen buiten de portal om

gebruik moeten blijven maken van databases die de biblio-

theek alleen op cd-rom in de aanbieding heeft – en niet te

vergeten, van gedrukte bibliografieën! Daarbij komt dat de

Resource Store de gebruiker wel een aantal door de biblio-

theek geboden en te personaliseren bronnen verschaft,

maar nog lang geen geïntegreerde werkplek met bijvoor-

beeld e-mailfaciliteiten en een persoonlijke selectie van

websites en discussielijsten. 

De Gateway
Zoals hierboven al vermeld, bieden portalpakketten naast

een Resource Store ook de mogelijkheid om die bronnen

die via een protocol extern te bevragen zijn, in één ‘single

search’ of ‘broadcast search’ te doorzoeken. Behalve een

lijst van aanklikbare bronnen (de Resource Store) kan de

gebruiker dus ook een lijst van direct in één keer doorzoek-

bare bronnen aanleggen of gepresenteerd krijgen. Voor

deze lijst gelden dezelfde bezwaren als hierboven onder

Resource Store zijn genoemd. 

Daar komt echter nog een specifiek voor de Gateway gel-

dend bezwaar bij. Weliswaar bieden Z39.50 en andere pro-

tocollen waarmee bronnen extern te bevragen zijn, op zich

een omvangrijk arsenaal aan mogelijkheden om functiona-

liteit te vertalen, maar in de praktijk gaat er bij die vertaling

nogal eens wat mis. Daarvoor kunnen drie oorzaken zijn: 

1. de software van een bron beschikt over mogelijkheden

die niet door Z39.50 (om ons verder daartoe te bepalen) als

zodanig worden ondersteund, of die dat protocol wel

ondersteunt, maar die niet door de portalsoftware worden

aangeboden; 

2. de software van een bron mist mogelijkheden die wel

door Z39.50 worden ondersteund, en die de portalsoftware

– bij díe bron ten onrechte – aanbiedt (dus de omgekeerde

situatie van 1);

3. de software van alle bronnen gezamenlijk biedt zulke

diverse mogelijkheden, dat de portalsoftware, om het sim-

pel te houden, enkel een grootste gemene deler van die

mogelijkheden ondersteunt. 

Ad 1. Een voorbeeld van het eerste vormen de bij de oorspron-

kelijke bron beschikbare hulpteksten, foutmeldingen en

prompts, soms ook de automatische zoekgeleiding als een

zoekterm niet gevonden wordt. Portalsoftware ontdoet de

bevraagde catalogi en databases van hun gebruikersinterface.

Twee typen zoekacties via portalsoftware die hier speciaal

onder te lijden hebben, zijn die op auteursnaam (met ini-

tialen of voornamen) en op onderwerp. Bij het eerste is

vaak het raadplegen van een auteursindex noodzakelijk om

onzekerheden over de juiste wijze van invoeren te vermij-

den en om de juiste, eventueel ook de gethesaureerde vorm

op te sporen. Vandaar dat in nogal wat catalogi en databases

de gebruiker bij het zoeken naar een auteursnaam wordt

geholpen doordat hij automatisch eerst naar de auteursin-

dex wordt geleid. Portalsoftware kan dat niet reproduceren,

ook al ondersteunt Z39.50 op zichzelf wel de browsefunc-

tie. Maar iPort en MetaLib doen dat niet, ongetwijfeld

omdat het raadplegen van indexen als een voor portalge-

bruikers te ingewikkelde handeling wordt beschouwd.4

Wat voor auteursnamen geldt, geldt a fortiori voor onder-

werpen. Denk bijvoorbeeld maar aan PICA-catalogi, met

hun specifieke en onderling sterk uiteenlopende manieren

waarop de basisclassificatie en de GOO-trefwoorden wor-

den gepresenteerd. iPort ondersteunt weliswaar het

gebruik van een classificatiebrowser naast de zoekregel,

maar die is alleen bruikbaar als iPort in een één-op-één-

relatie met de betreffende database wordt gebruikt, niet bij

een ‘broadcast search’. Als problemen met afwijkende

indexeringstypen het dan ook nog eens onmogelijk maken

via de portal de samengestelde GOO-trefwoorden of Library

of Congress Subject Headings 5 te gebruiken, stelt zoeken

op onderwerp in zulke catalogi in de praktijk niets voor. 

Het resultaat van een zoekactie met de term ‘politieke psychologie’ 
via iPort. De aantallen records die in werkelijkheid bij de
achterliggende catalogi over dit onderwerp waren te vinden, zijn
respectievelijk: 55 (Rotterdam), 43 (Tilburg), 83 (Leuven), 25 (Gent),
29 (Maastricht), 195 (NCC).

Het zoekscherm van MetaLib. Uit de linker lijst is ‘Libraries in
America’ gekozen. De in één keer te doorzoeken catalogi moeten nog
worden aangeklikt. 
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een die werkelijk alle tekst in een record omvat (bijvoor-

beeld een index die wel alle velden met onderwerpsinfor-

matie omvat, maar niet auteurs- en uitgeversnamen).

Gevolg: ongelijksoortige en moeilijk te interpreteren zoek-

resultaten.

Soortgelijke problemen gelden ook voor andere velden. Bij

sommige catalogi en databases omvat de auteursindex mede

de corporatieve auteurs; bij andere is dat niet zo en is voor

die laatste een aparte index gereserveerd. Het gevolg moet

dus wel zijn dat wie via de auteurszoeksleutel van de gate-

way een corporatieve auteur probeert te vinden, bij de ene

catalogus raak schiet en bij de andere bot vangt; de portal-

software maakt immers geen onderscheid tussen een per-

soonlijke en een corporatieve auteur. Wat de zoeksleutel

‘Woorden uit de titel’ betreft, hoeft men maar te denken

aan de praktijk bij veel PICA-catalogi om de indexen voor

boek- en tijdschrifttitels apart te houden: als dat betekent

dat woorden uit tijdschrifttitels niet via de zoeksleutel

‘Woorden uit de titel’ kunnen worden gevonden, is er een

probleem.

Onder het eerste punt is al even sprake geweest van proble-

men waarop portalsoftware bij onderwerpsopzoekingen

stuit. Pakketten als iPort en MetaLib nodigen de gebruiker

uit om als zoektermen woorden of phrases op te geven. Je

zou dus verwachten dat daarmee samengestelde trefwoor-

den als ‘Economische modellen’ en ‘Methode van Bayes’

kunnen worden gevonden, en soms is dat ook zo: iPort vindt

ze wel in de NCC en in de catalogus van de Universiteit

Maastricht, maar niet in die van de Erasmus Universiteit;

en MetaLib vindt ze noch in de NCC, noch bij de Erasmus

Universiteit, maar vindt in plaats daarvan wel weer enkele

titels waarin de zoektermen als phrase in de titel voorkomen.

Oorzaak van deze perikelen is waarschijnlijk, dat wat als

phrase geïndexeerd is in de achterliggende catalogus, door

de portalsoftware niet (altijd) als ‘phrase’ gevonden wordt.

In Rotterdam zijn de trefwoorden phrase-geïndexeerd en

wordt de gebruiker die een enkel woord uit een samenge-

stelde term gebruikt naar een index geleid. In de NCC zijn

de trefwoorden woordgeïndexeerd en krijgt de gebruiker in

dezelfde situatie alle titels te zien waarbij een trefwoord de

ingevoerde zoekterm is of bevat. In Maastricht ten slotte is

het GOO-trefwoord als zodanig phrase-geïndexeerd, maar

biedt de catalogus nog ettelijke gecombineerde indexen waar-

in onder meer de GOO-trefwoorden ook woordgeïndexeerd

ontsloten zijn. Eén daarvan zal door de portalsoftware (in dit

geval iPort) wel voor zoeken op onderwerp worden gebruikt.

Praktijktest
Deze opsomming van problemen die de Gateway van portal-

software kan opleveren, doet weinig goeds verwachten van

de concrete resultaten die bij diverse typen vragen in ver-

schillende catalogi kunnen worden bereikt. Om deze ver-

wachting te testen heb ik 24 vragen gesteld aan wisselende

combinaties in een pakket van in totaal twintig catalogi

waartoe iPort en MetaLib via hun Gateway toegang ver-

schaffen. De resultaten heb ik vergeleken met de beste (de

maximale of optimale) resultaten die met de testvragen in

de betreffende catalogi zelf konden worden bereikt, dat wil

zeggen: met behulp van alle zoekhulp die deze catalogi

boden. De tabel waarin deze resultaten worden vergeleken,

is uit ruimteoverwegingen op IP Online, de website van

Een database als PsycLit van SilverPlatter biedt voor onder-

werpszoeken de velden/zoeksleutels DE (descriptor), ver-

der te preciseren in MJ (major descriptor) en MN (minor

descriptor), KP (keyword phrase) en CC (classification

code), plus nog eens SU (subject) voor breder opgezette

zoekacties. Aan dit scala van mogelijkheden, dat oplossin-

gen biedt voor de inherente complexiteit van de database

en de inherente complexiteit van het zoeken, kan portal-

software geen recht doen.

Zowel MetaLib als iPort biedt de mogelijkheid vanuit

getoonde records door te klikken. In MetaLib heeft dit als

resultaat dat de aangeklikte term of phrase als zoekterm

wordt gebruikt voor een nieuwe zoekactie in alle geselec-

teerde databases, bij iPort krijgt de gebruiker direct alleen

die records gepresenteerd die via de link in de betreffende

database met het oorspronkelijke record verbonden zijn.

Naar mijn mening is die tweede benadering realistischer

en meer conform de mogelijkheden van de oorspronkelijke

database dan de eerste.

Ad 2. Voorbeelden van de tweede oorzaak zijn het zoeken

met phrases en trunceer- en maskeermogelijkheden.

Zowel iPort als MetaLib nodigt de gebruiker uit met woor-

den of phrases te zoeken. Maar lang niet alle database- en

catalogussoftware ondersteunt zoeken met phrases. Welis-

waar maakt Z39.50 het dan wel mogelijk een second-best

oplossing voor de vraagvertaling te bieden (door bijvoor-

beeld een EN-relatie tussen de zoektermen te leggen),

maar omdat de gebruiker niet weet dat de ingevoerde phrase

in de database in kwestie niet als phrase kon worden opge-

vat, wordt hij met een misleidend resultaat opgescheept. 

Wat trunceren en maskeren betreft, biedt iPort onder meer

de mogelijkheid om links te trunceren. Ook hier geldt dat

die mogelijkheid door lang niet alle databases en catalogi

wordt ondersteund, zodat zo via de portal verkregen resul-

taten niet anders dan onbetrouwbaar kunnen zijn. In deze

gevallen is dus sprake van verschillen tussen de zoekmoge-
lijkheden van portalsoftware en achterliggende databases.

Ad 3. Een voorbeeld van het derde hierboven genoemde

punt zijn uiteenlopende recordstructuren. Diverse soorten

databases, bijvoorbeeld catalogi en Table of Contents-data-

bases, hebben nu eenmaal verschillende recordstructuren,

wat er bij portalsoftware toe leidt dat ervoor gekozen wordt

de gateway alleen de grootste gemene deler van zoeksleu-

tels (Alle velden, Auteur, Titel, Onderwerp, ISSN/ISBN,

Jaar van uitgave) te laten aanbieden. En zelfs hier ontstaan

al ambivalenties: hoe zoek ik bijvoorbeeld in PubMed alle

artikelen met de term anorexia in de titel van het artikel,

die in het New England Journal of Medicine (de titel van

het tijdschrift) zijn verschenen? 

Daar komt nog een probleem bij, dat met indexdefinities te

maken heeft. Om databases extern te kunnen bevragen,

moet worden gebruikgemaakt van de voor die databases

bestaande indexen, die als access points fungeren. Met een

zoeksleutel als Alle velden (in de portalsoftware) zou dus in

alle bevraagde databases een (basic) index voor alle velden

moeten corresponderen. Maar in de praktijk bestaat zo’n

index niet voor alle catalogi en databases, en zelfs bij data-

bases die zelf een zoeksleutel ‘Alle woorden’ of ‘Free-text’

aanbieden, kan daaronder een andere index schuilgaan dan
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Informatie Professional, gepubliceerd. Hieronder volgen

enkele conclusies.

Niet alle vragen zijn aan alle catalogi gesteld, en waar een

zoekactie zowel in de portal als in de achterliggende catalogus

een nulresultaat opleverde, zijn die resultaten verwaarloosd.

In totaal werden (eind juni) 330 vragen gesteld, die indirect

(via de portalsoftware) of direct (in de achterliggende cata-

logus) een resultaat van groter dan nul opleverden. 

Verschillen van minder dan drie treffers niet meegerekend,6

bleken bij 178 van die 330 vragen (54 procent) verschillen

te bestaan in de resultaten van de portal en die van de ach-

terliggende database. In 77 gevallen (23 procent) kwam de

portalsoftware met een nulresultaat, terwijl in de achterlig-

gende database wel treffers bij de betreffende vraag te vin-

den waren. In het merendeel van deze gevallen is de oor-

zaak, dat de achterliggende catalogus niet direct met een

zoekresultaat komt, maar een index toont. 

Van de resterende 101 vragen leverden er 57 (17 procent) bij

het zoeken via de portalsoftware een groter resultaat op

dan via een zoekactie in de achterliggende database zelf,

waarbij in het laatste geval gebruik werd gemaakt van alle

hulpmiddelen die de gebruikersinterface van die database

bood. In 44 gevallen (13 procent) kwam de portalsoftware

met een kleiner resultaat dan de achterliggende database. 

Ervan uitgaande dat de database zelf de beste resultaten

biedt in termen van recall en precision,7 betekent dat dus

dat in 17 procent van de zoekacties de precision van het

resultaat niet optimaal was, en in 36 procent (23 + 13 procent)

de recall nihil of minder dan optimaal. In sommige gevallen

bleken bij inspectie zowel de recall als de precision gebrek-

kig, maar naar de oorzaken daarvan is niet gekeken. 

Van de drie soorten vragen die aan databases worden

gesteld – die naar een gekend item, die naar de publicaties

van een auteur en die naar de publicaties over een onder-

werp – beantwoordt portalsoftware die met Z39.50 werkt,

het eerste type het best. Waar hier verschillen optreden

met de zoekresultaten van de achterliggende databases,

vloeien die meestal voort uit verschillen in zoeksleutel-

definities (auteur, titel).

De belangrijkste oorzaak van het falen van portalsoftware

in de beide andere typen vragen, is het ontbreken van een

op de database afgestemde gebruikersinterface met een

zoekgeleiding naar indexen, thesaurussen en classificaties.

Problemen met auteursnamen en descriptoren kunnen

daardoor niet in een interactie met de gebruiker worden

gesignaleerd en opgelost.

Conclusie
Daarnaar gevraagd8 tonen gebruikers zich zeer geïnteres-

seerd in de mogelijkheid van multi-database searching met

een uniforme, simpele interface. Waarom zouden we hun

die mogelijkheid dan niet geven, vooral omdat het ons ook

moeite kost hun uit te leggen wat wij allemaal hebben en

hoe zij het moeten gebruiken?

Het antwoord op die vraag wordt naar mijn mening

bepaald door twee overwegingen. De eerste is, dat er minder

rigoureuze oplossingen bestaan om gebruikers datgene te

geven wat ze nodig hebben en bij te brengen wat ze moeten

weten. Daarbij denk ik meer speciaal aan MyLibrary-oplos-

singen,9 in combinatie met een daarop afgestemd en 

gediversifieerd instructieprogramma. Men zou, in combi-

natie met de diensten die door programma’s als SFX en

LinkFinderPlus worden geboden, voor die oplossing kunnen

kiezen. 

De andere overweging vergt een zeker cynisme. Gebruikers

hebben onze online catalogi en databases nooit behoorlijk

leren gebruiken, dus het feit dat portalsoftware ze in meer

dan de helft van de gevallen niet laat vinden wat ze zouden

moeten vinden, of meer dan wel minder dan dat, is geen

ramp. De meesten van hen zullen het niet merken. En de

paar die dat wel doen? Die leggen we uit dat portals alleen

voor domme en luie gebruikers zijn – gebruikers die ons

het excuus geven hen niet in het gebruik van catalogi en

databases op te voeden. 

Noten

NB Uitgebreider noten zijn te vinden bij de online versie van dit artikel

1. Z39.50 is het meest gangbare client-server protocol voor het bevragen

van bibliotheekcatalogi en databases over internet. Het wordt ook gebruikt

door enduserprogramma’s als Bookwhere, Endnote en Reference

Manager. De Karlsruher Virtueller Katalog (KvK) (http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/kvk.html) is een hierop gebaseerde ‘virtual union catalog’. 

2. Overzichten van beoordelingscriteria voor dit type software zijn te vin-

den op: 

http://www.pla.org/publications/technotes/technotes_portal.html

http://www.arl.org/access/scholarsportal/final.html

3. Het al langer bestaande pakket WebZ/SiteSearch van OCLC, dat 

‘broadcast search’ via Z39.50 mogelijk maakte, zal vanaf december 2002

niet meer worden ondersteund.

4. Een voorbeeld van een browsefunctie met Z39.50 is te zien in de online

demo van WebClarity (http://www.webclarity.info/demo/demo.html#). 

5. In de Library of Congress Subject Headings onderscheidt men Single

Nouns, eventueel met qualifier (Bridges (Dentistry)), Compound Headings

(Television and children), Adjectives With Noun (Political psychology;

Advertising, political), Phrase Headings (Freedom of information) en

Subdivisions (Water-fluoridation). Portalsoftware maakt korte metten met

bestaande hulpmiddelen om hiermee te zoeken. En dit is dan nog maar

één (zij het veelgebruikt) onderwerpsontsluitingssysteem dat men bij

catalogi en bibliografische databases kan tegenkomen.

6. Er moet onder meer rekening worden gehouden met thesaurusrecords,

die al dan niet in het zoekresultaat voorkomen. Gevallen waar de portal

nul treffers biedt en de achterliggende database één of meer, zijn wel bij

de verschillen meegerekend. 

7. Deze veronderstelling is niet helemaal correct. Soms komt de portal-

software met een op het oog relevante treffer die in het oorspronkelijke

resultaat ontbreekt.

8. Payette, S.D, O.Y. Rieger, Z39.50: The User’s Perspective. 

D-Lib Magazine, April 1997 (http://www.dlib.org/dlib/april97/cornell/

04payette.html).

9. Voorbeelden: MyLibrary@NCState (http://my.lib.ncsu.edu/); Portals

(http://faculty.weber.edu/deisler/portal.htm); Portal Webliography

(http://www.infomotions.com/portals/examples-education.shtml)
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Een uitgebreider overzicht van de onderzoeksresultaten met
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www.informatieprofessional.nl.




