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Geert Geysen

Isis en de Nederlandstalige gebruikersgroep
Sinds versie 2.3 van Cds/Isis in maart 1989 de bibliotheekwereld beroerde, heeft het

programma en de beweging er omheen heel wat transformaties ondergaan. Cds/Isis

was, is en blijft misschien wel het bibliotheekpakket bij uitstek voor creatieve

documentatiewerkers in kleine tot middelgrote instellingen. Onafhankelijk van dure

leveranciers kunnen ze er een eigen systeem mee op poten zetten dat beantwoordt

aan de meeste eisen op het vlak van het beheer en het gebruik van bibliografische

databanken. Een overzicht van de evoluties in de jaren negentig en de stand van

zaken op dit moment: de term Cds/Isis verwijst niet meer zozeer naar één

programma, maar naar een hele context van bibliografische programmatuur.1

De term Cds/Isis is de afkorting van Computerized

Documentation System/Integrated Set of Informa-

tion Systems. Deze basisprogrammatuur werd voor Unes-

co geschreven door Giampaolo Del Bigio. Cds/Isis staat

sensu stricto voor de aanvankelijke Dos- en Unix-versie,

waarvan in de loop der jaren verschillende versies versche-

nen. De laatste versie 3.08 verscheen in 1997, een jaar

vóór de dood van Del Bigio. 

Krachtig zoekprogramma
De inhoudelijke mogelijkheden van het programma met

betrekking tot bibliografische databanken zijn quasi onbe-

perkt, maar een en ander wordt niet aangeboden als een

kant-en-klaar product. Dit laatste is de voornaamste reden

waarom in de meeste bibliotheken en documentatiecentra

gekozen wordt voor commerciële software. Dit geldt

althans voor de Verenigde Staten en West-Europa. In de

rest van de wereld wordt het programma zeer veel

gebruikt. 

In de eerste plaats kan Cds/Isis beschouwd worden als

een krachtig zoekprogramma. Het gaat hier om de zoge-

naamde ‘klassieke’ information-retrieval die gebruikmaakt

van Booleaanse logica. Vooral op het web zijn er alterna-

tieve zoeksystemen die gebaseerd zijn op andere zoeklogi-

ca’s. Het belang van bijvoorbeeld ‘relevance ranking’ of

‘vector space’-modellen neemt toe naarmate meer en

meer full-text systemen zich aandienen. Of daarmee de

klassieke ontsluitingssystemen op termijn overbodig wor-

den, valt alsnog af te wachten.

Cds/Isis for Windows
De opvolger van de Cds/Isis-versie voor Dos en Unix was

Winisis, de Cds/Isis-voor-Windows-versie waarvan versie 1

verscheen in november 1997. De laatste versie 1.3 dateert

van november 1998. Ondertussen zijn we twee proefver-

sies (bèta 7 en 8) verder in de aanloop naar versie 1.4. 

Deze Windows-versie is in hoge mate compatibel met de

aanvankelijke Dos-versie, maar maakt deze laatste nog

steeds niet overbodig vanwege de vele toepassingen die

rechtstreeks vanuit Cds/Isis voor Dos kunnen worden

gestart. Door gebruikers – verspreid over de hele wereld –

werden zogenaamde ‘add-on’s’ gerealiseerd, namelijk:

aanvullende Isis-programma’s of hulpprogramma’s die

eveneens vaak verkrijgbaar zijn en als freeware of share-

ware op download-sites ter beschikking worden gesteld.

Het gaat hier dan om allerlei ‘tools’ die verband houden

met thesaurusbeheer, conversieproblematiek2 en data-

bankonderhoud. Daarnaast worden volledige programma’s

aangeboden: geïntegreerde bibliotheekpakketten of gepa-

rametriseerde programma’s met een welbepaald functie-

doel zoals zoekmodules (Opac’s), invoerprogramma’s en

uitleenfaciliteiten.

Dankzij de ingebouwde Isis/Pascal-programmeerfacilitei-

ten die Unesco bood voor de Dos-versie en in mindere

mate ook voor de Windows-versie, werden in de loop der

jaren negentig aldus heel wat programma’s geschreven

voor Dos3 en wagen zich sommigen aan Windows-versies

(zie kader). 

Vaak kunnen de Dos-programma’s echter niet worden ver-

taald naar toepassingen voor de grafische user interface

van Windows. Gelukkig wordt deze situatie door veel

gebruikers nauwelijks als problematisch ervaren. Het

overschakelen van Windows naar Dos vergt enkel een klei-

ne handigheid. Het feit dat de oude programma’s hope-

loos verouderd lijken betekent niet noodzakelijk dat ze dit

in de praktijk ook reeds echt zijn.

Nieuwe mogelijkheden
Cds/Isis wordt ook gebruikt als catalografisch instrument.

De interface onder Dos was eerder beperkt en vroeg soms

om meer gebruiksvriendelijke oplossingen.4 De interface

voor de Windows-versie laat eveneens nog te wensen over,

hoewel ze reeds een aantal voordelen biedt ten opzichte

van de Dos-versie, zoals op het vlak van herhaalbare vel-
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den en de mogelijkheid records te kopiëren. Hopelijk

wordt aan dit aspect nog de nodige programmeertechni-

sche aandacht besteed in de nabije toekomst.

De zoeksoftware is er ten opzichte van de DOS-versie wel

flink op vooruit gegaan. 

Cds/Isis-for-Windows biedt een aantal voordelen die ver-

band houden met het veralgemeende gebruik van Micro-

soft Windows. Deze omgeving is een de facto standaard en

dus intuïtief voor de meeste computergebruikers een van-

zelfsprekend iets. Vensters, kleuren en lettertypes kunnen

naar hartelust worden ingebracht aan de hand van de sterk

uitgebreide formatting language, die het mogelijk maakt

de manier waarop de veldinhoud van een databank gepre-

senteerd wordt aan te passen.

Een andere vertrouwde omgeving is het WWW waarvan

Cds/Isis voor Windows het gebruik van hyperlinks over-

neemt als een eveneens intuïtief sterke troef met het oog

op de gebruiksvriendelijkheid van de zoeksoftware.

Relationele toepassingen
In de Dos-versie kon men niet rechtstreeks vanuit een

bepaalde databank verwijzen naar een andere databank.

Wilde men dit effect toch bereiken dan kon dit wel, zij het

via een (vertragend werkende) omweg met behulp van

Cds/Isis Pascal. De combinatie van hyperlinks en het leg-

gen van relaties tussen verschillende databanken aan de

hand van de uitgebreide formatting language van Cds/Isis-

for-Windows, resulteert in niet onaardige toepassingen,

bijvoorbeeld op het vlak van de integratie van een the-

saurus in de zoekfase. Zo kan een trefwoord onmiddellijk

toegang geven tot een thesaurus; dit is een aparte data-

bank met trefwoorden waarvan de relaties directe zoekmo-

gelijkheden aanbieden in de bibliografische databank.

Bovendien kan daarbij een interactie geprogrammeerd

worden die toelaat het zoekresultaat te preciseren.

De nieuwe relationele mogelijkheden bieden ook voorde-

len op het vlak van de uitleenfacilteiten. Deze laatste heb-

ben immers een uitgesproken administratief karakter met

adressen en andere gegevens van bibliotheekgebruikers

(dus factuele data), logisch onderscheiden van de tekstge-

gevens in een bibliografische databank.

Uitleensoftware
Hier knelt het schoentje: Cds/Isis is geen administratieve

software en voorziet niet in een uitleenfaciliteit, die in veel

bibliotheken van essentieel belang is. Met behulp van

Cds/Isis Pascal bleek het evenwel mogelijk zo’n program-

ma zelf te schrijven en te integreren in de Cds/Isis-stan-

daardsoftware.

In de loop van de jaren negentig werden heel wat uitleen-

programma’s voor de Dos-versie van Cds/Isis ontwikkeld.5

De meeste werden echter opgezet als onderdeel van lokale

geïntegreerde systemen, die niet overal toepasbaar bleken

omdat ze geprogrammeerd werden voor een bepaald data-

bankformaat.6

Schrijver dezes ontwikkelde een uitleenprogramma

ISLS,7 dat dankzij instelbare parameters geschikt is voor

elk systeem dat opgezet wordt met Cds/Isis, mits het

beantwoordt aan enkele bibliotheektechnische voorwaar-

den (een unieke signatuur is er één van). Daarbij werd

het autonome karakter van een bibliografische databank

gerespecteerd. Daar waar vele programma’s gewoon

gebruikers- en uitleengegevens toevoegen aan de biblio-

grafische databank en daarbij allerlei mutaties veroorza-

ken, laat ISLS de bibliografische databanken onaange-

roerd. De administratieve en statistische gegevens komen

hierbij netjes terecht in een aparte Cds/Isis-databank.

Mijn keuze voor het gebruik van verschillende databan-

ken strookt nu ook probleemloos met de nieuwe ontwik-

kelingen. Cds/Isis voor Windows biedt in tegenstelling

tot haar Dos-voorganger de mogelijkheid de relaties tus-

sen verschillende databanken te verzorgen. Bepaalde

functies van de formatting language kunnen worden

gepreciseerd met een databankparameter. Dit maakt het

mogelijk om bijvoorbeeld de uitleenstatus van documen-

ten die aanwezig is in de factuele database onmiddellijk

op het scherm te tonen. Voor gebruikers van andere data-

basemanagementsystemen lijkt dit misschien al te van-

zelfsprekend, voor Cds/Isis is het wel degelijk een nieuw

gegeven.

Opeenvolgende Cds/Isis-versies
December 1985 Versie 1.0 Dos 32.000 records
Maart 1989 Versie 2.0 Dos, Cds/Isis Pascal Max. 16.000.000 records
Juni 1993 Versie 3.0 Dos, Unix, LAN-support

Cds/Isis-for-Windows
November 1997 Versie 1.0 Windows
Januari 1999 Versie 1.311 Windows
Oktober 1999 Versie 1.4 (bèta 8) Windows

Cds/Isis-for-Windows, toon-resultaat van een bibliografisch record
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Braziliaans vernuft
Minstens even belangrijk is de programmatuur die in de

marge van de oorspronkelijke programma’s in de loop der

jaren een hoge vlucht nam. De mijns inziens belangrijkste

ontwikkeling situeert zich bij Bireme (Brazilië)8 met C-

Isis,9 en Isis_dll, een volledige programmabibliotheek die

het mogelijk maakt gevorderde toepassingen te schrijven

die in Windows-programma’s kunnen worden geïnte-

greerd.10 Daar waar Cds/Isis Pascal vooral een program-

meerinstrument is voor de Dos-versie, fungeert Isis_dll als

een bouwdoos voor programmeurs die eigen Cds/Isis-

applicaties willen ontwikkelen in een Windows-omgeving.

Unesco werkte samen met Bireme aan de ontwikkeling

van Isis_dll. Deze laatste is geschikt bij het gebruik van de

programmeertalen Visual Basic, Delphi, of Visual C. VBA

(Visual Basic for Applications) kan aangewend worden om

een interactie te realiseren met MS-Office. 

De Brazilianen ontwikkelden ten slotte Wwwisis, een soft-

ware om Cds/Isis-databanken op een WWW-server te

manipuleren. Hierop gaan we verder dieper in. Het gaat

immers om een geschikt antwoord op de vraag: ‘Hoe maak

je je eigen Cds/Isis databank raadpleegbaar via het WWW?’

Cds/isis en het WWW
In wat volgt verwijs ik niet meer naar Cds/Isis als één soft-

warepakket voor bibliografische databanken. Ik heb het

vanaf hier over een bepaald soort softwareoplossing voor

een specifiek gebruik van Cds/Isis-databanken, in casu die

van het web.

Een Cds/Isis-databank bestaat voornamelijk uit een Mas-

ter File met daarin de digitale descriptie van teksten of

materialen en een Inverted File met de indexering van ele-

menten uit die beschrijvingen. Zo’n databank kan terecht-

komen in allerlei gebruikersomgevingen. Een gebruiker

van een stand-alone pc stelt andere eisen aan een toepas-

sing voor zijn bibliografische databank dan wanneer zijn

computer ingeschakeld wordt in een LAN of het internet.

Welnu, voor die verschillende situaties zijn voor Cds/Isis-

databanken specifieke oplossingen bedacht.

We hebben het al gehad over het gebruik ervan op een

stand-alone pc of in een LAN. Daarvoor bestaan twee pak-

ketten, namelijk Cds/Isis voor Dos en Cds/Isis voor Win-

dows. Veruit de interessantste ontwikkelingen situeren zich

vandaag echter bij de WWW-applicaties. Hier gaat het om

programmatuur voor Cds/Isis-databanken die bestaat uit

verschillende onderdelen, verspreid over cliënt en server. 

ISISnet11 was een van de eerste initiatieven om Cds/Isis-

databanken raadpleegbaar te maken via het net. Het ging

uit van een ontwikkelingsteam in de Scuola Normale

Superiore (Pisa, Italië). Door het volledig herschrijven van

Cds/Isis in de C++ programmeertaal kwam deze toepas-

sing voor de Unix-omgeving in een stroomversnelling. 

ISISnet staat voor twee onderdelen: een WAIS-server (met

communicatieregister Z39.50)12 aangepast voor het zoeken

in ISIS-databanken (vandaar de naam WAIS-ISIS) en een

groep CGI-programma’s voor webconsultaties. 

Wwwisis
Meer recent ontwikkelde Bireme, zoals vermeld, het pro-

gramma Wwwisis13 met het oog op een systeem dat kan

opereren als een server voor Cds/Isis-databanken in een

internet- of intranet-WWW-omgeving. Wwwisis biedt

dezelfde zoekmogelijkheden als Cds/Isis en laat ook de

invoer of de wijziging van records toe. Het is echter geen

kant-en-klaar ‘end-user’-product en eist heel wat knowhow

van de systeembeheerder.

De grootste uitdaging bij de implementatie van de soft-

ware is immers het ontwerp van een geschikte interface.

Deze bestaat bijvoorbeeld uit een html-form (d.i. een con-

sulteerbare webpagina) en een CGI-script om een zoek-

vraag door te sturen naar de server. Aan de cliëntzijde

heeft men dan enkel nog een internetbrowser als Internet-

explorer of Netscape nodig om de databanken te raadple-

gen.

Wwwisis is zeer populair en gratis verkrijgbaar voor

verschillende platformen, zoals Linux en Windows NT. In

verschillende landen worden interfaces gemaakt aan de

hand van onder meer html, Perl, Java-script en de Cds/Isis

formatting language.14 In Vlaanderen is Egbert De Smet,

werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, Bibliotheek- en

Informatiewetenschap, een expert op dit vlak. Hij experi-

menteerde achtereenvolgens met Perl, met de formatting

language en ten slotte met Java-script.

Javaisis
In dit kader van internettoepassingen kan ik ook nog wij-

zen op een initiatief15 om het volledige programma

Cds/Isis-for-Windows met de hulp van een Java-interface

in een cliënt-server-toepassing aan te bieden: Javaisis. In

dit geval gaat het dus wel degelijk om een product dat na

implementatie een volledige gebruikersomgeving (name-

lijk die van Cds/Isis-for-Windows) aanbiedt aan de inter-

net- of intranetgebruiker. De software bestaat hier niet

alleen uit een serverprogramma, maar heeft ook nog een

Javaisis Client. De software is echter wat betreft invoer-

en afdrukfaciliteiten nog steeds in haar ontwikkelings-

fase.

Het is maar de vraag of deze internetversie van Cds/Isis-

for-Windows in de toekomst haar nut kan bewijzen. Een

meerwaarde zou kunnen blijken op het vlak van de gege-

vensinvoer of de gemeenschappelijke catalografie. Het

internet biedt immers de mogelijkheid om ook op dit

vlak over de grenzen heen samenwerkingsverbanden te

organiseren. Aangezien Bireme’s Wwwisis ook in deze

richting aangewend kan worden, lijkt me een gerichte

toepassing in combinatie met Wwwisis toch meer evi-

dent.

Secretariaat Nederlandstalige CDS/ISIS-Gebruikersgroep

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 
‘Clingendael’
Clingendael 7
2597 VH Den Haag
Tel. 070-3245384
Fax 070-3282002
Postbus 93080
2509 AB Den Haag
Secretaris: drs. G.W. van der Velden, 
e-mail gvelden@clingendael.nl 
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Distributie van de software
Cds/Isis voor Dos en Windows wordt door Unesco gratis

verspreid via een netwerk van officiële (vaak nationale)

verdelers. Deze distributiepolitiek is theoretisch een

fraaie zaak, feit is dat er nooit een officiële regeling werd

getroffen voor de Nederlandstalige gebruikersgroep met

leden in twee regio’s (België en Nederland) die als zoda-

nig nooit zijn erkend. Het gevolg hiervan was, dat de ver-

deling van het programma nooit echt vlot is verlopen.

Vooral wanneer nieuwe versies verschenen, heeft menig

gebruiker lang moeten wachten.

Gelukkig viel het allemaal in de praktijk nogal mee. Offi-

cieuze verdeler (van de Dos-versie) voor de Nederlandsta-

lige gebruikers was jarenlang IPIS.16 Momenteel verloopt

de verdeling van Cds/Isis-for-Windows via het WWW in

de vorm van een online registratie.17 Ondertussen wordt

onder andere in Unesco-kringen meer en meer geop-

teerd voor het Open Source-model, waarbij de software-

broncode wordt ‘vrijgegeven’ – analoog aan de manier

waarop Linux zich opmerkelijk snel ontwikkelde. Deze

aanpak is onderwerp van discussie en voorlopig blijft het

oude systeem van officiële verdeelpunten geldig.

Gebruikersondersteuning
In principe is er geen sprake van enige vorm van user-

support. Isis is geen commerciële software en gebruikers

kunnen dus geen beroep doen op instanties die tegen

betaling diensten verlenen. In de praktijk is er een sterke

‘zelfhulpgroep’, die hoofdzakelijk opereert via e-mail en

het world wide web.

Iedereen kan zich inschrijven op de internationale e-

maildiscussielijst.18 De voertaal is Engels en Spaans.

Verder is er de Nederlandstalige Cds/Isis-gebruikers-

groep. Tweemaal per jaar werd door Paul Nieuwenhuy-

sen en Patrick Vanouplines, allebei werkzaam aan de

Vrije Universiteit Brussel, een vergadering georgani-

seerd. Tijdens de vijftiende vergadering (op 5 februari

1999) werd een nieuwe secretaris verkozen: Gerard van

der Velden,19 en werd afgesproken minstens een jaarlijk-

se ontmoeting te organiseren van Isis-gebruikers in

Vlaanderen en Nederland. Zo vond op 18 november

1999 de zestiende vergadering plaats in het Instituut

Clingendael te Den Haag.

Op de vergaderingen worden de nieuwe ontwikkelingen

besproken en vinden presentaties plaats van concrete

toepassingen. Egbert de Smet neemt hierbij vaak het

voortouw en rapporteert over de laatste stand van zaken.

De gebruikersgroep tracht ook initiatief te nemen op het

vlak van opleidingen en workshops voor beginners en

gevorderden. 

Een en ander kan geraadpleegd worden op de webstek

van de gebruikersgroep.20 Ook nieuwe leden (zowel

beginners als gevorderde gebruikers) zijn welkom en

kunnen zich via deze weg melden (zie ook kader met

adresgegevens).

Noten

1 Zie de Cds/Isis-webstek van Unesco: http://www.unesco.org/web-

world/isis/isis.htm.

2 Een greep uit het aanbod van conversieprogramma’s: Fangorn, Attica,

Ccf-marc Converter, Db2Isis. Zie ook ‘Piet de Keyser’s manual collec-

tion’: http://www.agralin.nl/isis/keyser.

3 http://www.agralin.nl/isis/software.html.

4 http://www.agralin.nl/isis/software.html: een voorbeeld van zo’n

invoerprogramma is ODIN.

5 Een overzicht van een aantal programma’s vindt men in ‘Library sys-

tems based on Micro Cds/Isis’ (Andrew Buxton), ongepubliceerd, ver-

spreid onder de internationale gebruikersgroep. 

6 Een voorbeeld is LAMP, een volledig bibliotheekpakket inclusief uit-

leenmodule waarbij men de specifieke databankformaten niet mag wij-

zigen. Wel flexibel is het programma ISX/CIRC, maar het is weinig

gebruiksvriendelijk en uitleengegevens worden rechtstreeks in de biblio-

grafische databank weggeschreven.

7 Isis-based Set of Lending Services (ISLS): http://bib.khleuven.be/soft-

ware.htm.

8 BIREME (Sao Paolo, Brazilië), the Latin American and Caribbean Cen-

ter on Health Sciences Information.

9 Dit is de Bireme-versie van Cds/Isis bestaande uit een verzameling

commando’s voor databankbeheer en beschikbaar voor Unix en Dos.

10 Een voorbeeld van een zoekprogramma dat ontworpen werd met

behulp van Isis_dll: http://www.agralin.nl/isis/delisis.html:a new Win-

dows-95/NT front end for CDS/ISIS databases. 

11 Zie http://www.dba.it/prods/isisweb.htm.

12 WAIS (Wide Area Information Server) bestaat uit: een server, een

cliënt, een databank, een register. 

13 http://www.bireme.br/wwwisis.htm.

14 http://www.unesco.org/webworld/isis/#sites5.

15 Javaisis werd ontwikkeld door het Italiaanse genootschap van docu-

mentalisten en bibliothecarissen (DBA). Een demo kan gedownload wor-

den: http://space.tin.it/computer/gaenea.

16 International Peace Information Service (IPIS), Antwerpen.

17 http://ibw-www.uia.ac.be/ibw/isis/winisis_dnl.html.

18 Stuur een e-mailberichtje met boodschap ‘subscribe CDS-ISIS uw

naam’ naar LISTSERV@NIC.SURFNET.NL. Voor Wwwisis is er een

aparte discussielijst: http://listas.bireme.br/wwwisis.htm.

19 Gerard van der Velden, Instituut Clingendael, e-mail gvelden@clin-

gendael.nl.

20 http://www.clingendael.nl/cds-isis/nedisis.htm

Geert Geysen is bibliotheekmedewerker en deeltijds systeembeheerder

in het Departement Lerarenopleiding (Katholieke Hogeschool 

Leuven).

wwwiris, een web-interface opgezet met Wwwisis-software




