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Vlakbij Luxor in Egypte zijn de imposante
resten te vinden van Karnak, het tempel-
complex dat bekendstaat om de gigantische
omvang van sommige zuilen. Daarom heb-
ben de makers van de gelijknamige semi-
SDI-zoekmachine (www.karnak.com) hun
homepage (figuur 1) opgesierd met een
‘moderne’ tempel der wetenschap (“the
library of infinite knowledge”). Onder het
begrip ‘semi-SDI’ vang ik de categorie van
algemene zoekmachines waar je een zoek-

vraag kunt deponeren die daarna op gezet-
te tijden offline wordt uitgevoerd, waarna
de (aankondigingen van) resultaten per 
e-mail aan je worden toegestuurd. Eric
Sieverts heeft al eens eerder1 over deze
soort zoekmachines geschreven. Hij noem-
de daar Tracerlock en de Informant.2 

We zullen nu eerst Karnak wat nader bekij-
ken, en daarna mijn eerste vergelijkende er-
varingen, waar ik wat onthutst tegen aan
kijk.

Betreed de tempel
Laten we eens naar binnen gaan. Nu her-
kennen we de opzet: een bibliotheek.
Eigenlijk hadden we dat bij de voordeur 

al kunnen weten, daar lazen we een aan-
kondiging die compact alles zegt:

“If you depend on up-to-date information,
Karnak can excavate the Web for all its
knowledge resources.
Inside, you’ll construct your own personal
library. We’ll help you form the most effecti-
ve query possible, then constantly add
results while you’re offline. Your findings
are stored on our server, so you can access
them from anywhere. You’ll even receive
regular e-mail updates as we add to your
library.
Stop sifting through heaps of dead links
and irrelevant pages: Get a constant flow of
refined information with Karnak.”

Als gast mogen we gratis één3 zoekvraag
(query) achterlaten. De zoektaal is betrek-
kelijk eenvoudig (met z’n voor- en nade-
len). Phrases, de bekende + en – notatie,
een term zonder die tekens wordt in een
OR-relatie gedacht. Verder worden stop-
woorden (a, an, and, internet) genegeerd.
Je moet dus vooraf wel goed nadenken,
maar een query kan op ieder moment wor-
den aangepast.

Karnak werkt met eigen robots, en doet dus
geen beroep op bekende grote zoekmachi-
nes. Hoe dat precies werkt vertellen ze niet,
maar er wordt voor iedere query een eigen
database geopend. Die wordt in de loop
der maanden voortdurend uitgebreid met
nieuwe vondsten, en groeit dus (meestal)
gestaag, eerst snel, later langzamer. Zo nu
en dan wordt per e-mail bericht dat er
items zijn veranderd, of nieuw gevonden. Je
kunt zelf aangeven hoe vaak je die e-mails
wilt hebben, en of ze summaries en links
moeten bevatten. 

Resultaten
De eigen database is op ieder moment te
bekijken. Op je scherm verschijnt een over-
zicht (figuur 2) van de totale inhoud, in een
fraaie schakering van okertinten. Sommige
records zijn gemerkt met ‘new’, andere met
‘changed’, de rest heb je al eens bekeken.
Met een muisklik kun je ook kiezen voor
een lijst van uitsluitend een van die cate-

gorieën. Uiteraard kun je van ieder record
doorklikken naar het originele document,
waar dan ook. Voorzover ik begrijp worden
‘dead links’ uit de database verwijderd.
Het prettige van deze opzet is dat je altijd
kunt beschikken over een bijgewerkte lijst
van resultaten, waarin de oudste niet
“automatisch” verdwijnen. Bij een wat
ruim gestelde zoekvraag kan de zaak ste-
vig groeien, maar dan pas je de query aan. 
In dat geval wordt wel de hele database
opgeruimd en een nieuwe gestart. Je kunt
overigens wachten op de eerste resultaten
(de robot gaat meteen op stap) zodat je
kunt zien of je raak schiet. Alles bij elkaar
vormt Karnak een voortreffelijk nieuw in-
strument (al weet ik niet hoe krachtig de
robots van deze tempel zijn, maar daar-
over straks meer).

De concurrenten
Zoals gezegd vormen Tracerlock en de
Informant de concurrentie. Ik ga hier nu
niet op alle details in (zie daarvoor het 
eerdergenoemde artikel), maar wel haal ik
enkele speciale kenmerken in de herinne-
ring terug.
Tracerlock zoekt (geheel gratis) uitsluitend
via AltaVista. De zoektaal is (veel) krachtiger
dan die van Karnak, want gelijk aan de
Advanced Search van die zoekmachine
(AltaVista). Tracerlock onthoudt op welke
datum hij de laatste e-mail met resultaten
heeft verstuurd, en zoekt na een bepaalde
periode opnieuw vanaf die datum tot
“nu”4. In zo’n e-mail worden de resultaten
vermeld met link en synopsis, maar: alleen
de eerste tien treffers van AltaVista worden
“meegenomen”. Tracerlock onthoudt verder
niets, want in principe worden door dat
gedoe met die datum uitsluitend nieuwe
documenten gevonden.
De Informant besteedt het zoekwerk uit
aan maximaal drie (die kun je zelf kiezen)
van de volgende vier zoekmachines:
AltaVista, Lycos, Excite, Infoseek. De zoek-
taal is betrekkelijk beperkt. De Informant
onthoudt van iedere treffer de checksum,
zodat dus ook gewijzigde documenten wor-
den gesignaleerd. Ook hier weer alleen de
eerste tien treffers per zoekmachine. Per 
e-mail wordt alleen gemeld dat er zoveel
nieuwe en zoveel gewijzigde treffers vallen
te bekijken. Daar moet je dan voor inloggen
bij de Informant, waar je in principe (maxi-
maal) drie lijstjes (figuur 3) van (maximaal)
tien treffers te zien krijgt.

Eerste ervaringen
Om een vergelijking te kunnen maken heb
ik bij alledrie dezelfde eenvoudige zoek-
vraag geplaatst, die geen lawines zal 

veroorzaken: de phrase “paul otlet”. Dat
leidde bij Karnak in betrekkelijk korte tijd
tot een database van zo’n tachtig docu-
menten, waarna zo nu en dan iets nieuws
of een 
wijziging wordt gemeld. De bekende links
(niet alle) zijn goed vertegenwoordigd, de
robot doet zijn werk dus vrij grondig. Als
naslag is de database erg prettig in het
gebruik.
Tracerlock stuurt zo nu en dan wat, na een
eerste aanloop. Vaak goed materiaal, maar
in zijn totaliteit niet zo volledig als Karnak.
De Informant is zeer stipt: iedere week een
e-mail. Ik heb gekozen voor Lycos, Excite,
en Infoseek (AltaVista “heb ik immers al”).
Infoseek vindt vrijwel nooit wat, de andere
twee zijn veel productiever. Maar – en nu
volgt mijn onthutsing – ze vinden vrijwel
steeds hetzelfde!?
In Berkeley doceert professor Michael
Buckland, die zich sterk verdiept in Otlet en
de FID. En Buckland’s webpages beslaan
vaak acht of negen van de tien treffers. Dat
zou volgens dat checksum-verhaal helemaal
niet moeten kunnen, tenzij hij al zijn pages
wekelijks verandert. Daar merk ik niets van,
maar misschien heeft hij een trucje waar-
door de checksum wel, maar het voor mij
zichtbare document niet verandert (da’s
dan knap werk). Maar als dat dan al lukt,
dan zou je verwachten dat Karnak en/of
Tracerlock Buckland’s pages melden als
gewijzigd, maar dat doen ze niet. Rara,
waar is de boswachter?
Ik haast me te stellen dat dit geen weten-
schappelijk verantwoord onderzoek is.
Misschien zijn zoekmachines allergisch
voor Otlet? Maar het verschijnsel is interes-
sant genoeg om er een wat algemener
onderzoek aan te wijden. Ik ben bezig aan
de opzet daarvan, en zal daar te zijner tijd

over berichten. De huidige waarnemingen
worden voorlopig nog even voortgezet.

Noten
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Karnak: een nieuw fenomeen

Zoek het voortaan in de tempel
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Karnak is een vrij nieuwe vertegenwoordiger in de categorie ‘semi-SDI’-zoekmachines. 

Hans van der Laan heeft hem een tijdlang vergeleken met de langer bestaande concurrenten

en komt tot een vreemde ontdekking.
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