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Endnote Plus voor
de eindgebruiker

Hans van der Laan

Net als het eerder besproken ProCite is Endnote-Plus een typische vertegen-
woordiger van de categorie retrievalprogramma’s die we eindgebruikers-
software noemen. De nadruk ligt op het maken van referenties en het expor-
teren van referentielijstjes naar de tekstverwerker, waar ze worden opgeno-
men als verwijzingen tussen de tekst, en als literatuurlijst achter in een boek
of artikel. Endnote is een oude bekende, maar een nieuwe versie (2.3) maakt
de samenwerking tussen database en tekstverwerker een stuk gemakkelijker.

Laten we nog eens kijken naar het werken met zo’n
programma. Ik bouw al jaren met Endnote een data-

base van literatuurreferenties op. Na het lezen van een
artikel tik ik met de hand de gegevens in, kleine moeite als
je dat regelmatig doet en het werkt plezierig. Een enkele
keer download ik een hele serie referenties, die importeer
ik daarna moeiteloos in Endnote’s library via een van de
vele filters. Zo nu en dan zoek ik iets dat ik heb gelezen -
of niet - of ik kijk of ik iets heb over het een of andere
onderwerp. Met Booleaanse operatoren kan ik vrij trefze-
ker zoeken. Bij het schrijven van een artikel raadpleeg ik
mijn verzameling regelmatig, ik ‘plak’ vanuit Endnote
verwijzingen en werk die later uit. Ik noem dat laatste het
schrijfproces. Omdat de vernieuwing van Endnote dit
werkje een stuk gemakkelijker maakt, kijken we eerst wat
meer gedetailleerd hoe dat tot dan toe ging.

Schrijfproces
Hoe ging dat schrijfproces tot nu toe? Op papier lijkt het
ingewikkeld, en eigenlijk was dat ook wel zo. De auteur
schrijft een artikel en gebruikt daarbij uiteraard een tekst-
verwerker. Onder Windows, daar ga ik van uit (er zijn ook
andere versies van Endnote). In mijn geval gebruik ik
WordPerfect 6.1, en wel de Nederlandse versie.
Al schrijvend wil ik een of meer referenties citeren. Kort
beschreven komt het hier op neer. Ik start naast
WordPerfect ook Endnote op, en beland in het Library
window (een lijst in korte weergave, eerste auteur, jaartal,
en zoveel als past van de titel). Daarin zoek en markeer ik
de gewenste referentie(s), en dan kopieer ik die op de
gewone manier (met CTRL-C) naar het klembord. Nu
switch ik weer naar WordPerfect, en plak daar de inhoud
van het klembord. Let wel, ik heb in feite niet de referen-
ties zelf gekopieerd, maar alleen de (tijdelijke) citaten in de
tekst. Die zien er nog wel wat vreemd uit, met gekke

tekentjes, maar uiteindelijk worden het de bekende ver-
wijzingen, zoals [23], of (Jansen, 1978). Ik schrijf verder,
herhaal dit proces een aantal keren, en wil uiteindelijk de
bibliografie genereren.
Daartoe sluit ik mijn manuscript en berg het op. Ik keer
terug naar Endnote en geef aan dat ik dit WP-document
wil laten scannen. Ik moet dan eerst aangeven volgens
welke tijdschriftstijl de bibliografie moet worden opge-
maakt, laten we zeggen: voor het Nederlands tijdschrift
voor Geneeskunde. Endnote opent het WP-document,
loopt de tekst door, wijzigt de tijdelijke citaten in hun
definitieve vorm, en bouwt aan het eind een bibliografie
op in de gewenste volgorde. Het resultaat wordt onder
een andere naam opgeborgen (mijn origineel blijft onge-
wijzigd). Ik kan vervolgens in WordPerfect nog wat aan die
gescande versie schaven, als ik zou willen.

Invoer
Eens ben ik begonnen met een lege database. Bij Endnote
is het opzetten van een library (zo wordt de database hier
genoemd) één simpele handeling: het openen van een
nieuw bestand. Er zijn vervolgens 15 documenttypes
aanwezig, die alle zijn opgebouwd uit de 27 velden die
Endnote kent. Vier van die velden zijn geheel naar vrije
keuze te gebruiken, de andere hebben alle voor-
gedefinieerde namen (wel zelf te wijzigen). Het Generic
format bevat alle 27 velden; een format voor bijvoorbeeld
tijdschriftartikelen bevat er daarvan 12. Er kan één nieuw
format door de gebruiker worden toegevoegd aan de
aanwezige verzameling. Een bestaand format kan overi-
gens altijd naar behoefte worden aangepast.
Het toevoegen van nieuwe referenties vanaf het toetsen-
bord gaat vlot. De velden zijn groot genoeg en rekken
mee, terwijl je aan het intikken bent, tot maximaal 32 kB
in één veld. De gebruiker moet wel goed opletten wat de
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voorgeschreven vorm van invoer is: ie-
dere auteur moet op een nieuwe regel
(dubbele namen met een koppelteken
werken niet!), voor- en achternaam ge-
scheiden door een spatie of een komma.
In de overige velden (zoals titel en tref-
woorden) mogen juist geen harde re-
turns voorkomen.
Bij invoer in het tijdschriftenveld kan
een tijdschriftenlijst worden geraad-
pleegd. Endnote maakt automatisch
‘term lists’ aan voor dit veld, en voor
auteursnamen en keywords. Voor alle
andere velden kan de gebruiker ze zelf
aanmaken. In de praktijk leveren ze een groot gemak op
bij het invoeren van referenties. De tijdschriftenlijst bevat
drie extra kolommen voor afgekorte namen, maar je moet
die laatste zelf invullen. Ook gedownloade referenties
kunnen in Endnote worden geïmporteerd. Daartoe kent
het programma (slechts) vier formaten: PBS (het komma-
delimited ProCite-formaat); UNIX Refer of BibIX; RIS; en
tab-delimited (zoals vele database- of spreadsheet-pro-
gramma’s kunnen leveren). Niet veel formaten dus. Maar
voor de gebruiker die zijn database grotendeels met de
hand vult kan het voldoende zijn. Voor hem is het voorde-
lig dat hij het ingewikkelde import-deel dan ook niet hoeft
aan te schaffen (al zijn er de laatste tijd nogal wat
aantrekkelijke aanbiedingen van de fabrikant).
Dat import-deel bestaat onder de naam ENDLINK, en
dient apart te worden gekocht. En daarmee verandert het
beeld indrukwekkend. Na installatie is het een geïnte-
greerd deel van Endnote geworden, dat nu meer dan 170
filters voor import kent. Referenties, gedownload van on
line databases, cd-roms of van enkele universiteitsbiblio-
theken, kunnen worden ingelezen, waarbij de gegevens
(grotendeels) in de juiste velden terechtkomen. Als dat
niet helemaal lukt, kan een bestaand filter worden gewij-

zigd, of men kan zelfs een geheel nieuw maken. Het bij-
behorende handboek beschrijft dit omstandig, maar zoals
meestal moet men dit soort werk niet onderschatten.

Zoeken
Het zoeken met Endnote gaat snel, zelfs als er sequentieel
gezocht wordt. Bij sequentieel zoeken trunceert Endnote
standaard zowel rechts als links, al kan ook voor exacte
word match worden gekozen. Je kunt desgewenst aange-
ven dat hoofd- en kleine letters verschil maken. Voor
complexere zoekacties kunnen meer zoektermen in een
zoekvenster onder elkaar worden ingevuld, gescheiden
door AND, OR of NOT operatoren. Hierbij kan voor iedere
zoekterm apart worden aangegeven of in de hele referen-
tie moet worden gezocht of slechts in een bepaald veld.
Hoewel het sequentiële zoeken al snel gaat, is een zoek-
actie die zich beperkt tot auteursnaam en jaar van publicatie
nog sneller, omdat Endnote voor die velden automatisch
indexen bijhoudt. De gebruiker kan er nog twee indexen
bijmaken, op alleen de trefwoorden, of op alle velden. Het
indexeren zelf gaat vrij traag, maar het zoeken is daarna
nog weer sneller geworden. Alleen ben je de trunceer-
mogelijkheid (zelfs alleen maar rechts) daarmee kwijt. In
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alle gevallen kun je echter ook weer op sequentiële actie
overgaan. Alle indexen worden automatisch bijgehou-
den, bij een grote database is dat te merken bij het
handmatig invoeren van referenties. Sets van resultaten
zijn op zich niet te bewaren, maar ze kunnen worden
vergroot of verkleind door een nieuwe zoekactie.

Uitvoer
Als bibliografieënmaker biedt Endnote alle functies die
van zo’n programma mogen worden verwacht: het gene-
reren van bibliografieën volgens standaard tijdschriftstij-
len, mogelijkheden die stijlen zelf aan te passen (betrek-
kelijk eenvoudig zelfs), het uit (WP- of MS/
Word-)manuscripten laten afleiden van referentielijsten,
en het in die manuscripten vervangen van referentiecodes
door de vereiste echte verwijzingen. Ik noem dat, zoals
gezegd, het schrijfproces.  Vreemd genoeg was het tot nu
toe niet mogelijk om rechtstreeks vanuit Endnote over-
zichten van referenties te laten afdrukken. Dat moest
altijd via een tussenbestand dat werd ingelezen in een
tekstverwerker.

Nieuwe versie

Niet voor niets heb ik het schrijfproces vrij uitgebreid
beschreven. Want het is vooral daar waar de nieuwe versie
van Endnote de gang van zaken aanzienlijk heeft vereen-
voudigd. U verdenkt mij van enthousiasme en vooroor-
deel? Terecht. Ik kreeg van de fabrikant in Amerika het
verzoek als tester van de bèta-versie op te treden omdat
ik de Nederlandse versie van WordPerfect gebruik. Endnote
zou daar (voortaan) perfect mee moeten kunnen samen-
werken, zoals ze dat voor de Amerikaanse versie van WP
al uitgebreid hadden geconstateerd. Ha! In het kader van
het testen en evalueren van vele retrieval-programma’s
heb ik wat dit betreft al de nodige bittere ervaringen
opgedaan, dus... Laat me een kort verhaal niet lang
maken: moeiteloos! Installeren ‘over de bestaande versie
heen’. Op het eerste gezicht geen veranderingen, alles
werkt als vanouds. Maar in WordPerfect is in het menu
[Extra] opeens een menu [Endnote] verschenen, en in
Endnote een nieuw menu [Add-in].
Het lijkt er qua werkwijze op dat Endnote een onderdeel
van WordPerfect is geworden. Al schrijvend citeer ik een
referentie zonder via Windows over te schakelen naar
Endnote. Daarna ben ik weer terug in mijn document. Ik
kan dat zelfs van daaruit laten scannen en - sterker nog -
het resultaat daarvan weer ongedaan maken. Belangrij-
ker dan het op het eerste oog lijkt, want bij de oude
werkwijze bewaarde ik altijd beide versies naast elkaar.
Handig omdat de ongescande versie (met de tijdelijke
vorm van citaten) zo weer kan worden gebruikt voor
andere doelen. Denk daarbij aan de consequenties van

het toevoegen of verwijderen van citaten, maar veel
belangrijker is het hergebruik. Het artikel wordt door een
redactie of referee beleefd geweigerd, dus stuur ik het
naar een ander tijdschrift. Dat accepteert het, maar eist
een andere opmaak. Heb ik een ongescande versie, dan
kan ik met één druk op de knop een nieuwe versie leveren
in de gevraagde opmaak. Dat was dus altijd al mogelijk
maar het bewaren van twee versies naast elkaar is uiter-
aard vragen om moeilijkheden. Dat hoeft niet meer.
Goed, naast deze stroomlijning van het schrijfproces is de
belangrijkste vernieuwing dat het mogelijk is om recht-
streeks vanuit Endnote literatuurlijsten af te drukken die
op aan te geven criteria zijn gekozen, geformatteerd en
gesorteerd. Natuurlijk wordt daarbij ondergronds stiekem
WordPerfect ingeschakeld, maar in feite merk je daar
niets van. Een welkome verbetering, al was die dan ook
wel hoognodig.

Tot slot
De handleidingen zijn helder geschreven. Opvallend zijn
de Guided Tours, waarin de gebruiker aan de hand van
meegeleverde databases wordt ingeleid in de meest voor-
komende werkzaamheden. Er is een levendige discussie-
lijst die door de leverancier actief wordt gevolgd en
bijgehouden. Vragen worden op die manier snel afgehan-
deld. De fabrikant of fervente gebruikers maken desge-
wenst invoerfilters voor nieuwe elektronische bronnen.
Nog een nieuwtje: inmiddels is een nog nieuwere versie
van Endnote in bèta verschenen, die ook WordPerfect 7
en 8 ‘aankan’. (De pc van) uw recensent kan dat echter
(nog) niet. Voor de zekerheid: de versie 2.3 voor
WordPerfect 6.1 is nu de officiële, niet meer bèta.
Conclusie: Endnote-Plus is een vlotte en snel te leren
bibliografieënmaker voor wetenschappers, onderzoekers
en studenten. Onder Windows is het voor deze categorie
van gebruikers een goede keuze. Als echte database-
manager is het programma niet bij uitstek geschikt;
daarvoor is het, zoals de meeste van dit soort program-
ma’s, niet voldoende flexibel. Is de database (en niet de
import van referenties en de te maken bibliografieën)
veruit het belangrijkst, dan zijn er andere programma’s
die beter voldoen, zoals het eigenzinnige askSam.

Endnote Plus is een van de ruim vijftig programma’s die worden
besproken in de VOGIN-publicatie Tekst retrieval software, een verge-
lijking van bijna 50 retrieval-programma’s (te bestellen bij NVB-bureau,
tel. 030-2 3112 63, nvbinfo@worldaccess.nl). De tekst van het artikel
is voor een deel gebaseerd op een in genoemde VOGIN-publicatie
uitgebreider beschreven praktijktest, en aangevuld op basis van de
ervaringen met de sindsdien verschenen nieuwe versie van het pro-
gramma.

Drs. H.R. van der Laan is computerraadsman te Leiderdorp
en redacteur van Informatie Professional.
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