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Het eerste probleem bij het zoeken naar informatie is het vinden van de juiste bron

om in verder te zoeken. Het groeiend aanbod van informatie in elektronische vorm

heeft dit probleem eerder groter dan kleiner gemaakt. Steeds meer bibliotheken

ontwikkelen dan ook gids-achtige systemen om de eerste fase van het zoekproces te

begeleiden. Zo is sinds mei 1998 bij de BTUD de ‘Onderwerpsgids’ in gebruik.

BIJ DE BIBLIOTHEEK TU Delft werd in 1997 een pro-
gramma van eisen opgesteld voor een systeem dat

moest tegemoetkomen aan het feit dat veel gebruikers er
moeite mee hadden om voor hun vragen de juiste infor-
matiebron te vinden om in verder te zoeken; veel tijd en
moeite stopten ze vaak in het zoeken in de verkeerde
bron. Debet hieraan was niet zozeer het ontbreken van de
vereiste achtergrondinformatie over bronnen, maar de
verbrokkeling hiervan op en naast het web.
De belangrijkste eis was het beëindigen van deze verbrok-
keling door de informatie per vakgebied bijeen te bren-
gen, met de nodige navigatiemiddelen om ook de nabije
omgeving te verkennen. Een tweede eis was het maximali-
seren van ‘doorklik’-mogelijkheden, dus geen losse lijsten
over iets zonder directe koppeling met dat iets.
Een inmiddels opgericht projectgroepje zette het pro-
gramma van eisen om in een pilotsysteem dat vier vakge-
bieden omvatte: natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde
en civiele techniek. Een gebruikersonderzoek halverwege
de pilot gaf aanleiding tot enige versobering van de lay-
out; het idee als zodanig en de inhoudelijke indeling kon-
den de proefpersonen wel bekoren.
Na de pilot ging wat intussen de Onderwerpsgids was gaan
heten de breedte in. Alle twaalf ‘wetenschappelijk infor-
matiespecialisten’ (de vakdeskundigen dus) begonnen met
het vullen van de pagina’s voor hun eigen vakgebied(en).
Op de dag van de officiële opening van de nieuwe
bibliotheek in mei 1998 werd de Onderwerpsgids ont-
huld, op dat moment met een vulgraad van circa zeventig
procent.

Algemeen ontsluitingsmodel
Voor de ontsluiting van informatie wordt binnen de
BTUD een model gehanteerd dat bestaat uit drie lagen:1

1. De gidslaag bevat meta-informatie over bronnen waarin
vervolgens verder kan worden gezocht.
2. De speurlaag bestaat uit de indexen op deze bronnen en
de bijbehorende zoekfaciliteiten.

3. De vindlaag bevat de gezochte informatie zelf (bij elek-
tronische informatie), danwel een verwijzing naar de plek
waar deze fysiek te vinden is (bij papieren informatie).

Systemen kunnen samenvallen met een van de lagen, zoals
de Onderwerpsgids die in feite een uitwerking is van de
gidslaag. Andere systemen zijn laag-overschrijdend, bij-
voorbeeld de catalogus met elementen van de speurlaag
en de vindlaag (plaatsnummers) of een elektronisch tijd-
schrift waarin de artikelen de vindlaag vormen, terwijl de
abstracts kunnen zijn opgenomen in een speurlaag.
Naast de Onderwerpsgids hebben ook andere projecten
binnen de BTUD een plek in dit model. De vernieuwing
van de onderwerpsontsluiting in de catalogus (in de loop
van 1999) en de migratie van bibliografische cd-roms naar
een webomgeving (onlangs voltooid) spelen zich af in de

Figuur  1. Onderwerpsgids-homepage. Links de navigatiebalk, rechts
de vakgebieden en de zoekfaciliteit. In de navigatiebalk staan ook
tijdelijke aankondigingen (new!).
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speurlaag. Een koppeling tussen de speur- en de vindlaag
wordt gerealiseerd via holding-gegevens in bibliografische
bestanden (1999). Het geïntegreerde zoeksysteem van de
Personal Composer2 is een verticale doorsnede van de drie
lagen voor een deel van de collectie.

Uitgangspunten en structuur
In de Onderwerpsgids vindt de gebruiker per vakgebied
de belangrijkste bronnen bij elkaar, ongeacht het informa-
tietype. De keuze van het informatietype wordt verscho-
ven naar een latere fase van het zoekproces. De opzet is
primair die van een hiërarchisch georganiseerde onder-
werpsboom. Hiervoor is gekozen omdat dit het overzicht
verschaft dat bij een puur zoeksysteem ontbreekt. Boven-
dien zijn gebruikers vaak geneigd zoektermen te gebrui-
ken die te specifiek zijn voor het zoeken in meta-informa-
tie. Niettemin is er een zoekfunctie toegevoegd omdat ie-
dere hiërarchie haar beperkingen en moeilijke gevallen
kent.
Centraal in de opzet staan negentien homepages voor vak-
gebieden. Vanuit deze pagina’s is een aantal belangrijke
bronnen direct te bereiken en voor meer details kan men

• Elektronische tijdschriften. Dit zijn vooral full-text elek-
tronische tijdschriften waarvoor de BTUD een site-licen-
tie voor de TUD heeft afgesloten, maar ook een aantal
vrij toegankelijke tijdschriften.
• Expertise aan de TU Delft. Dit zijn links naar onder-
zoeksgroepen en andere informatie op de TUD-site. De
toegevoegde waarde is de indeling op onderwerp, terwijl
de TUD site - evenals die van andere universiteiten -
vooral de indeling van de organisatie weerspiegelt. Som-
mige afdelingsbibliotheken (bijvoorbeeld Technische Na-
tuurkunde) onderhouden tevens sites gericht op de weten-
schappelijke output van hun eigen afdeling. Deze worden
dankbaar gelinkt in de Onderwerpsgids en vice versa.
• Internetsites. Dit is een lijst van sites van belangrijke or-
ganisaties in het vakgebied, link-lijsten (waaronder ook
onderdelen van algemene directories zoals Yahoo), data-
collecties, etcetera. Er worden geen bibliografische re-
cords bijgehouden van de items in deze lijst, zoals bijvoor-
beeld in Dutchess.3

De kracht van het systeem schuilt behalve in de indeling
op onderwerp in de combinatie van informatiebronnen in
de eigen collectie met vrij toegankelijke informatie op het
Internet.
In principe kunnen vakgebiedspagina’s ook weer verder
worden ingedeeld op onderwerp, zodat de keuze van het
informatietype nog verder wordt opgeschoven. In de
praktijk is dit nog vrijwel nergens in de Onderwerpsgids
gebeurd.
Naast de indeling in vakgebieden zijn er nog enkele alge-
mene lijsten, zoals die van elektronische tijdschriften en
van databases. Deze zijn vooral bedoeld voor gebruikers
die al weten welke bronnen ze nodig hebben.
De Onderwerpsgids is in principe tweetalig opgezet. Van
de meeste vakgebieden is evenwel alleen de Nederlandse
versie beschikbaar; de Engelse versie verschijnt in de loop
van 1999.

Organisatie
Uitgangspunt bij de organisatie was dat de inhoudelijke
verantwoordelijkheid ligt bij de afzonderlijke vakspecialis-
ten. Zij doen ook het feitelijke vul- en onderhoudswerk.
Ter ondersteuning zijn er html-sjablonen en diverse alge-
mene lijsten in html waaruit blokken kunnen worden ge-
kopieerd. Er is dus geen strakke scheiding tot stand ge-
bracht tussen inhoud en lay-out. Dit was ingegeven door
de technische eenvoud en de mogelijkheid om een snelle
start te maken. Hoewel technisch en organisatorisch niet
het toppunt van schoonheid, valt er redelijk mee te wer-
ken. Ingrijpende algemene veranderingen (vernieuwing
van lay-out, verhuizing van cd-roms naar webomgeving,
koppeling met nieuw catalogussysteem en dergelijke) wor-
den op centraal niveau gerealiseerd. Hiervoor worden
Perl-scripts gebruikt, en voor niet eenvoudig te automati-
seren taken is er een ervaren html’er actief. De vakspecia-
listen zelf hoeven geen ervaren html’ers te zijn, ze kunnen
volstaan met knip-, plak- en tekstwijzigingswerk zonder
verder aan de tags te rommelen. Ter verhoging van hun
redzaamheid hebben ze wel elk een eendagscursus html
gevolgd.
De coördinatie en bewaking van de algehele consistentie

Figuur 2. Voorbeeld van een vakgebiedspagina. Van hieruit kan men
verder naar de aparte pagina’s per informatietype of direct kiezen uit
de belangrijkste bronnen via de uitrolmenu’s. De informatieknopjes
activeren pop-up vensters met achtergrondinformatie. In de
navigatiebalk staan links naar verwante vakgebieden.

doorklikken naar pagina’s voor verschillende typen infor-
matie over het vakgebied. Dit zijn:
• Uitleenbare boeken in de ‘boekengalerij’, de grote boeken-
wand in het centrale bibliotheekgebouw waarin de meest
recente boeken systematisch staan opgesteld. Klikken op
een eindrubriek van de onderwerpssystematiek opent de
catalogus en laat automatisch de titels van die rubriek
zien. Hier dringt de Onderwerpsgids dus plaatselijk door
tot de speur- en zelfs de vindlaag.
• Databases, voornamelijk bibliografisch. Deze zijn direct
aanklikbaar en leiden naar de webinterfaces van ERL,
Dialog @ Site of van de databaseproducent, of naar een
windows-emulatie van Citrix. Deze laatste wordt gebruikt
om niet-webinterfaces toch via het web aan te bieden.
Hiervoor moet de gebruiker eenmalig een speciale viewer
(de Citrix client) downloaden en installeren.
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berust bij een redactie uit diverse geledingen van de
bibliotheek. Naast twee wetenschappelijk informatiespe-
cialisten is hierin personeel met baliefuncties opgenomen
vanwege hun klantencontacten en een it’er ter coördinatie
van de techniek.
Reacties van gebruikers komen via e-mail (vermeld op ie-
dere pagina) terecht bij de direct-verantwoordelijke, dus
de vakspecialist of de redactie. Maandelijks zorgt een cen-
traal gedraaide ‘checkbot’ bovendien voor attendering op
verdachte links.

Gebruik, evaluatie en ontwikkelingen
Een systematisch gebruikersonderzoek is er na de inge-
bruikname van de Onderwerpsgids niet geweest. Gebruik-
cijfers zijn natuurlijk wel te achterhalen, zij het met de no-
dige slagen om de arm wegens de bekende factoren als
caching en de onduidelijke relatie tussen aantallen hits en
gebruikers. De logfile telt circa tweeduizend hits per dag,
waarvan een kwart op de homepage en de rest ongeveer
gelijk verdeeld over de onderwerpspagina’s en de algeme-
ne pagina’s (lijsten, bestandsbeschrijvingen, achtergrond-
informatie).
Opvallend is dat de systematische indeling van de boeken-
galerij beter bezocht wordt dan de verzameling Internet-
bronnen. Verder zijn vooral de pagina’s over databases en
elektronische tijdschriften populair. Kennelijk wordt de
Onderwerpsgids vooral gebruikt waar men niet om de
bibliotheek heen kan; circa negentig procent van het ge-
bruik betreft pagina’s die verwijzen naar informatie die
gebonden is aan de bibliotheek (inclusief campuslicenties).
Ook zonder onderzoek bestaat er op grond van individue-
le ervaringen en contacten uiteraard wel een indruk van
de waardering door gebruikers. Een meerderheid daarvan
lijkt de Onderwerpsgids met instemming of zelfs enthou-
siasme te ontvangen. Er is wel incidenteel commentaar op
achterhaalde links of nog ontbrekende delen. Een kantte-

kening is ook dat de gids niet specifiek genoeg is voor de
onderzoeker die al wat beter in het vakgebied thuis is.
Op deze kanttekening is in principe geanticipeerd door in
het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheid om
vakgebiedspagina’s op te splitsen in specifiekere onder-
werpspagina’s. In de praktijk is het hier nog nauwelijks
van gekomen door de hoeveelheid eenmalig werk en te-
rugkerend onderhoud die de informatiespecialist zich
hiermee op de hals haalt. Vanuit het oogpunt van onder-
houdbaarheid en beperking van de hiermee gemoeide tijd
is, zeker bij een serieuze uitbreiding van het aantal onder-
werpspagina’s, een andere opzet van de werkprocedures
noodzakelijk. Op dit moment bedraagt de gezamenlijke
inspanning voor het onderhoud circa 0,75 fte, na een pro-
jectfase die circa 0,5 fte-jaar heeft gekost. Onderhoud van
lay-out, algemene teksten en url’s moet daarom in de toe-
komst geschieden vanuit een centrale (maar decentraal
onderhouden) database of generator. In de loop van dit
jaar zullen we de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.
Een tweede wens is afstemming en uiteindelijk integratie
met de Personal Composer. Binnen de Personal Compo-
ser worden faciliteiten geboden voor het simultaan afzoe-
ken van meer bronnen. Hiermee wordt voldaan aan een
vaak geuite wens van gebruikers. De keus aan bronnen is
nu echter beperkter dan in de Onderwerpsgids en ze zijn
deels niet op inhoudelijke maar op technische gronden
geclusterd. Het streven is het beste van beide systemen te
combineren, dus de techniek van de Personal Composer
en de indeling en bronnenkeus van de Onderwerpsgids tot
één geheel te integreren. Dit systeem moet schaalbaar,
onderhoudbaar en gemakkelijk opnieuw invulbaar zijn zo-
dat het in de toekomst tevens kan dienen als kiem voor
kenniscentra die rond interdisciplinaire thema’s worden
opgezet.

Permanente overgangsfase
In hoeverre is de Onderwerpsgids nu te vergelijken met
andere initiatieven? Een rondgang langs sites van univer-
siteitsbibliotheken leert al snel dat bepaalde elementen re-
gelmatig opduiken. Lijsten van databases en elektronische

Figuur 3. Voorbeeld van een kruising van vakgebied en informatietype.
De lijst is verder ingedeeld op onderwerp. In de navigatiebalk staan
links naar hiërarchisch hogere niveaus van zowel vakgebied als
informatietype, en short-cuts naar andere informatietypes binnen het
vakgebied.

Figuur 4. Voorbeeld van een algemene informatietype-pagina:
databases. De gelinkte namen geven direct toegang, de
informatieknopjes achtergrondinformatie. Via het uitrolmenu zijn
tevens de specifieke lijsten per vakgebied te bereiken.
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Prominent aanwezig in de nieuwe bibliotheek van de TU
Delft is een grote werkplekkenzaal, de zogeheten Glazen
Zaal, met driehonderd pc’s. Hierop staat de Personal
Composer geïnstalleerd, een instrument dat door de BTUD
met subsidie van het Center Instituut van het ministerie
van Economische Zaken en in samenwerking met HP
Nederland en Verity Benelux is ontwikkeld.

Personal Composer

De Personal Composer biedt toegang tot veelsoortige informa-
tie in combinatie met faciliteiten om de gevonden informatie
verder te verwerken en bewerken. Het zoekgedeelte biedt via
een uniforme gebruikersinterface transparant toegang tot
diverse informatiebronnen binnen een categorie. De catego-
rieën zijn: catalogi, bibliografische databases, elektronische
tijdschriften en Internetbronnen. Hierbij wordt gebruikgemaakt

van een in eigen huis
gebouwde Z39.50
gateway en van Verity’s
Search97 search engine.
Alle bronnen binnen een
categorie zijn simultaan
afzoekbaar, mits ze
hetzelfde protocol
gebruiken (Z39.50 of
Search97). Het geheel
van bronnen en protocol-
len wordt bijgehouden in
een .ini-file waaruit via
een speciaal gebouwde
generator op gezette
tijden de Personal
Composer opnieuw kan
worden geconfigureerd.

lerhande informatie, die eruit is gelekt of zich ernaast
heeft opgestapeld, er soepel in kan worden opgenomen?
Wie het weet mag het zeggen...
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tijdschriften, al dan niet ingedeeld op onderwerp, zijn
universeel. Meestal zijn ze ook aangevuld met een ver-
zameling Internetbronnen.
Voor navigatie tussen deze elementen moet men door-
gaans wel opstijgen naar een zeer algemeen niveau in
de onderwerpshiërarchie (zoals bèta-wetenschappen of
helemaal algemeen). De Onderwerpsgids tracht juist
deze barrière te slechten. Wat dat betreft zijn sommi-
ge sites van faculteitsbibliotheken hiermee vergelijk-
baar. Daar staat immers alle informatie over een vak-
gebied ook al fysiek bij elkaar. Wat er dan ontbreekt is
een duidelijke relatie met vergelijkbare informatie over
andere vakgebieden.

Het moge duidelijk zijn dat de huidige situatie een
misschien wel permanente overgangsfase is. Uitput-
tende lijsten van elektronische tijdschriften, bijvoor-
beeld, zullen aan belang inboeten als bibliografische
databases directe links op artikelniveau aanbrengen.
En worden catalogussystemen ooit zo flexibel dat al-

De Glazen Zaal van de
Bibliotheek TU Delft


