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Marten Hofstede

De proef op de som

 Zoeken in PiCarta
Gebruikers van de moderne bibliotheek krijgen steeds meer zoekmogelijkheden
aangeboden die een beroep doen op uiteenlopende vaardigheden. Het leek daarom
zo'n goede gedachte voor de eindgebruiker één, of althans zo min mogelijk, ’points of
access’ te creeren. Dat idee vormde de basis van de PiCarta-database. Voor Informatie
Professional zocht Marten Hofstede zijn weg in deze functioneel geïntegreerde data-
base: de proef op de som.

Elektronische informatiedragers
zijn in. Niet alleen verschijnen er

steeds meer bibliografische databases
en andere bestanden op cd-rom en -
al dan niet in interne netwerken - on
line, ook universiteiten bieden via het
World Wide Web nuttige informatie
aan. Commerciële uitgevers timme-
ren aan de weg met full-text elektroni-
sche tijdschriften.
Voor de eindgebruiker is dat een ver-
heugende, maar tevens verwarrende
ontwikkeling. Vroeger kon hij zich op
de (fiche-)catalogus van zijn biblio-
theek en op een paar gedrukte biblio-
grafieën verlaten in het vertrouwen
dat wat hij daar niet vond het vinden
wel niet waard zou zijn (en hoe dan
ook, nauwelijks te bekomen). Tegen-
woordig maken alle beschikbare zoek-
mogelijkheden en het sterk verbeter-
de interbibliothecaire leenverkeer - in combinatie met
teruglopende collecties bij de individuele bibliotheken -
het noodzakelijk dat hij veel meer onderneemt. Hij moet
zowel bibliografisch onderlegd zijn als raad weten met
de vele verschillende gebruikersinterfaces waarmee de
retrieval-software van catalogi en databases en elektro-
nische tijdschriften op het web zich aan hem presen-
teert.

Gebruikers van moderne bibliotheken moeten niet al-
leen maar de weg weten te vinden naar de boeken en
tijdschriften in hun eigen bibliotheek, ze moeten ook
overweg kunnen met on line attenderings-/document-
leveringsdiensten zoals Online Contents en Current
Contents. En met bibliografische databases op cd-rom
en on line, zoals de Science Citation Index en Medline,

en last but not least met verschijnselen als preprints via
Internet en elektronische tijdschriften in PostScript of
PDF-formaat op het World Wide Web.

Speciaal de opkomst van gedigitaliseerde tijdschriften
heeft een aantal partijen in de informatiecirkel op de
gedachte gebracht dat dit wel wat veel van het goede is.
Er zou een poging moeten worden ondernomen om de
eindgebruiker één, of althans zo min mogelijk “points of
access” tot al het door hem benodigde materiaal te
bieden. Zo biedt SilverPlatter het SilverLinker-concept,
dat bibliotheken in staat moet stellen via ERL-databases
en het Z39.50-protocol een uniforme toegang tot zowel
de eigen (papieren en elektronische) collectie als op
andere servers toegankelijke elektronische tijdschriften
te verkrijgen. OCLC biedt naast de FirstSearch-toegang
tot bibliografische bestanden thans ook de toegang
Electronic Collections Online tot bijna 1.400 elektroni-
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sche tijdschriften. En recent heeft Pica het PiCarta-
concept ontwikkeld.

PiCarta

PiCarta is een functioneel geïntegreerde database, waarin
het idee van een “one point of access” tot informatie een
allesoverheersende rol speelt. In PiCarta zijn niet alleen
de NCC - met zijn verschillende typen documenten - en
Online Contents bij elkaar gebracht, maar ook EBSCO’s
Academic Search FullTEXT (zelf een combinatie van
bibliografische database en full-text tijdschriften), de
abstracts uit de door Elsevier uitgegeven elektronische
tijdschriften, en de full-text elektronische tijdschriften
van Kluwer, Springer en Academic Press.

Het “one point of access”-idee gaat echter verder dan
dit: ook lokaal geladen databases en externe bronnen op
het World Wide Web (voorzover Z39.50 compliant)
moeten via het one-point-of-access van de PiCarta-
software toegankelijk kunnen worden gemaakt.
De inhoud van de PiCarta-database is afhankelijk van
de licenties die de bibliotheek genomen heeft, via welke
de eindgebruiker PiCarta raadpleegt. Vandaar waar-
schijnlijk dat ik geen full-text artikelen uit de elektroni-
sche tijdschriften van Kluwer, Springer en Academic
Press heb gevonden.

De software

Voor het doorzoeken van al deze informatie heeft Pica
een veel krachtiger (eigen) software in stelling gebracht
dan tot dusver voor het doorzoeken van de OBN- en de
LBS-bestanden wordt gebruikt. Zo zijn er naast de
Booleaanse operatoren EN, OF en NIET ook maar liefst
vijf nabijheidsoperatoren beschikbaar, kan de gebruiker
op drie manieren intern of rechts trunceren, kunnen
EN- en OF-relaties in één zoekvraag gelegd worden met
nesting en kunnen achteraf sets met elkaar in EN- en
OF-relaties gecombineerd worden.

Daarnaast is ook het gebruik van de unitaire operatoren
+ en - toegestaan, is het mogelijk zoektermen op te geven
die een of meer fouten mogen bevatten (fuzzy searching)
en kan ten slotte op de gevonden records ook nog een
automatische relevance ranking worden toegepast.

Deze functionaliteit gaat gepaard met een redelijk een-
voudige gebruikersinterface. De gebruiker heeft in prin-
cipe één zoekregel tot zijn beschikking. De keuze tussen
Zoeken, Scannen (indexen bekijken), EN, OF, BE-
HALVE maakt hij uit een picklist, evenals het veld
waarin hij zijn zoektermen wil invoeren. En die zoekter-
men kan hij dan verbinden met de verschillende
Booleaanse en nabijheidsoperatoren. Wie meer wil (bij-
voorbeeld termen in twee of meer specifieke velden

verbinden) kan ook de veldlabels in de zoekregel opge-
ven, en via het geschiedenisscherm EN- en OF-relaties
tussen sets leggen.

Zoals gezegd, de wens de gebruiker “one point of access”
te bieden is de overheersende gedachte in PiCarta. Pica
heeft hier geprobeerd twee vliegen in één klap te slaan:
én een oplossing voor de wildgroei aan gebruikers-
interfaces, én een oplossing voor de overdaad aan
bibliografische databases en elektronische publicaties.
Die problemen zijn natuurlijk niet nieuw. Host-organi-
saties als Dialog hadden er twintig jaar geleden ook al
mee te maken. De oplossing die zij kozen was echter een
andere: bij de uniforme gebruikersinterface die zij bo-
den, werden de bestanden gescheiden gehouden. Wie
niet wist welke bestanden voor een bepaalde vraag
moesten worden geraadpleegd, gebruikte eerst Dialindex
om een keuze te maken en kon desgewenst een cluster
van databases samenstellen waarin hij een bepaalde
vraag wilde uitvoeren. Of hij kon één of meer van de
door Dialog zelf samengestelde clusters gebruiken. Ook
de Electronic Reference Library van SilverPlatter werkt
nog altijd op dezelfde manier.

PiCarta onthoudt de gebruiker die keuze. Iedere gebrui-
ker zoekt in de hele database, met als enige beperkings-
mogelijkheid dat een of meer documenttypen (boeken,
tijdschriften, brieven, on line bronnen, artikelen, blad-
muziek, geluid, audiovisueel, illustratief, applicaties,
cartografie) van de zoekacties kunnen worden uitgezon-
derd.

Problemen

Dat lijkt een aantrekkelijke gedachte, een beetje verge-
lijkbaar met een verkoopargument van ISI’s Citation
Indexes: men zoekt in een multidisciplinaire omgeving.1

Bij nadere overweging zitten er echter grote, zelfs funda-
mentele bezwaren aan vast, die leiden tot een aantal
onoverkomelijke problemen, zoals we zullen zien.
Het eerste bezwaar is de definitie van de gebruiker. In de
PiCarta-database moet zowel de student die een leer-
boek uit zijn literatuurlijst, als de neerlandicus die een
artikel over Couperus voorbereidt, als de internist die op
zoek is naar beschreven gevallen van precies die symp-
tomen die hij bij een patiënt aantreft, zo compleet en
efficiënt mogelijk kunnen worden bediend. Dat kan niet:
recall en precision in zo’n database kunnen niet anders
dan laag zijn omdat de inhoud daarvan veel te divers is.
De gebruiker wil in Medline zoeken, zonder de BNTL
erbij te krijgen; of de gebruiker wil de BNTL (met
daarbij eventueel de NCC en de CEN) doorzoeken
zonder daarbij door Online Contents te worden ge-
stoord. Vanuit de gebruiker (dat wil zeggen: iedere
individuele gebruiker apart, want dat is de gebruiker)
gezien biedt PiCarta veel meer dan hij kan gebruiken.
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Het andere bezwaar geldt de database, en met name de
onderwerpsontsluiting daarvan. In PiCarta worden al-
lerlei zeer uiteenlopende onderwerpssystemen in één
database naast elkaar gezet. Dat is niet alleen een zonde
tegen de theorie - onderwerpsontsluitingssystemen zijn
per definitie gesloten systemen - het maakt die systemen
ook praktisch onbruikbaar. Een paar simpele voorbeel-
den mogen dat illustreren. In PiCarta zijn (onder meer)
de NCC en Online Contents samengevoegd. De NCC
gebruikt de basisclassificatie en de GOO-trefwoorden
om boeken en tijdschriften op onderwerp te ontsluiten,
Online Contents gebruikt geen GOO-trefwoorden en
ontsluit ook geen artikelen, maar gebruikt de basis-
classificatie op tijdschriftniveau (wie vanuit het onder-
werpsveld van een Online Contents-record naar het
onderwerp zelf doorlinkt, wordt naar een rubriek van de
basisclassificatie geleid). Een boek in de NCC kan als
basisclassificatie-code ‘44.91: psychiatrie, psychopatho-
logie’ hebben en als GOO-trefwoord “anorexia nervosa”;
een artikel over hetzelfde onderwerp in Online Contents
heeft doorgaans als basisclassificatie-code ‘44: genees-
kunde’: in Online Contents worden immers geen artike-
len, maar alleen tijdschriften op onderwerp - en dat bo-
vendien nog op een zeer algemeen niveau -  ontsloten.

Wie op een record met een Brinkman-trefwoord stuit,
vindt onder de hyperlink 52 records uit de NCC, wie op
een record stuit dat in het trefwoordveld een (identiek)
GOO-trefwoord heeft staan, vindt daaronder ten dele
andere records, 92 ditmaal, met hetzelfde GOO-tref-
woord.

Een titel over anorexie in Online Contents.

Hetzelfde onderwerpsontsluitingssysteem kan dus niet
worden gebruikt om zowel boeken als tijdschriftartikelen
over hetzelfde onderwerp te vinden. Ingewikkelder wordt
het verhaal nog als we bedenken dat NCC-titels in
PiCarta ook Brinkman-trefwoorden en LC Subject
Headings kunnen hebben en als ook Academic Search
van EBSCO erin wordt betrokken. Een deel van de
NCC-titels is verrijkt met de LC Subject Heading, die
ook “anorexia nervosa” luidt, en Academic Search
gebruikt die eveneens als trefwoorden.

Wie nu zou denken dat zowel de titels met een Brink-
man-trefwoord als de titels met het identieke GOO-
trefwoord gevonden zouden worden als men gebruik-
maakt van de mogelijkheid om met trefwoorden te
zoeken, komt bedrogen uit. Met deze zoekmogelijkheid
vinden we 93, deels weer andere, treffers, ditmaal met
“anorexia nervosa” als LC Heading. Nu verschijnen
ook de eerste tijdschriftartikelen, die uit Academic Search
van EBSCO afkomstig zijn. De boektitels die ook in
deze set zitten, komen uit de NCC en hebben een LC
Heading “anorexia nervosa” van waaruit niet kan wor-
den doorgelinkt. De EBSCO-records daarentegen be-
vatten weer wel een hyperlink, die naar nieuwe verras-
singen voert: wie zo’n hyperlink volgt, wordt opeens
geconfronteerd met een set van 2004 records, ditmaal
gevonden met “anorexia” en “nervosa” als vrije zoekter-
men.

Een titel uit de NCC, met Brinkman-trefwoord. De hyperlink hiervandaan leidt

naar 52 andere titels met hetzelfde Brinkman-trefwoord.

Een titel uit de NCC, nu met een GOO-trefwoord. Het eerste trefwoord in deze

titel, zonder de hyperlink, is een LC Heading, het tweede, met de hyperlink, een

GOO-trefwoord.

Een record uit EBSCO’s Academic Search. De hyperlink vanuit het trefwoord

“anorexia nervosa” voert naar een set van 2004 records met “anorexia” en

“nervosa” als vrije zoektermen. Daaronder zitten dan natuurlijk ook de titels uit

Online Contents, die we via het onderwerp “geneeskunde” niet konden vinden.

Wie in PiCarta naar boeken en artikelen over “anorexia
nervosa” zoekt, kan dus maar het beste met ‘Alle woor-
den’ zoeken, anders loopt hij de kans een flink deel van
de aanwezige records te missen. Dat blijft hij trouwens
ook met deze methode doen, want als een veld niet
woord-, maar phrase-geïndexeerd is (zoals het GOO-
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trefwoordenveld), worden de afzonderlijke woorden in
een samengesteld trefwoord niet gevonden. Vandaar
dat zoeken met ‘Alle woorden’ “politieke # psycholo-
gie” in PiCarta maar 14 treffers oplevert, terwijl men er
in de NCC met het GOO-trefwoord “politieke psycho-
logie” 58 vindt.

zover die aan de NCC-records en de EBSCO-records
zijn toegevoegd, maar weer niet de GOO- en de Brink-
man-trefwoorden die ook aan de NCC-records zijn
toegevoegd ), maar ook als men van de knop ‘Onderwer-
pen’ gebruikmaakt, die de indruk wekt een toegang tot
het hele bestand te bieden: in feite is dat, via de basis-
classificatie, alleen tot de NCC.

Voor een term als anorexia liggen de zaken nog tamelijk
eenvoudig, omdat daarvoor niet zo veel synoniemen
zijn. Anders wordt dat als we op zoek gaan naar litera-
tuur over (een bepaald aspect van) de ziekte van Crohn.
In de NCC vinden we als GOO-trefwoord “ziekte van
Crohn”. Met dat trefwoord worden door het leggen van
een hyperlink in PiCarta 63 treffers gevonden, vanzelf-
sprekend allemaal NCC-titels. Zoeken met trefwoorden
levert zeven titels met de LC Heading “Crohn disease”
op, ook allemaal boeken. Zou er in Academic Search
dan niets zitten? Zeker wel, maar hier blijken de meeste
records met de woorden “Crohn” en “disease” als LC
Heading “enteritis, regional” te hebben en, erger nog,
voor de ziekte van Crohn bestaan nog veel meer min of
meer synonieme andere benamingen waarin de naam
Crohn niet voorkomt: colitis ulcerosa, ulcerative colitis,
irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease,
ileitis, om er slechts enkele te noemen. In een database
als Medline zijn die in één of misschien enkele horizon-
taal of verticaal gerelateerde Mesh-headings met elkaar
verbonden, zodat de deskundige gebruiker daar meteen
mee aan de slag kan; in PiCarta zal diezelfde gebruiker
met vrije zoektermen moeten zoeken en zelf alle syno-
niemen in alle talen moeten invoeren om zo veel moge-
lijk publicaties te kunnen vinden. Waarom zo veel mo-
gelijk? Omdat hij in die overvloed misschien op zoek is
naar een bepaald symptoom, een bepaalde stof in ver-
band met juist dit syndroom.

Linking en relevance ranking

Met de onderwerpsontsluiting van PiCarta is het dus
treurig gesteld. Dat blijkt niet alleen als men met de
zoeksleutel ‘trefwoorden’ zoekt (de index daarvan bevat
de subject headings van de Library of Congress voor

Welke middelen heeft de gebruiker dan tot zijn beschik-
king om in PiCarta op onderwerp te zoeken? In de eerste
plaats kan hij, als hij eenmaal een relevant record
gevonden heeft, vanuit de beschikbare onderwerps-
ontsluitingsvelden doorlinken naar andere titels met
hetzelfde onderwerp, trefwoord of dezelfde code. Dat
kunnen zijn basiscode, GOO-trefwoord, Brinkman-tref-
woord, LC subject-heading, Dewey-code, NLM-code,
SISO-code, NUGI-code en misschien nog andere die ik
niet ben tegengekomen. Of ze allemaal werken weet ik
niet, maar het is in elk geval duidelijk dat ze tot uiteen-
lopende resultaten leiden. In de eerste plaats bezitten
verschillende records verschillende trefwoorden en co-
des en in de tweede plaats zijn die van zeer uiteenlopend
niveau; denk maar aan het onderwerp “geneeskunde”
bij alle records uit medische tijdschriften in Online
Contents.
De andere voorziening die PiCarta biedt om, ditmaal
met free-text zoeken, te vinden wat men zoekt is
“relevance ranking”. Dit mechanisme moet ervoor zor-
gen dat de gebruiker de voor zijn vraag meest relevante
titels als eerste in de lijst gepresenteerd krijgt.
Wat is relevant? Niet, zoals men zou verwachten, de
termen in de onderwerpsvelden (Onderwerp, Trefwoord)
waarmee menselijke beschrijvers de inhoud van de
publicatie op een uniforme manier hebben trachten te
beschrijven, maar enkel statistische criteria. Twee daar-
van worden in de helpfunctie van PiCarta genoemd: de
frequentie waarmee zoektermen in een record voorko-
men en de verhouding tussen enerzijds de frequentie
van de zoekterm binnen het record en anderzijds de
frequentie van dezelfde zoekterm in het bestand.
Wat het eerste betreft: als een boek met de titel “Helpen
bij rouw” het trefwoord “rouw” heeft, telt ”rouw” in dat
record tweemaal (alweer: mits het om een enkelvoudig
GOO-trefwoord gaat); in dat opzicht wordt relevantie
dus wel degelijk mede op basis van het trefwoord be-

Een titel uit de NCC met (ongelinkt) tweemaal de LC Heading, tweemaal het

GOO-trefwoord (een ervan leidt naar andere titels met hetzelfde trefwoord), en

eenmaal het Brinkman-trefwoord.

De “relevantste” titel gevonden met de zoekvraag Alle woorden ‘suicid? EN grief’.

De meeste van de overige treffers zijn wel relevant, maar wie met ‘suicid? EN

(grief? OF bereave? OF survivo?)’ zoekt, vindt nog 52 andere records met ongeveer

dezelfde precision.
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paald. Maar als een boek over datzelfde onderwerp
“Over verliesverwerking” heet, is dat dan voor een
zoekactie met de term “rouw” werkelijk veel minder
relevant dan de eerstgenoemde titel?
Het tweede criterium brengt met zich mee dat vooral
heel korte records hoog scoren. Records uit Online
Contents zijn doorgaans heel kort, doordat ze maar één
onderwerp hebben en geen abstract. Bij veel zoekacties
komen we daardoor als “relevantste” titels records uit
Online Contents tegen; maar op zichzelf genomen zegt
de lengte van een record natuurlijk niets over de relevan-
tie van de betreffende titel.
Bij het gebruik van meer zoektermen legt PiCarta, zoals
gebruikelijk in systemen die met “relevance ranking”
werken, in principe een OF-relatie. De “relevantie” van
de gevonden records wordt vervolgens bepaald door de
records met de meeste termen voorop te zetten. Dat lijkt
een duidelijk principe, maar de praktijk blijkt minder
helder. Tijdens mijn omzwervingen in PiCarta stuitte ik
op een boekbespreking van “Shot in the heart” van
Mikal Gilmore. Het besproken boek was als een gelinkt
trefwoord (Shot in the heart (book)) in het record opge-
nomen, en dus volgde

daarin overvloedig voor, en ook het woord “book”
steeds twee keer, maar “shot” en “heart” heb ik in deze
records niet kunnen ontdekken. Vermoedelijk was de
reden dat Picarta de abstracts uit de EBSCO-records
wel in hun geheel indexeert, maar alleen de eerste regels
toont. Hoe dan ook, erg veel vertrouwen in het ranking-
mechanisme biedt dit niet. Nog afgezien van het feit dat
het mij beter lijkt termen die deel uitmaken van een
gelinkt trefwoord met een nabijheidsoperator te verbin-
den dan met een impliciet OF.

PiCarta en lokale databases

Wie regelmatig on line en lokale databases onder ogen
krijgt, of met zoekmachines als AltaVista en Excite op
het Internet zoekt, heeft de afgelopen jaren een sterke
verbetering van de zoekfaciliteiten voor eindgebruikers
kunnen constateren. Ik noem er enkele.
In de eerste plaats is bij softwareproducenten wat meer
besef gegroeid van het feit dat zoeken een proces is
waarbij de eindgebruiker wel enige begeleiding vanuit
de software behoeft. Dat heeft ertoe geleid dat een
zoekmachine als AltaVista zijn gebruikers na het eerste
schot een Refine-mogelijkheid biedt, en Excite hun direct
trefwoorden aanbiedt om aan hun vraag toe te voegen
(plus de Search for more documents like this one-optie).
In de tweede plaats vinden we in geavanceerde retrieval-
software, zoals die van SilverPlatter en Ovid, voorzie-
ningen die de onervaren gebruiker die met vrije zoekter-
men zoekt, op een simpele manier naar de
onderwerpsclassificatie (bijvoorbeeld de Mesh-headings
van Medline) of de thesaurus van de database voeren.
Deze voorziening biedt hem bij veel vragen in elk geval
direct een aantal relevante referenties. Complexe data-
bases zoals die van Medline werken bovendien nog op
een gebrui-kersvriendelijke manier met subheadings,
waardoor het resultaat door de gebruiker nog verder
kan worden gespecificeerd.
In de derde plaats is in retrieval-software als die van
Dialog en SilverPlatter het exploderen van thesaurus-
termen een standaard-mogelijkheid geworden. Terecht,
want er zijn tal van zoekacties mogelijk waarin het nodig
is binnen een tamelijk breed gebied naar specifieke
onderwerpen te zoeken. SilverPlatters WebSpirs-soft-
ware is een voorbeeld van hoe deze mogelijkheid ook
met Z39.50 kan worden gerealiseerd.
Bij lokale databases met eigen cliëntsoftware is nog meer
mogelijk. Zo kan de gebruiker met WinSpirs in de
thesaurus een aantal termen aanwijzen die in de zoek-
actie moeten worden meegenomen. Op die manier kan
vanuit de thesaurus elk aspect van een vraag uitputtend
in thesaurustermen in een OF-relatie worden vastge-
legd, waarna door set-combinatie de EN-relaties tussen
de diverse aspecten worden gelegd.
Wie nu met WinSpirs- of Ovid-software werkt, zal van
deze mogelijkheden weinig meer terugvinden in de
lokale database die aan PiCarta is gekoppeld of daarin is

ik de hyperlink. Het resultaat bleek te zijn dat PiCarta op
zoek ging naar alle woorden Shot in the heart (book) en
met een resultaat kwam waarin de eerste vier records
boekbesprekingen van heel andere boeken bleken te
zijn. Weliswaar kwamen de woorden “in” en “the”

Resultaat van het volgen van de trefwoordlink “Shot in the Heart (Book)”.
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geïntegreerd. Suggesties zullen niet meer worden gege-
ven, relaties zullen niet meer worden gelegd. Zelfs van
de NCC wordt de onderwerpsontsluiting in PiCarta al
stiefmoederlijk behandeld: de thesaurusrecords van de
GOO, met daarin de informatie over de relaties van
trefwoorden, zijn verwijderd. En dan heb ik het nog
maar niet over het probleem dat bij een consequente
handhaving van het “one point of access”-principe elke
onderwerpsontsluiting die aan de reeks al bestaande
wordt toegevoegd het zoeken nog gecompliceerder
maakt.

Slotsom

Nederlandse bibliothecarissen zouden zich nog eens
moeten bezinnen alvorens zich onder de druk van de
digitalisering van informatie aan het PiCarta-concept te
committeren. Is het werkelijk zo’n goede gedachte aller-
lei verschillende databases met allerlei verschillende
onderwerpsontsluitingssystemen via one point of access
toegankelijk te maken? Is het niet zo dat de gebruiker,
aan wie de keuze van zijn (cluster van) database(s) wordt
onthouden omdat hij verondersteld wordt die keuze niet
te kunnen maken, in een geïntegreerde database zonder
geïntegreerde onderwerpsontsluiting op hetzelfde pro-
bleem stuit - maar nu op een voor hem ondoorzichtige
en onbegrijpelijke manier?
Anders gezegd: zou niet juist het feit dat zo’n geïnte-
greerde onderwerpsontsluiting niet kan en ook niet
wenselijk is, een reden moeten zijn om ook geen geïnte-
greerde database te willen? Biedt relevance ranking
werkelijk soelaas voor de problemen die ontstaan door-
dat allerlei soorten trefwoorden en onderwerpen op één
hoop worden gegooid? Is de voor PiCarta gebruikte
retrieval-software werkelijk state-of-the-art? Rechtvaar-

digt de “kritische massa” van elektronische tijdschriften
werkelijk al beslissingen die - als men aan het principe
van one point of access wil vasthouden - op den duur ook
de doorzoekbaarheid van lokale databases zullen gaan
raken?2 En dan zijn er nog vragen die hier nog helemaal
niet aan de orde zijn geweest: Is het licentiebeheer voor
de elektronische tijdschriften bij Pica in goede handen?3

Is het een goede zaak dat licenties worden beheerd door
dezelfde organisatie die ook de retrieval-software levert?
Biedt die software trouwens voldoende management-
informatie voor beslissingen over de acquisitie dan wel
de afstoting van abonnementen op elektronische tijd-
schriften?
Het zijn misschien kritische vragen, maar juist die vra-
gen om een antwoord.

De auteur schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Noten
1 De vergelijking gaat natuurlijk niet op. Bij de Citation Indexes zijn

multidisciplinaire dwarsverbanden altijd gebaseerd op door we-
tenschappers zelf gelegde relaties. In een functioneel geïntegreerde
database is daarvan geen sprake.

2 Het in PiCarta opgenomen EBSCO-bestand telt bijna 1100 full-text
elektronische tijdschriften. Daarvan heeft de Universiteitsbiblio-
theek Leiden er iets meer dan 300 in haar papieren collectie.

3 Om een voorbeeld te noemen: bij diverse tijdschriften - bijvoorbeeld
The Lancet en de Administrative Science Quarterly - viel mij op dat
daarvan slechts verspreide afleveringen in PiCarta zijn opgeno-
men (bij de Administrative Science Quarterly  1996 bijvoorbeeld wel
aflevering 1 en 4, maar niet 2 en 3; in The Lancet - de laatste
aflevering is van juni 1997 - bevat vol. 349, aflevering 3069 in
Online Contents 52 items, in EBSCO 21). Het gaat dus vrijwel
zeker om een proefbestand van EBSCO. Maar waarom staat dat
in PiCarta dan niet gewoon vermeld? In het OBN treffen we bij
FRANCIS en PASCAL trouwens precies dezelfde situatie. De
eindgebruiker denkt een compleet bestand te doorzoeken, maar
krijgt slechts een stukje.
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