
Informatie Professional 2002 [6] 530

BOUWERS VAN DATABASES MOET JE NOOIT op hun woord gelo-

ven. Ze beloven je hemelse landschappen en schitteren-

de vergezichten, maar als je komt kijken blijk je die alleen te

kunnen bereiken via modderige sluipweggetjes. Of – erger

nog – je komt te staan voor onverwachte hekken waar je met

geen mogelijkheid beweging in kunt krijgen. En soms vind

je dan niet eens de weg terug om een ander pad in te slaan.

Met een vooringenomen wantrouwen kijk ik dus altijd

eerst naar hun GUI’s (grafische gebruikersinterfaces) die

de – al dan niet simpele – gebruiker aan het handje moe-

ten nemen. Met die instelling ben ik ook gaan rammelen

aan de poorten die toegang moeten geven tot de “torens die

reiken tot in de hemel”.

Voordeur
Via www.kb.nl/manuscripts bereiken we de homepage, de

voordeur (zie p. 26). De kleur vind ik te zwaar, maar dat heb

je wel meer met voordeuren. Verderop is het een geslaagde

en herkenbare steunkleur, die de zaak een eigen stijl geeft.

De zaak staat op ‘Engels’, met een klikje maken we daar

‘Nederlands’ van. En dan gaat de keuze verder via vier deu-

ren: ‘Introductie’, ‘Hoogtepunten’, ‘Browse by subject’ en

‘Expert Search’.

‘Introductie’ is, kort maar krachtig, een inleiding op het

onderwerp. Voldoende om op weg te gaan? Jazeker, als je

tenminste niet meteen als expert op stap wilt. Kleine aan-

merking: ik vind het lettertje wat klein. Dat geldt voor meer

plaatsen in de website.

Hoogtepunten
‘Hoogtepunten’, elders ook aangeduid als ‘rondleiding’, is de

toegang tot een aantal voorgebakken zoekvragen, die de

kracht (en pracht) van het systeem laten zien. Daaronder zit

natuurlijk die hele handel van Iconclass-codes, maar daar

hoeft de aan de hand genomen kijker zich niets van aan te

trekken. Je ziet die codes overigens wel, en dat is voor de

zeer geïnteresseerde meteen verhelderend. Het geeft je

alvast een idee van de clou van de zaak. Je kunt hier op ieder

plaatje klikken en zo dieper afdalen in de hiërarchie.

En dan wordt het beeld uniek: er hangen koordjes waar je

met de muis aan kunt trekken. Elke zoekactie levert een

lijst met thumbnails van afbeeldingen op, voorzien van

tekst, waarvan de eerste vijf worden getoond. Door via de

muis aan de koordjes aan de bovenbalk te trekken (of door

dubbel te klikken op de thumbnail) krijg je een iets groter

beeld op de plaats waar je het naartoe sleept. Via dit tussen-

formaat-plaatje kan een echte vergroting worden gevraagd

die het hele scherm vult. Via kleine buttons aan beide zij-

den van de resultaten kan naar de volgende of vorige pagi-

na met resultaten worden gesprongen.

Kwaliteit
Die echte vergroting, daar valt je mond van open. Vele

plaatjesdatabases worden opgezet met een net-voldoende

beeldkwaliteit voor het beeldscherm. Want anders ga jij,

boze downloader, mooie plaatjes gappen. Niets van dat

idee bij deze torens, dit is topkwaliteit die tot de hemel
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origin, language, script, scribe, miniaturist, binder, style,

former owner or institution, annotation, date, height en

width.

Er kunnen meer velden tegelijk worden ingevuld. Zoeken

in deze kolom levert een lijst met korte aanduidingen van

manuscripten op. Door het gewenste manuscript aan te

klikken verschijnt de uitgebreide beschrijving. Van hieruit

kan de literatuur over dit handschrift worden opgezocht of

de afbeeldingen die bij dit handschrift horen. Die afbeel-

dingen kunnen in drie vormen worden opgeroepen: alleen

de afbeeldingen, afbeeldingen met hun beschrijvingen of

alleen de beschrijvingen. Zo kan iemand door alle plaatjes

heen wandelen

Via de rechter kolom worden de beschrijvingen van de

afbeeldingen doorzocht: Words from descriptions, Icon-

class codes, Text part, Image type, Miniaturist. Hier zoekt

men door de handschriften heen direct naar afbeeldingen.

Alles bij elkaar geavanceerde zoekmogelijkheden voor de

expert die ze wil en kan gebruiken.

Gecombineerd zoeken is ook mogelijk. Wanneer je zoek-

termen in beide kolommen invult, bijvoorbeeld in ‘words

from descriptions’ mary en in het date-veld ‘After’ 1400 en

‘Before’ 1450, bij ‘language’ french, dan toont de website als

resultaat 102 afbeeldingen die aan al deze eisen voldoen.

Althans op het moment van kijken, misschien is dat aantal

nu al groter.

Gebruiksvriendelijk
Zo langzamerhand is het duidelijk dat de torens inderdaad

tot in de hemel reiken. Niet alleen bevatten ze onvoorstel-

baar veel fraais, ze doen ook helder en duidelijk wat ze

moeten doen. Voor de expert, maar ook voor de geïnteres-

seerde leek. Een heldere opzet die uiterst gedetailleerde

studie mogelijk, maar niet per se verplicht maakt. En daar-

mee is dan voor het eerst – voorzover ik althans weet – een

database in het leven geroepen die afbeeldingen ontsluit op

basis van het onvolprezen Iconclass, zonder van de zoeker

een grondige kennis van die codering te eisen. De hele

zaak ziet er goed uit, de KB mag trots zijn.

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

reikt. Gescand op minimaal 300 dpi, dat is geweldig. Je kunt

op die vergroting dan ook nog een paar stappen inzoomen

voordat het blokkerig wordt. Dom van de KB? Nee, want daar

gaat het nu net om. Wij dwalen hier nu bewonderend rond,

maar de zaak is in eerste instantie bedoeld voor de expert,

die onderzoek doet naar deze materie. En die gaat het vaak

om details, die hij goed wil kunnen zien.

Bladeren
Via ‘Browse by subject’ (vreemd, opeens Engels, ooit was

dit ‘Bladeren per thema’) komen we voor het eerst echt in

Iconclass terecht. En kijk, dat valt dan eigenlijk wel mee.

Niet alleen codes, ook de bijbehorende tekst. Ook de niet-

expert komt hier toch een heel eind mee. En uiteraard

komen we hier weer bij schermen met thumbnails, en de

grappige koordjes. Op deze manier kunnen we bladeren

door onderwerpen – en dus schermen met plaatjes – die

zojuist speciaal en uniek voor ons zijn geselecteerd.

Expert Search
Via ‘Expert Search’ kom je in het zoekscherm. Dat richt

zich vooral op specialisten die op details in de handschrif-

ten of afbeeldingen willen zoeken.

Het zoekscherm is opgebouwd uit twee kolommen met

zoekvelden. Zoektermen kunnen direct in het veld worden

getypt, of je kunt de indexen gebruiken. En die indexen

zijn helder en gemakkelijk te gebruiken. Elk veld kan meer

zoektermen bevatten. In de linkerkolom kan je zoeken

naar informatie die betrekking heeft op de manuscripten

zelf, zoals signatuur (shelfmark), author/title, place of 

Browse bij subject

Zoekresultaten

Zoekscherm




