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Nog altijd wordt voor de beschrijving van
online zoekstrategieën teruggegrepen naar
een klassiek artikel van Hawkins en Wagers
uit 1982 – intussen al weer achttien jaar
oud. Naast de bekende bouwsteenmetho-
de, bespreken de auteurs daarin onder
meer een aanpak die ze de successive frac-
tions approach noemen. Zelf placht ik die
wat stijfjes te vertalen als de “methode van
achtereenvolgende inperkingen”. Zo komt
hij ook voor in het leerboek ‘Online opspo-
ren van informatie’ (waarvan sinds de
slechts beperkt herziene druk uit 1996 nog
steeds geen nieuwere versie is uitgeko-
men). Intussen heb ik echter een wat meer
aansprekende omschrijving bedacht: de
methode van het uitdunnen en indikken (of
omgekeerd).

Kaasschaaf
De basis van deze methode is dat je begint
met een ruim opgezette combinatie van
zoekwoorden, die een te groot en nog
onvoldoende precies zoekresultaat oplevert.
Vervolgens ga je er met een soort kaas-
schaaf-methode steeds stukjes afsnijden
door allerlei opvolgende inperkingen (de
successive fractions), kortom je gaat het
resultaat indikken en uitdunnen (of omge-
keerd).
De bedoelde inperkingen kunnen inhoude-
lijk zijn. Zorgen dat de termen waarop je
gezocht hebt meer gewicht krijgen, door ze
te beperken tot titels van documenten of
tot daaraan toegekende trefwoorden.
Zorgen dat de termen waarop je gezocht
hebt beperkt worden tot de juiste betekenis
of context door je zoekactie in te perken tot
een bepaalde onderwerpscategorie of door
te combineren met wat algemene termen
die de juiste betekenis of context represen-
teren. Zorgen dat ongewenste betekenissen
worden uitgesloten door – voorzichtig –
gebruik van een NOT-operator. Het kunnen
ook inperkingen zijn op wat wel “wens-ele-

menten” worden genoemd, meer of minder
formele kenmerken waar de te vinden infor-
matie ook aan moet voldoen, zoals de taal,
een bepaald documenttype, recentheid en
dergelijke.
Kunnen dat soort zaken ook in de ongecon-
troleerde omgeving van het web? In een
aantal zoekmachines wel degelijk en soms
zelfs op meer manieren dan in onze klas-
sieke online databases.

Indikken op het web
Trefwoorden kennen we in de standaard
zoekmachines nog niet. Op metadata kan
namelijk nog niet gericht gezocht worden.
Maar inperken op woorden uit titels van
webpagina’s, het HTML <title>-veld, kan bij
een aantal zoekmachines wel degelijk.
AltaVista en InfoSeek bieden daar een stan-
daard veld-prefix voor (title: zoekterm). Bij
Lycos vind je onder Power Search een keuze
daarvoor en bij HotBot kan uit een uitklap-
menu de optie the page title worden geko-
zen – hetzelfde menu dat ook de keuzes
any of the words, exact phrase of Boolean
phrase biedt.
Zoeken op zo’n exact phrase, het letterlijk
voorkomen van de ingetikte string woor-
den, in plaats van de afzonderlijke aanwe-
zigheid van elk van die woorden, is trou-
wens een andere methode van indikken, die
voor veel vragen kan worden toegepast. Bij
de meeste zoekmachines kun je dat
bewerkstelligen door de ingetikte reeks ter-
men tussen aanhalingstekens te zetten, bij-
voorbeeld “natural language processing”. Bij
sommige woordcombinaties – waarschijn-
lijk die waarbij zo’n exact phrase al genoeg
oplevert – blijkt AltaVista dit sinds kort
trouwens al automatisch, ongevraagd en
daardoor ook onvermijdbaar te doen.

De juiste context
In een eerdere aflevering van deze rubriek
(februari 1998) heb ik hoog opgegeven van

de mooie methode waarmee AltaVista, op
grond van statistiek van het samen voorko-
men van woorden in de zoekresultaten,
verschillende contexten van het gezochte
onderwerp kon onderscheiden. Helaas,
ondanks schriftelijke beloftes van beter-
schap, stelt AltaVista deze functie al bijna
een jaar niet meer beschikbaar op het web.
Spreekt hieruit angst dat dit te moeilijk is
voor de gemiddelde gebruiker en dat aanwe-
zigheid ten nadele van de populariteit van
AltaVista als “portaal” zou werken? Voor mij
is het juist antireclame dat zo’n krachtig
automatisch hulpmiddel om vragen tot de
juiste context in te perken, aan de professio-
nele zoeker wordt onthouden.
De half-automatische manier waarop dit bij
NorthernLight gebeurt blijft gelukkig wel
beschikbaar. Daar worden geïndexeerde
webpagina’s automatisch, op grond van
kennisregels – het precieze mechanisme
wordt angstvallig geheim gehouden – toege-
kend aan een groot aantal door informatie-
specialisten te voren bedachte onderwerps-
categorieën. Het systeem kan zoekresulta-
ten daardoor meteen indelen in zogenaam-
de custom search folders, voor het merendeel
corresponderend met deze voorgedefinieer-
de inhoudelijke categorieën. Zo leidt mijn
favoriete zoekvraag naar BSE tot een map
“Bovine Spongiform Encephalopathy” met
voornamelijk pagina’s over de gekke-koeien-
ziekte-betekenis van BSE, een map
“Diseases & Disorders” waarin naast pagi-
na’s met diezelfde betekenis ook “Breast
Self Examination” voorkomt en een rits
mappen die iets met effectenbeurzen te
maken hebben omdat BSE ook staat voor de
Boston, Bombay, Beirut en andere B-stad
Stock Exchanges. In de map “Diseases &
Disorders” verschijnt op zijn beurt onder
meer een sub-map “Cancer”, wat correspon-
deert met de eerder al gemelde betekenis
“Breast Self Examination”. 
Hoewel het dus inderdaad wel redelijk
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werkt, mist deze methode toch de flexibili-
teit van het verdwenen, puur statistische
AltaVista-mechanisme, dat niet leed onder
de beperking van alleen maar voorbedachte
rubrieken – ja, ik blijf nog even doorzeuren
daarover!
Hoewel Yahoo naar zijn aard (mens-gevulde
systematiek versus computer-gegenereerde
index), qua inhoud (2 miljoen versus 200
miljoen) en vanwege zoekbereik (kleine
stukjes van pagina’s versus full-text) niet
echt vergelijkbaar is met de echte zoekma-
chines, wordt hij toch vaak in één adem
daarmee genoemd. Waarschijnlijk vanwege
een zoekregel voor het free-text zoeken in
titels, categoriebenamingen en beginregels.
Een reden dat ik hem hier ook noem, is dat
je een zoekvraag daarmee ook makkelijk tot
zijn context kunt inperken. Als je eerst via
Yahoo’s boomstructuur een categorie of
subcategorie hebt gekozen, biedt het zoek-
venster de keuze om een vrije zoekactie in
heel Yahoo of alleen in die categorie uit te
voeren. Weliswaar is dat meer een hakmes
vooraf dan indikken achteraf, maar het heeft
een soortgelijk resultaat.

Formele kenmerken
Over naar de wens-elementen. Veel zoek-
machines bieden, hetzij in hun standaard
interface, hetzij in een advanced of power
search, de mogelijkheid zoekacties op enke-
le formele kenmerken in te perken. Taal (bij
het indexeren automatisch aan de inhoud
van een pagina herkend), datum (waarop
de pagina in die vorm geïndexeerd werd) en

domein (de 2-letter-landcodes in de niet
Amerikaanse IP-adressen en de 3-letter
com/edu/org domein-codes van de
Amerikaanse adressen) zijn de meest
gebruikelijke. En in de praktijk ook vaak heel
nuttig. HotBot gaat met de domeininperkin-
gen nog wat verder. Naast de individuele
land- en USA-domeincodes, biedt het ook
voorgedefinieerde clusters, zodat je met een
enkele klik je zoekactie kunt inperken op bij-
voorbeeld alle USA-domeinen, alle Europese
landen of heel Oceanië.
Op het web zijn ook heel wat andersoortige
zaken te vinden dan alleen maar de teksten
waar je met text-retrieval gewoonlijk naar op
zoek bent. Dat betekent dat je soms ook
andere inperkingen wilt kunnen kiezen dan
in reguliere databases. De advanced search
van HotBot biedt een ruim assortiment aan
dergelijke mogelijkheden. Zo kun je zoeken
naar webpagina’s die een plaatje bevatten
(overigens niet zo heel bijzonder, want er
zijn er nauwelijks meer zonder), kun je een
zoekactie beperken tot pagina’s met MP3
muziek of ander geluid, tot pagina’s met
bewegend beeld volgens diverse technische
standaarden (Flash, Shockwave of andere
video), tot pagina’s met Javascript of Java-
applets, tot pagina’s met Acrobat PDF-files
en tot nog veel meer. Zelfs kun je aangeven
hoe “diep” in een site de gevonden pagina’s
mogen zitten en of het “~personal” pagina’s
moeten zijn (al zou je die misschien ook
juist willen kunnen uitsluiten!). Kortom, er
is voor elk wat wils. Zo concurreert HotBot
zelfs met gespecialiseerde afzonderlijke

zoekmachines voor plaatjes of geluiden,
zoals die onder meer op de AltaVista- en
Lycos-sites worden aangeboden.
Iets waar de indikkingen van HotBot niet in
voorzien, is het zoeken naar te downloaden
software – shareware of freeware. Meestal
heb je wel een naam van een softwarepak-
ket, waarop je kunt zoeken, of kun je wel
een omschrijving geven van een algemene
typebenaming. Maar vaak blijkt ook onver-
wacht veel óver zulke pakketten te worden
geschreven, allerlei teksten, van besprekin-
gen tot handleidingen. Tussen al die gevon-
den webpagina's zullen er inderdaad wel
een paar zitten, waarvandaan je het pakket
kunt downloaden, maar het is vaak een heel
gezoek met het vergeefs oproepen van 
tientallen webpagina's voordat je die hebt
opgespoord.  
Een webpagina waarvanaf je iets kunt down-
loaden, zal echter vrijwel altijd een link heb-
ben, die bij het aanklikken een FTP-sessie
(file transport protocol) in je browser opstart.
In het URL waarnaar een dergelijke link ver-
wijst, zal heel vaak het element “FTP” voor-
komen en ook zal het vaak als te gebruiken
protocol – in plaats van “http://” – voor het
URL staan, bijvoorbeeld ftp://ftp.micro-
zacht.com/software/ftp/helpje.zip.
Bij zoekmachines als AltaVista en InfoSeek
kun je daarop je zoekactie nu juist weer
handig inperken, door gebruik van het veld-
prefix link. Daarmee zoek je namelijk op
stukjes van URL’s waarnaar in hyperlinks
wordt verwezen – in deze rubriek is die
zoekmogelijkheid ook al eens aangeraden
als methode voor “citatie-zoeken” op het
web (juni 1997). Een zoekactie naar bijvoor-
beeld het bookmark-conversieprogramma
Columbine Bookmark Merge luidt nu een-
voudig +columbine +link:ftp.
Zo zijn gewone zoekmachines zelfs een zeer
veel makkelijker te gebruiken alternatief
voor de aloude Archie-indexen op FTP-sites.

Uitdunnen op het web
In cursussen online zoeken wordt meestal
gewaarschuwd tegen ondoordacht gebruik
van NOT-operatoren – als je niet heel voor-
zichtig bent en geen levendig voorstellings-
vermogen hebt, gooi je namelijk makkelijk
het belangrijkste weg van datgene waarnaar
je juist op zoek was. Toch is het soms een
nuttig hulpmiddel om al te grote en al te
irrelevante zoekresultaten tot hanteerbaar-
der proporties terug te brengen. 
Op het web is het al niet anders. Daar bie-
den zoekmachines als AltaVista en InfoSeek
de mogelijkheid om met een min-teken voor
een zoekterm aan te geven dat die term niet

www.wie.waar.wat



Informatie Professional 2000 [4] 4 57

mag voorkomen in de zoekresultaten – en
andere zoekmachines sluiten zich al snel
aan bij dergelijke eenmaal geaccepteerde
conventies op het vlak van zoeksyntax. 
Ook daarmee kun je uiteraard relevante 
hits weggooien. Vaak houd je toch nog altijd
duizenden hits over, maar de gewenste
relevante webpagina’s zitten na dat
uitdunnen tenminste niet meer zo
“verdund” in je zoekresultaat.

Uitdunnen en indikken, ik ben hier ingegaan
op enkele technieken daarvoor, zoals die
door enkele zoekmachines worden mogelijk
gemaakt. Er zijn ongetwijfeld meer zoekma-
chines waarbij dat kan, er zijn ongetwijfeld
meer technieken waarmee dat kan en er zijn
ongetwijfeld meer voorbeelden waar deze
methoden nuttig kunnen zijn. Zorg dus dat
u uw zoekmachines kent en … gebruik voor-
al uw eigen fantasie. Dat kan veel betere

zoekresultaten opleveren. Eén van de aan-
wijzingen uit het aloude Hawkins en Wagers
artikel luidde niet voor niets “be flexible”.
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