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Wanneer is de bouw van de ‘Beeldbank Zeeland’ begonnen?
‘In 1999 is de bouw van de applicatie min of meer toevallig

van start gegaan. Het Zeeuws Documentatiecentrum, een

van de secties binnen de Zeeuwse Bibliotheek, beheert

onder andere grote collecties foto’s, aanzichtkaarten en

affiches. Vooral vanuit het oogpunt van bescherming van

het materiaal was men begonnen met het digitaliseren,

hoewel er op dat moment nog geen duidelijke keuze was

gemaakt voor een applicatie waarmee het publiek de collec-

ties in de toekomst kon raadplegen. Men was nog in

afwachting van de uitkomsten van eventuele samenwer-

king met andere digitaliseringsprojecten in de provincie.

Daar bleek echter niet zo veel vaart in te zitten. Daardoor

zat men met ruim tienduizend gedigitaliseerde foto’s zon-

der een applicatie die ze toegankelijk maakte.’

‘Toen ik dit ontdekte was ik nog maar pas in dienst bij de

Zeeuwse Bibliotheek; ik was dus niet op de hoogte van de

voorgeschiedenis. Omdat ik behoorlijke programmeererva-

ring had met een database-omgeving, heb ik voorgesteld

om in afwachting van verdere ontwikkelingen voorlopig

een eigen applicatie te schrijven. Op die manier kon het

publiek alvast profiteren van het beschikbare materiaal.

Daarnaast speelde ook het naderende millennium een rol,

de huidige beschrijvingen werden beheerd in Q&A, dat

niet millenniumbestendig bleek te zijn.’

Hoe ben je terechtgekomen bij open source-software?
‘In mijn vorige werkkring had ik ervaring opgedaan met

het gebruik van Linux-systemen voor extra werkplekken in

een Unix-omgeving (die verder alleen uit Sun SPARC-sta-

tions bestond). Hierbij had ik gemerkt dat met wat serieu-

ze inspanningen het mogelijk was om zonder performan-

ce-verlies dure SUN-werkstations functioneel te vervangen

door standaard pc’s met Linux. Daarnaast was ik onder de

indruk geraakt van de portabiliteit, schaalbaarheid en flexi-

biliteit van veel open source-software. Voor mij was open

source dus zonder meer een serieuze optie. Met name op

het gebied van webservices lag de toepassing van open

source-software zeer voor de hand.’

‘Ook de Zeeuwse Bibliotheek draaide al sinds eind jaren

negentig Apache als webserver. In feite zou je kunnen zeg-

gen dat de benodigde tools al aanwezig waren. Het was

nog slechts een kwestie van het bouwen van de applicatie.

Hoewel op dat moment de meest gebruikte webservers-

scripts cgi/perl geschreven werden, koos ik voor php

omdat die syntax meer aansloot bij mijn programmeer-

ervaring in C. Achteraf gezien was dat een gelukkige 

keuze; de populariteit van php is inmiddels zeer groot.’

Waarom niet gekozen voor een kant-en-klaar product?
‘Daar was een belangrijke reden voor: op het beslissende

moment was er intern nog geen duidelijk toekomstbeeld

van een dergelijke applicatie. Onze bibliotheek, die gebruik-
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lage resolutie (voor het web) en een hoge resolutie (voor

raadpleging in de bibliotheek). De applicatie maakt verder

zelf de hiervoor benodigde bestandsstructuur op de web-

server aan.’

Kan je iets meer vertellen over de zoekfuncties? 
‘De zoekfunctie is opgesplitst in een eenvoudige en een

uitgebreide zoekfunctie. De eenvoudige zoekfunctie is

gebaseerd op het full-text zoekmechanisme van de MySQL

database-server (versie 3.23.49). De velden plaats, onder-

werp, omschrijving, fotograaf en datum zijn opgenomen in

een full-text index. Meerdere zoektermen worden gecombi-

neerd tot meerdere ‘EN’-voorwaarden om het aantal

treffers steeds verder te beperken, bijvoorbeeld ‘Middel-

burg Breestraat fietsers’ levert twee foto’s op van fietsers in

deze mooie Middelburgse straat uit de bijna tienduizend

beschikbare foto’s van Middelburg.’

‘De full-text opties in de nieuwere versies van de MySQL

database-server (vanaf versie 4.0.1) ondersteunen nu inmid-

dels ook moderne opties als trunking, ranking en diverse

andere geavanceerde zoekopties (zie voor meer informatie

www.mysql.com/doc/en/Fulltext_Search.html). Deze versie

is echter nog geen officiële stabiele versie en dus niet aan te

raden voor het gebruik in een productieomgeving.’

‘Met de uitgebreide zoekfunctie kan in elk veld gezocht

worden op het voorkomen (bevat, =, <,>) van één of meer

termen (EN/OF-relatie) in combinatie met maximaal twee

andere opdrachten (EN-relatie). De sortering van de resul-

taten moet vooraf worden gekozen en is oplopend en aflo-

pend mogelijk. Default wordt er gesorteerd op de geselec-

teerde velden in de zoekopdracht.’

Even terug naar het gebruik van open source-software. Gaan
jullie hiermee verder? 
‘Ik ben zeer tevreden over het gebruik van de open source-

pakketten. Ook op andere terreinen binnen onze automati-

seringsafdeling geven wij de voorkeur aan open source-

oplossingen. In het algemeen worden die pakketten snel

ontwikkeld, waardoor de totale functionaliteit en toepas-

baarheid vaak snel toeneemt. Voorwaarde is wel dat het

project in een ‘gezonde toestand’ verkeert – dat wil zeggen:

veel gebruikers en veel ontwikkelaars – en voldoende

belangstelling van professionals heeft.’ 

‘Daarnaast zijn de eisen aan de omgeving vaak minimaal

maakt van Vubis voor Windows en VubisWeb, bood geen

mogelijkheden voor de integratie van een dergelijke beeld-

bank, hoewel dit vanuit het oogpunt van het aanbod aan

het publiek wel vanzelfsprekend was. De te kiezen applica-

tie moest een webapplicatie zijn en we waren niet onder de

indruk van het gebruiksgemak, de presentatie en schaal-

baarheid van de toen op de markt aanwezige systemen.’

‘In eerste instantie is onze beeldbankapplicatie dus ont-

staan als tussenoplossing, in afwachting van een verdere

ontwikkeling. De mogelijkheid om op een later tijdstip op

een eenvoudige manier te kunnen converteren naar een

nieuwe omgeving was dan ook een belangrijke eis bij het

ontwerp. Alle foto’s zijn nu beschikbaar als losse jpeg-files

en alle records zijn met een eenvoudig SQL-commando

naar een tekstbestand te converteren.’

‘Naarmate de medewerkers en gebruikers enthousiaster

werden over de applicatie in aanbouw veranderde ook het

gewicht van de applicatie. Inmiddels is de Beeldbank Zee-

land een belangrijk product geworden van het Zeeuws

Documentatiecentrum. Volgens planning zal het totale

aanbod van beeldmateriaal oplopen tot circa driehonderd-

duizend afbeeldingen. Daarnaast beschikt het centrum

over een uitgebreide collectie geluids- en filmbanden die

op termijn ontsloten moeten worden. Ook dit speelde mee

bij de keuze voor een eigen applicatie.’

Waar bestaat de applicatie precies uit?
‘De applicatie hebben we vernoemd naar de Egyptische god

Osiris en bestaat uit twee delen, die beide gebruikmaken van

dezelfde database en dezelfde afbeeldingen. Het eerste deel

is de raadpleegfunctie voor het publiek. Deze bestaat uit een

eenvoudige en een uitgebreide zoekinterface waarmee de

database ondervraagd kan worden. Het resultaat wordt

getoond in pagina’s van bijvoorbeeld tien thumbnails. Door

het kiezen van een thumbnail wordt de foto in een groter

formaat getoond met de complete beschrijving daarbij.’ 

‘Het tweede deel van de applicatie is een beheertool waar-

mee nieuwe foto’s kunnen worden toegevoegd, beschrij-

vingen kunnen worden gemuteerd en globale zoek/ver-

vangacties worden uitgevoerd. Elke nieuwe foto krijgt een

uniek nummer binnen de collectie. Via dit nummer wordt

de beschrijving gekoppeld aan de verschillende bestanden

die gerelateerd zijn aan de foto. Van elke foto worden auto-

matisch drie formaten aangemaakt: een thumbnail, een
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snel gemaakt. In dit verband is de discussie rond de soft-

warepatenten zoals die in het Europees Parlement wordt

gevoerd, erg bedreigend of de manier waarop (closed sour-

ce) software gebruikt zal worden als instrument voor de

Digital Millennium Copyright act-maatregelen.’

‘Voor bibliotheken en in feite voor alle publieke dienstverle-

nende instanties is het van belang dat ze op een onafhanke-

lijke manier hun taak uit kunnen voeren, open source-soft-

ware kan daartoe een belangrijk middel zijn. Los van deze

maatschappelijke kanttekeningen denk ik dat open source

aan bibliotheken oplossingen kan bieden die niet haalbaar

zijn bij het gebruik van commerciële applicaties. Verder lij-

ken de open source-applicaties die voor bibliotheken ont-

wikkeld worden ook steeds meer terrein te winnen, zie bij-

voorbeeld de opsomming van applicaties bij de site van

OpenSource for Librarians (www.oss4lib.org/projects).’

‘We zijn op dit moment in gesprek met een bedrijf om na te

gaan op welke manier onze software als een open source-

beeldbankapplicatie beschikbaar gesteld zou kunnen wor-

den. Ons belang is om op die manier de kwaliteit en de

functionaliteit van het pakket te verbeteren en continuïteit

te waarborgen door de betrokkenheid van een grotere

groep ontwikkelaars. Voor het betrokken bedrijf kan het

commercieel interessant zijn om de installatie en de sup-

port van het pakket te verzorgen.’

Ronald de Nijs is eindredacteur van Informatie Professional.

en is er een grote flexibiliteit in aanpassing aan de rest van

de omgeving. Verder is in het algemeen de documentatie

goed verzorgd en ruim aanwezig; bovendien bieden

nieuwsgroepen en mailinglists vrijwel in alle gevallen vol-

doende aanknopingspunten voor vragen of problemen.’

‘Binnen de Zeeuwse Bibliotheek passen wij open source 

op grote schaal toe. In het algemeen is dit software die vrij

beschikbaar gesteld is via het internet (inclusief de bron-

code) en die zonder verdere kosten gebruikt mag worden.

Meestal is de licentie hiervoor gebaseerd op de GNU

General Public License of afgeleiden daarvan (zie bijvoor-

beeld http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt). Centraal in

deze Public License staat de vrije beschikbaarheid van soft-

ware voor iedereen. Voor de beeldbank Zeeland heb we zo

gebruikgemaakt van onder andere de databaseserver

MySQL, de scripttaal php en de webserver Apache. De

voorwaarde voor een succesvolle implementatie van dit

soort pakketten is wel dat er voldoende kennis is van de

software of de bereidheid om die te vergaren. Plug-en-play

geldt nu eenmaal niet op dit terrein.’ 

Hoe zie je de toekomst van open source in bibiliotheken? 
‘Ik denk dat open source-software en bibliotheken nauw

verwant zijn of zouden moeten zijn. Het open source-prin-

cipe waarborgt de vrije beschikbaarheid en verspreiding

van software en daarmee van het intellectuele gedachte-

goed van een generatie programmeurs. In die zin is de

parallel met de waarborging van vrijheid van informatie
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