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Ask Jeeves – Je kunt hem alles vragen,

maar of hij je altijd begrijpt... 
Eric Sieverts

AskJeeves lijkt een moeilijk te karakteriseren zoekhulp. De een deelt hem in bij de meta-

zoekmachines, een ander heeft het over een expertsysteem dat in natuurlijke taal gestelde

vragen kan beantwoorden – iets heel anders dus. Wie heeft gelijk? Allebei een beetje!

Ik ben opgegroeid in de tijd dat pockets voor
de jeugd nog ‘Prisma Juniores’ heetten en
één gulden vijfentwintig per stuk kostten. Of
de Prisma’s voor volwassenen even goed-
koop waren, herinner ik me niet, maar wel
weet ik dat heel wat boeken van de schrijver
P.G. Wodehouse zo werden uitgegeven. Alle-
maal over de Engelse Lord Bertie Wooster en
(vooral) zijn butler Jeeves. In de verwachting
dat lezers van nu deze verhalen – met een
auteur uit 1881 – zeer oubollig zouden vinden,
was ik heel verbaasd dat een flitsende inter-
netzoekdienst deze butler als naamgever en
diens getekende portret als beeldmerk koos. 
In mijn boekenkast bladerend, bleek eventu-
ele oubolligheid hoogstens aan gedateerde
Nederlandse vertalingen te liggen; de Engelse
versies leken er nauwelijks last van te hebben.
Dus toch niet zo gek dat een (Amerikaans)
hulpje om via internet vragen te beantwoor-
den, zijn naam ontleent aan deze klassieke
Engelse butler. Of er ook enige – overdrachte-
lijke – gelijkenis bestaat met de romanfiguur
van Wodehouse laat ik verder in het midden.
Wel wil ik eens kijken hoe deze Jeeves de
internetgebruiker probeert bij te staan.

Vragen die Jeeves begrijpt
Omdat we niet elke dag intelligente kennis-
systemen tegenkomen, beginnen we met
deze kant van Jeeves’ karakter. We stellen
hem gewoon maar wat echte vragen.
‘Can you tell me what’s the weather right
now in Chicago?’
Ja hoor, hij begrijpt me!
Jeeves meldt dat hij antwoorden heeft op
een aantal verschillende vragen. In de eer-
ste plaats op de vraag: ‘What is the weather
forecast for Chicago (IL)?’.
Dat wilde ik inderdaad weten. Aanklikken van
die vraag brengt me keurig bij de weersver-

wachting voor Chicago op de CNN-site. En
als ik dan kennelijk toch van plan ben naar
Chicago te gaan, is het mooi meegenomen
dat Jeeves me bij voorbaat al meldt dat hij
ook antwoord kan geven op vragen hoe ik
een restaurant in Chicago kan vinden, hoe ik
aan een plattegrond van Chicago kan komen,
waar ik de officiële website van de stad kan
vinden, hoe ik er een hotel kan vinden...
Maar bij ‘wat voor weer zou het zijn in Den
Haag?’ stokt Jeeves’ hulpvaardigheid toch
een beetje. ‘Den Haag’ blijkt hij niet te ken-
nen. Wel biedt hij me keuze uit een onafzien-
bare rij Amerikaanse steden waarvan hij
weersverwachtingen kan geven, en ik kan
ook allerlei algemene meteorologische infor-
matie krijgen (‘What are air masses and
fronts?’). Wanneer ik beter rekening houd
met de beperkte talenkennis van Jeeves en
om ‘The Hague’ vraag, blijkt hij ineens wel
weer paraat. Keurig de ‘weather forecast for
The Hague (Netherlands)’, ook van CNN.
Voor The Hague blijkt Jeeves’ verdere infor-
matie zich echter te beperken tot hotels,
zodat zijn andere vraagsuggesties weer over
meteorologie en weer in het algemeen gaan.
Knap? Ja wel een beetje, maar dit is natuurlijk
een soort vraag waarop hij is voorbereid.
Dergelijke vragen worden in allerlei varianten
herkend en daarvoor hebben medewerkers
van AskJeeves al betrouwbare sites geselec-
teerd, waarop de vermoedelijk gewenste ant-
woorden te vinden zijn. Zo zijn er heel wat
meer waarvan je kunt verwachten dat het
goed gaat:
‘Quotes of the New York stock exchange’. 
Oké, zij het dat hij voor alle zekerheid toch
ook nog even vraagt of ik met ‘Quotes’ niet
eigenlijk ‘proverbs’ of ‘quotations’ bedoel.
En zelfs de ‘Amsterdam stock exchange’ is
bekend.

‘What is known about adverse effects of 
Zyrtec?’ (een middel tegen hooikoorts). 
Ook weer heel redelijk met enerzijds een ver-
wijzing naar algemene informatie over medi-
catie met Ceterizine (de chemische naam
voor het goedje) en anderzijds de vraag hoe
je (in het algemeen) ‘drug interactions’ moet
voorkomen. Maar waarom Jeeves me ook op
bijwerkingen van hiv/aids-behandeling wil
attenderen, ontgaat me bij deze vraag wat.

Toch niet zo slim?
Bij wat specialistischer vragen gaat het een
stuk minder gladjes.
‘What is the state of the art in natural 
language information retrieval?’
Waarom denkt Jeeves nu dat ik iets wil weten
over barokschilderkunst? Het woord ‘ART’
kwam in mijn vraag voor en de ‘barok’ blijkt
de eerste uit een lange aankliklijst van stijlen.
En waarom zou ik willen weten wat de vijftig
(Amerikaanse) staten en hun hoofdsteden
zijn? ‘STATE’ kwam in mijn vraag voor en
Amerikanen stellen natuurlijk regelmatig dit
soort domme vragen over hun eigen land. 
Een ‘landform map of the state Alabama’,
‘Academic institutions with programs in cog-
nitive science’, ‘Works of the artist Abraham
van Beyeren’ (ooit van gehoord?) en ‘Online
auctions to buy and sell collectibles (art)’ zijn
al evenmin wat ik bedoelde.
‘Good skiing in Italy’ gaat goed, maar als ik
me vooral tot de ‘Dolomites’ wil beperken,
suggereert Jeeves me ‘Australia/NewZealand
ski resorts’, kan ik gaan skiën met de ‘Cana-
dian Ski Club’, wil hij de laatste informatie
over ‘Africa ski resorts’ (!) voor me opvragen
en meldt hij antwoorden te weten op allerlei
vragen over ‘skiing gear’. Jeeves’ geografi-
sche onkunde is in werkelijkheid wel wat
minder schrijnend dan hier gesuggereerd.

De gerapporteerde bestemmingen staan in
uitklapvenstertjes op het scherm en zijn de
eerste uit alfabetische keuzelijstjes die 
Jeeves bij gebrek aan beter toont, omdat hij
de Dolomieten niet kent.
Jeeves blijkt overigens regelmatig bij te
leren. Bij een herhaling van dezelfde vraag,
twee weken later, om nog wat plaatjes bij dit
artikel te maken, meldt hij ineens in de Bri-
tannica te willen kijken om geografische
informatie over de Dolomieten te vinden.

Voor ‘Good walking trips in Toscane’ wil Jee-
ves me alleen wat algemene reis- en wandel-
informatie geven. Hoe ik een bepaalde travel
website kan vinden, hoe ik – wat een aandoen-
lijke bezorgdheid – onderweg gezond kan blij-
ven en ‘fitness tips for walking’. Hier laat Jee-
ves echter ook voor het eerst wat onzekerheid
merken. Heb ik u wel goed begrepen? Nee
natuurlijk niet! Maar dat was ook een beetje
mijn eigen schuld, want een Engelse butler
van Amerikaanse huize kent natuurlijk alleen
de Engelse aanduiding voor Toscane. 
Als ik inga op zijn suggestie om me uit
mogelijke interpretaties van mijn vraag te
laten kiezen, verschijnt een keurig lijstje van
woorden en namen die een fuzzy gelijkenis
met Toscane vertonen. Hoewel ‘toasting’ en
‘testing’ weinig met ‘walking trips’ van doen
lijken te hebben, staat op de derde plaats in
het rijtje wel keurig ‘Tuscany’. Ook met die
goede interpretatie komt Jeeves nog altijd
niet verder dan toeristische informatie over
heel Italië, is hij nog steeds bezorgd over
mijn gezondheid, maar biedt hij nu me wel
hotels in Toscane aan.

Ook een metacrawler
In deze voorbeelden heb ik me steeds
beperkt tot AskJeeves als kennissysteem –

af en toe redelijk slim en af en toe heel
dom. Maar Jeeves doet meer. Gestelde vra-
gen leveren niet alleen rijtjes van vijf of zes
vragen waarvan AskJeeves denkt dat ze iets
met mijn vraag te maken hebben – en waar-
van hij de standaardantwoorden al kent.
Daaronder volgt ook altijd een blok met ant-
woorden die Jeeves als meta-zoekmachine
bij gewone zoekmachines heeft opgehaald.
Standaard gaat hij langs bij AltaVista, Excite
en WebCrawler en soms ook bij About.com
of GoTo.com. De daar ontvangen antwoor-
den worden in zeer compacte presentatie in
het antwoordscherm verwerkt. Eén regel per
zoekmachine waarin een uitklapvenster met
alleen titels van de maximaal tien eerste (en
dus beste) daar gevonden pagina’s. De aan
AskJeeves gestelde zoekvraag blijkt daartoe
letterlijk te worden doorgestuurd. De rede-
lijke relevantie van deze titels illustreert
trouwens weer eens dat ook vragen aan
gewone zoekmachines in een soort natuurlij-
ke spreektaal geformuleerd kunnen worden.
De daar gebruikte best-match zoektechnolo-
gie reduceert zulke vragen meestal effectief
tot de echt belangrijke zoekwoorden. 

Hiermee is dan meteen verklaard waarom
sommigen AskJeeves bij de metacrawlers
indelen. Daarmee wordt de butler echter apert
onrecht aangedaan. En niet alleen vanwege
de soms zinnige antwoorden uit zijn kennis-
systeem, maar ook omdat zijn antwoorden
af en toe nog een derde component bevatten.
‘Where can I download xml editors?’
Bij deze vraag blijkt Jeeves zo ouderwets als
de geboortedatum van geestelijk vader
Wodehouse doet vermoeden. Over editors
en downloaden heeft hij nog wel bijgeleerd.
‘Where can I download editor shareware for
Windows?’ naast het meer klassieke ‘Where

can I find advice for writing and editing my
work?’ en ‘Where can I find career informa-
tion and advice about becoming an editor?’.
Maar van xml heeft hij nog nooit gehoord.
Daaronder volgt nu echter een extra blok
met directe links naar pagina’s met titels als
‘Free xml software’ en ‘ArborText ships xsl-
based xml editor’.
Waar komen die ineens vandaan? Jeeves laat
ons daarover in het ongewisse. Indirect blijkt
daar wel achter te komen. In eerdere ant-
woorden, waar een extra blok tussen Jeeves’
eigen vraaginterpretaties en de metazoekre-
sultaten ontbrak, suggereerde hij op die
plaats ‘enhanced searches with Direct Hit’
voor me te willen doen. En inderdaad, die
xml-resultaten blijken afkomstig uit Direct-
Hit, een zoekmachine met nogal speciale
eigenschappen, waar AskJeeves kennelijk een
meer dan platonische relatie mee heeft.

DirectHit
Als ik dezelfde vraag over xml-editors recht-
streeks in DirectHit intik, krijg ik exact
dezelfde resultaten als Jeeves zojuist voor
me opsomde. Bovendien staan er nu rijtjes
poppetjes naast de titels, ongeveer zoals je
ze op de kleuterschool uit zigzag gevouwen
papier leert knippen. Hoe meer poppetjes
rood zijn hoe ‘populairder’ de betreffende
pagina en hoe hoger hij in de DirectHit-
presentatievolgorde staat. 
Wat betekent ‘populair’ hier? DirectHit blijkt
– anoniem zoals ze zich haasten te verkla-
ren – bij te houden waarheen gebruikers
van deze zoekmachine doorklikken vanaf
een pagina met zoekresultaten. Het op 
het web gebruikte http-protocol blijkt dat
technisch mogelijk te maken. En DirectHit
turft niet alleen welke pagina’s worden 
aangeklikt, maar registreert ook hoe lang 
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de bezoeker daar vervolgens blijft. Als hij
meteen weer terugklikt naar de DirectHit-
resultatenlijst, was de pagina kennelijk niet
erg relevant voor het gevraagde onderwerp,
als hij lang op die pagina blijft hangen ken-
nelijk wel – of dat misschien kwam doordat
net koffie werd binnengebracht, daar houdt
DirectHit nog geen rekening mee.

Hier zit natuurlijk wel een beperking aan.
Dergelijke statistiek kan alleen als relevan-
tiescore worden gebruikt voor vragen die al
vaker zijn gesteld, want alleen daarvoor
heeft DirectHit al informatie over zoekers-
gedrag. Alleen voor dergelijke vragen ver-
schijnen dus de rijtjes poppetjes. En alleen
voor die vragen schakelt AskJeeves dus
door naar DirectHit-antwoorden. 
DirectHit zelf gaat nog wel een stapje ver-
der. Als je een zoekvraag intikt die niet al
vaker is gesteld, maar wel een beetje lijkt op
vaker gestelde vragen, dan toont DirectHit
boven zijn zoekresultaat – want zoeken
blijft hij gewoon altijd doen – een lijstje met
gelijkende vragen. De gebruiker kan de
meest in aanmerking komende aanklikken
en krijgt dan wel weer populariteitspoppe-
tjes en bijbehorende relevantieordening. 
De automatische doorkoppeling vanuit Ask 
Jeeves biedt deze extra doorverwijzing niet.

Voor mijn gevoel loert bij de DirectHit-
methode overigens wel een addertje onder
het gras. Vaker gevonden goede antwoorden
komen vermoedelijk steeds vaster verankerd
bovenaan de lijst te staan. Latere gebruikers
zullen namelijk steeds vaker daar als eerste
heen gaan. Daar is op zich niets mis mee,
maar daardoor zullen nieuwe pagina’s met
even relevante gegevens waarschijnlijk nau-
welijks meer kans zien nog in die gevestigde
top binnen te dringen.

Wanneer vragen we het Jeeves?
De eerdere voorbeelden geven wel al enige
indicatie wanneer Jeeves een nuttig hulpje
kan zijn. De opgebouwde kennisbank die,
naar eigen zeggen, vorig jaar al bijna zeven
miljoen vragen bevatte, richt zich vooral op
het verstrekken van feitelijke gegevens. De
voorbeeldvragen op het beginscherm en op
de aparte, zich elke dertig seconde vernieu-
wende, pagina ‘What are people asking
right now?’, tonen aan dat gewone internet-
gebruikers inderdaad met zulke vragen
komen. Maar zij niet alleen; ook informatie
professionals zullen vaak ‘rugnummers’ wil-
len zien en beperken zich heus niet alleen
tot ‘literatuuronderzoek’. Een beperking is
natuurlijk dat Jeeves zich – ondanks zijn
afkomst uit de Engelse aristocratie – op 

een groot publiek richt en onmogelijk voor-
gekookte antwoorden kan weten voor elke
vraag op elk obscuur specialistisch terrein.
Verder moeten de door ons gestelde vragen
eerst nog gecorreleerd worden met de al in
de kennisbank bekende vragen. Om moge-
lijke woordbetekenissen in de vraag te ach-
terhalen, worden semantische technieken
gebruikt en ook worden de vragen enigszins
syntactisch ontleed. Toch wordt niet elke
gestelde vraag meteen correct geïnterpre-
teerd. In zulke gevallen is het aan te raden
je vraag nog eens wat anders te formuleren.
Dergelijke herformuleringen zijn niet alleen
goed voor Jeeves’ eigen antwoorden, het
vergroot ook de kans dat er nog een aanvul-
lend antwoord van DirectHit komt. Overi-
gens behoort een dergelijke flexibiliteit in
het formuleren van een vraag natuurlijk
toch al een tweede natuur van informatie
professionals te zijn, ook bij het zoeken in
gewone systemen. 

URL’s van de genoemde producten:

www.askjeeves.com

www.directhit.com

Een uitgebreider – maar niet zeer kritisch – artikel over

AskJeeves is te vinden in het juni/julinummer (1999)

van het blad Database.
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verschenen

Benelux (Society of Competitive Intelligence
Professionals). Het Mission Statement
daarvan helpt ons ook niet veel verder:
“SCIP helps professionals develop expertise
in creating and disseminating competitive
intelligence and engaging decision-makers
in a productive dialogue to create competi-
tive advantage.” Maar aansluitend stelt de
auteur dat “actionable business & competi-
tive intelligence voor 70 tot 80 procent is
toe te schrijven aan het interpreteren, analy-
seren en transformeren van informatie en
kennis door de ‘human mind’. De overige

20 tot 30 procent komt inderdaad van de
technologie. Daarbij gaat het niet om inter-
net of e-mail, maar om een combinatie van
goede groupware met een intranet-oplos-
sing.” Dat moet dan wel stap voor stap
gebeuren volgens een bepaalde methodiek.
“Business intelligence gaat verder dan
knowledge management, dat een hype blijft
zolang het niet in de organisatie geïmple-
menteerd is.” Verschillende bekende hulp-
middelen voldoen volgens de auteur niet.
De Balanced Score Card schiet tekort omdat
“de belangrijkste factor erin ontbreekt: de
externe focus op toekomstige ontwikkelin-
gen in markten, bij afnemers, concurrenten
en technologieën”.
Ergens tussen de competitive intelligence-
activiteiten en het strategisch management-
proces ontbreekt een schakel. De auteur
breekt een lans voor “perpetual strategy®”.
De componenten daarvan zijn herkenbaar,
maar tegelijkertijd complex. Er volgt dan

Business & Competitive Intelligence
Josèph H.A.M. Rodenberg
Alphen a/d Rijn – Samsom, 1999, 250 p.
ISBN 90-14-06333-4, ƒ 59,-

De ondertitel van dit boek – Management-
discipline in de 21e eeuw – doet vermoeden
dat dit een Nederlandstalige uitgave betreft,
en dat is ook grotendeels zo. De auteur
vindt dat de vele vaktermen niet moeten
worden vertaald. Daarnaast zijn de teksten
in de overvloedig aanwezige schema’s en
tabellen voor het grootste deel in het Engels.
Desondanks leest deze mix prettig en vlot.
Daarbij helpt dat het een fraai gebonden
boek is, mooi uitgevoerd en prettig in de
hand liggend. Maar ook de vele zeer 
actuele cases en recente roddeltjes 
(Wim Dik van KPN bijvoorbeeld krijgt de
nodige stekeligheden te verwerken) maken
het prettige lectuur.
De auteur breekt een lans voor, ja waarvoor
eigenlijk? Competitive Intelligence, dat is
zeker, zonder dat kan een modern bedrijf
het wel vergeten. “Business & competitive
intelligence is in de jaren negentig sterk
onderschat. Dat is nu voorbij. De kracht van
dit managementconcept zal zich in het
begin van de eenentwintigste eeuw telkens
opnieuw manifesteren.” Maar al lezend krijg
ik steeds meer behoefte aan een strakke en
heldere definitie van dit fenomeen, en die is
nergens te vinden. Nu hoort de lezer het
begrip te kennen, de term is al zo vaak
gebruikt. Maar ook misbruikt, en vaak bron
van misverstanden, en daarom verwacht ik
dat de auteur zijn standpunt duidelijk aan-
geeft. Vooral als hij zelf stelt: “De term busi-
ness & competitive intelligence lijdt aan
betekenisinflatie door het onjuiste gebruik
dat vooral de computer- en softwaresector
van deze term maakt. De eerste randvoor-
waarde is dan ook een juist begrip van wat
business & competitive intelligence inhoudt.
Andere randvoorwaarden hebben te maken
met de fase van implementatie, de verschil-
len tussen de I en T van IT en de rolverde-
ling tussen de business intelligence profes-
sionals en de intern in de organisatie
opererende IT-professionals.” Die laatsten,
meent de auteur, doen te veel T en te weinig
I in hun oplossingen. Het is in dit verband
overigens merkwaardig dat hij zelf een heel
hoofdstuk wijdt aan groupware, en een uit-
gebreide vergelijking trekt tussen Lotus
Notes en Microsoft Exchange (waarbij het
eerste hands-down wint).
De auteur is al jaren voorzitter van SCIP

ook een aanbeveling voor het aanstellen van
een “perpetual strategist®”. Op hoog
niveau: zijn kamerdeur moet uitzien op die
van het topmanagement. Dus business &
competitive intelligence is toch alleen haal-
baar voor zeer grote bedrijven? Dit boek
beweert dat niemand het kan missen, van
klein tot groot. HvdL

Jaarboek Katholiek Documentatie-
centrum 1998
KDC, Universiteit Nijmegen
Nijmegen, Universiteit, 1999, 166 p.
isbn 90-70504-58-8, ƒ 35,-

Het lijkt wel erg laat, een jaarverslag over
1998, maar het betreft hier toch echt een
zeer recente uitgave, het lezen waard. De
nadruk ligt namelijk niet zozeer op versla-
gen, die voor weinigen interessant zijn,
maar op de bijdragen van verschillende
auteurs.
Behalve de jaarverslagen van het Katholiek
Documentatie Centrum, de Stichting Katho-
liek Leven in Beeld en de Stichting Klooster-
archieven in Nederland, bevat dit 28ste Jaar-
boek van het Katholiek Documentatie
Centrum vijf artikelen.
J.M.G. Thurlings onderzoekt onder de titel
‘Professie, confessie en conservatisme’ het
proefschrift van Manfred te Grotenhuis
‘Ontkerkelijking: oorzaken en gevolgen’
(1999). Wat is de invloed van het beroep op
de godsdienst?
Bertus Bakker behandelt de invloed van de
kunstrubriek van de Katholieke Illustratie van
1949 tot 1966. Een toonbeeld van het ver-
zuilde denken, vindt hij.
Jan ter Laak beschrijft de eerste
(priester)studentenopstand in Nederland
(1961), waaraan destijds weinig ruchtbaar-
heid is gegeven.
Lisette Bros schrijft over ‘De Enschedese
onderwijsvernieuwing’ in de jaren zestig.
Hiervan is een grote invloed uitgegaan op
het lager onderwijs, volgens de auteur.
Sico van der Meer gaat in op de totstandko-
ming van de Bisschoppelijke Brief ‘Vrede en
gerechtigheid’ over de kernbewapening
(1977-1983). Woelige tijden, protesten tegen
kruisraketten, en de Katholieke bisschoppen
die er weinig voor voelden daarop in te gaan.
In het documentaire gedeelte twee beleids-
nota’s van het KDC, over ‘Archiefprofiel en
acquisitiecriteria’ en ‘Criteria voor de bewa-
ring en vernietiging van archiefbestanden’.
HvdL




