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Een onopvallend “lipje” in een hoekje van
mijn beeldscherm (figuur 1). Dat is wat je
normaliter ziet van Atomica, een geliefd
webspeeltje dat ik niet meer zou willen
missen. Vreemde naam eigenlijk, vroeger
heette het Gurumet maar kennelijk klonk dat
te new-age-achtig. Men had het ‘Vraag het
aan Atomica’ kunnen noemen, maar dat lijkt
weer te veel op ‘Ask Jeeves’. Toch ligt
de aard van het beestje in die rich-
ting. Voorlopig vergelijk ik het met
“dat zoeken we op” bij Astrid
Joosten. Atomica is dan mijn partner
die heel goed is in het zoeken in de
encyclopedieën en handboeken ach-
ter ons.
Ik haast me om te benadrukken dat
Atomica geen zoekmachine is, die
duizenden antwoorden over me uit-
stort. Laten we eens kijken hoe het
werkt. Allereerst de minst spectacu-
laire methode. Klik op het lipje, dan schuift
er een invulvakje in beeld (figuur 2). Ik tik
nu bijvoorbeeld “microsoft”, benieuwd wat
daar op volgt. Het vakje groeit uit tot een
venster met een draaiend vraagteken. Dat
gaat over in een uitroepteken en dan ver-
schijnt het resultaat (figuur 3). Ik zie dat de
informatie nogal zakelijk gericht is, en dat
er achter tabs nog een heleboel te bekijken
valt. Financiële informatie, waaronder gra-
fieken van beurskoersen, belangrijke links,
en andere gegevens. Zeer to the point, je
zult er maar naar op zoek zijn.

Vertaling
Maar nu een gebruik dat me meer boeit. Al
zappend op het web kom ik in een docu-
ment het woord gout tegen. Dat ken ik niet.
Ik druk de toets <Alt> in en wijs met de
muisaanwijzer het woord aan. Meteen

kruipt Atomica uit zijn holletje (het lipje
ontplooit zich tot een venster) en ziedaar:
vele gegevens over gout (figuur 4). Een
ziekte dus, maar dat wist ik al uit de con-
text. Achter de tab ‘Translation’ (figuur 5)
vind ik de Nederlandse vertaling: jicht.
Terzijde: er zijn vertalingen in vele talen
aanwezig, maar je kunt de niet-gewenste

uitschakelen. Ik heb
alleen Duits, Frans en
Nederlands “aanstaan”.
In het vorige beeld (figuur
4) zien we een symbooltje
van een luidspreker.
Klikken we hierop, dan
spreekt een native speaker
het woord uit, desnoods
eindeloos vaak. Verder is
de vermelde etymolo-
gische afkomst interes-
sant. We vinden lem-

ma’s uit woordenboeken en encyclope-
dieën, onder de tab ‘Internet Keywords’
zijn er links naar allerlei Amerikaanse
vitaminepreparaten, maar dat doet me
te veel aan Pauli denken. En via ‘Web
Search’ kan er worden gezocht, zonder
meer via Google, maar er zijn vele keu-
zen mogelijk.
En dat is het dan. Zoals u ziet, een snel-
le en adequate “dat zoeken we op”. Het
spannende is nu dat dit mechanisme
altijd op de achtergrond aanwezig is.
Niet alleen bij het gebruik van een brow-
ser. Lees een e-mailtje, een Engelse tekst
in – pak weg – WordPerfect, iets in een
database: met <Alt> en muis komt
Atomica meteen in beweging. Dat gaat
er wel van uit dat er een verbinding met
internet aanwezig is want, dat had u al
gedacht, Atomica haalt het bij moeder

thuis. Is die verbinding er niet, dan wordt
er om gevraagd.
Nog iets bijzonders: Atomica probeert
zoveel mogelijk de context van het gevraag-
de woord te analyseren. Bij <Alt> klik wordt
een deel van de tekst rond het woord mee-
gestuurd, en bij de analyse gewogen.

Gratis
Klinkt dit allemaal al aantrekkelijk, Atomica
is voor persoonlijk gebruik ook nog eens
gratis. De verdiensten moeten komen van de
netwerkversie, en van in-huis gebruik in een
intranet. En let wel: er zijn geen banners,
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Figuur 1. 
Atomica in rust ... geen reclame, alleen maar een onopvallend

“lipje” en op het gewenste moment een
bescheiden scherm. Doe je niets, dan is dat
laatste blauw en grijs, maar je kunt andere
kleuren kiezen. Ook is in te stellen waar het
moet opduiken, bij de cursorpositie of op
een aan te geven vaste plaats. Uiteraard kun
je een andere toets dan <Alt> kiezen bij het
aanwijzen van een woord. In mijn geval liep
de boel mis in mijn mailer Pegasus, die voor
de linker <Alt> al een functie heeft. Maar
onder preferences van Atomica is er van alles
en nog wat te kiezen naar eigen smaak. Het
programma werkt voorlopig alleen in samen-
werking met Internet Explorer. Maar er is
ook een versie voor de Mac en zelfs voor
een Palm handhold.
Hoe kom je er aan? Downloaden bij moe-
der, www.atomica.com (daar is ook informa-
tie te vinden over de nieuwe pro-versie, die
(nog) meer bronnen biedt). Het programma
is niet omvangrijk, installeert gemakkelijk en
neemt weinig ruimte in beslag.

Gebruik
In het dagelijks gebruik
wen je snel aan de combi-
natie toets-muis. Bij het
websurfen grijp je gemak-
kelijk naar dit hulpmiddel,
in een andere context ver-
geet je het nog wel eens.
Voor iemand die continu
aan internet verbonden is
ligt het ook meer voor de
hand dan wanneer je
steeds je modem moet
starten. De snelle groei
van ADSL kan hier veran-
dering in brengen.
Atomica valt natuurlijk
terug op een beperkt aan-
tal bronnen, al worden
die wel steeds uitgebreid.
En het analyseren van de
context van een zoek-
woord mislukt wel eens.

Maar de resultaten zijn over de bank geno-
men zeer bruikbaar, en Atomica dringt zich
in geen enkel opzicht op.
Er is een concurrent, Babylon, dat moet
worden gezegd. De geluiden daarover zijn
meer gemengd dan die over Atomica. Mij
persoonlijk staat het schreeuwerige
schermbeeld wat tegen. Daar staat tegen-
over dat een deel van de bronnen van
Babylon kan worden geïnstalleerd op de
eigen pc, zodat een continue verbinding
met internet minder urgent wordt. Ik zal er
toch eens naar kijken.
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Figuur 2. ... en klaarwakker

Figuur 3. Zakelijke informatie

Figuur 4. Wat is ‘gout’?

Figuur 5. ‘Gout’ is ‘jicht’!
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