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Preprint
Index Theologicus Hg. von der Universitätsbibliothek Tübingen, Tübingen, Mohr Siebeck,
2004; cd-rom, Einzelplatzversion €49, ISSN 1618-7156.
Wie aan de universiteit werkt, of regelmatig universiteitsbibliotheken raadpleegt, weet dat
de bibliografische tijdschriften die tot voor een jaar of tien op universiteitsbibliotheken
aanwezig waren, inmiddels bijna alle vervangen zijn door cd-roms of online databases, die
men op de op de bibliotheek aanwezige computerterminals (en via het universitaire
computernetwerk) kan raadplegen. Probleem is, dat wie ver van een
universiteitsbibliotheek woont en niet via een universitair netwerk kan inloggen, lastig
toegang heeft tot deze informatiebronnen. Daarom is het zeer toe te juichen dat Mohr
Siebeck nu aan particulieren de cd-rom Index Theologicus levert met de volledige inhoud
van de Zeitschriften Inhaltsdienst Theologie 1988–2003 (voor Dos en Windows, niet voor
de Apple). Hier heeft men in één keer toegang tot de inhoudsopgaven van 16 jaargangen
van 640 tijdschriften, sinds 1995 ook van een aantal Festschriften, en vanaf 1999 tevens
van congresbundels (ongeveer 200 boeken per jaar). Het is ook mogelijk voor €49 per jaar
nog twee updates per jaar te ontvangen, maar dat lijkt mij relatief duur; zelf zou ik als
particulier liever eens in de vijf jaar een nieuw exemplaar aanschaffen. De cd-rom die nu
beschikbaar is, bevat de titelbeschrijvingen van ruim 210.000 publicaties uit de volle
breedte van de theologie, die zich op auteur, onderwerp en bijbeltekst laten doorzoeken.
Een nadeel in vergelijking met sommige concurrenten is, dat geen abstracts
(samenvattingen van de artikelen) worden opgenomen; men zal de artikelen eerst moeten
opvragen, om te weten te komen welke richting een auteur inslaat. Een ander nadeel is,
dat geen recensies worden opgenomen; dat betekent dat men via de Index Theologicus
geen zicht krijgt op recente monografieën. Uit gemaksoverwegingen heb ik de complete
Index op de harde schijf geïnstalleerd; de snelkoppeling naar het programma verscheen
niet op mijn bureaublad, maar in de directory van het programma, die meer dan 700
bestanden omvat (360 MB). Even zoeken dus. Het programma geeft vervolgens snel veel
resultaten, maar is niet echt gebruikersvriendelijk. Ook is het slecht aangepast aan
thuisgebruik: dat je alleen naar de A-schijf kunt exporteren ligt op de bibliotheek wellicht
voor de hand, maar is thuis onhandig.
Marcel Sarot
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