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ingezonden

Over oude soft- en hardware
formatie in authentieke vorm. De nadruk in dit pleidooi lag op het behoud
van software en Dooijes stelde in zijn
reactie terecht vast dat de stap voorafgaand hieraan niet is genoemd: hoe
haal je de originele data van een verouderde informatiedrager, zoals een
diskette, tape of cassette?
Frank Houtman en ik onderkennen dit probleem en vinden ook dat
getracht moet worden in ieder geval enkele oude computersystemen
werkend te houden, mits dit natuurlijk in verhouding staat tot de onderhoudskosten. Want zonder de juiste
uitleesapparatuur kunnen oude data
inderdaad niet meer worden geborgd.
Toch zijn er soms hele vernuftige alternatieven voorhanden die met moderne technieken de data alsnog

Graag wil ik terugkomen op de ingezonden brief van dr. E.H. Dooijes
in de editie van maart 2009 van edata&research. Daarin reageerde
Dooijes op een artikel van Frank
Houtman en ondergetekende: ‘Pleidooi voor een softwarearchief’ in het
decembernummer. In dit pleidooi
benadrukten wij dat het bewaren van
software van cruciaal belang is als we
toegang willen houden tot digitale in-

kunnen redden. Een ponskaart kan
bijvoorbeeld ook ingescand worden
waarna de gaatjes met speciale software worden omgezet in bits. Uiteraard kan dit niet voor ieder medium
gedaan worden. Vermeldenswaard is
nog dat binnen het nieuwe Europese
project KEEP ook aandacht zal worden besteed aan uitleestechnieken
voor oude dragers.
Frank Houtman en ik willen dan
ook graag eens bij dr. Dooijes op bezoek gaan. Dan zullen we meteen een
doos met oude floppen meenemen.
Jeffrey van der Hoeven
Koninklijke Bibliotheek
Meer over het KEEP-project op
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Open standaarden zijn geen panacee
Open bestandsformaten zijn in de
mode. Softwarefabrikanten doen hun
uiterste best om de door henzelf ontwikkelde bestandsformaten als open
standaard geaccepteerd te krijgen.
De Nederlandse overheid propageert
het gebruik van open standaarden en
schrijft het gebruik ervan zelfs voor
onder het motto comply or explain.
Als reden wordt vaak ‘interoperabiliteit’ genoemd, een mooi klinkend
woord dat het altijd goed doet. De indruk wordt daarmee gewekt dat het
gebruiken van een open standaard je
als vanzelf brengt bij deze felbegeerde
interoperabiliteit. Deze indruk is misleidend.
Een voorbeeld is de kersverse isostandaard pdf. Deze wordt veel geroemd voor het bevorderen van interoperabiliteit. Je kunt een pdf lezen
op bijna alle bestaande platforms.
Een document ziet er dan altijd hetzelfde uit. Je kunt er ook van alles in
opnemen: filmpjes, formulieren, uitvoerbare scripts, alles beschreven in
een open specificatie. En nu het is nog
een echte standaard ook, met een isokeurmerk. Hoe kun je daar nou nog
iets op aan te merken hebben?

Toch heeft pdf ook een problematische kant. Omdat pdf primair bedoeld is om een document exact zo
weer te geven als het is gemaakt, blijkt
het in de praktijk minder geschikt te
zijn voor toepassingen als geautomatiseerde tekstextractie – wat toch
wel wenselijk is als men teksten op
het internet doorzoekbaar wil maken.
De Chief Pdf Architect van Adobe, Jim
King, geeft dit in een artikel op zijn
weblog toe en zegt dat hieraan weinig is te doen.
Een deel van deze bezwaren is ondervangen in het pdf/a en pdf/ua formaat, striktere vormen van pdf voor
specifieke toepassingen. Maar het
reeds genoemde bezwaar dat het formaat ontworpen is voor exacte visuele reproductie geldt nog steeds. Met
andere woorden: ‘Eens een pdf, altijd
een pdf’. Voor toepassingen waarvoor
dat een probleem oplevert, is het de
moeite waard om naar alternatieven
uit te kijken, bijvoorbeeld naar oplossingen die zijn gebaseerd op xml, bitmaps, vectorformaten of combinaties

daarvan. Alternatieven genoeg.
En wat bijvoorbeeld te doen als er
voor een specifieke toepassing geen
open standaard beschikbaar is, maar
wel een geschikt formaat waarop bepaalde patenten rusten of waarvoor
geen welomschreven standaard gepubliceerd is? Moet je dan voor een
minder geschikte open standaard
kiezen, zelf een standaard ontwikkelen met alle inspanningen van dien,
of toch kiezen voor het betreffende
meer ‘gesloten’ formaat?
Een bestandsformaat kiezen moet
geen ezeltje-prik zijn. Open standaarden halen de blinddoek weg. Dat geeft
de mogelijkheid om bewust te kiezen
welk formaat je in een bepaald geval
nodig hebt. Een goede afweging is
daarbij zowel gebaseerd op de specifieke vereisten en randvoorwaarden
van een bepaalde toepassing als op de
soort van interoperabiliteit die daarbij
is gewenst.
Wouter Kool
Koninklijke Bibliotheek

http://blogs.adobe.com/insidepdf/2008/07/text_content_in_pdf_files.html

Gelezen

DANS (Data Archiving and Networked Service) is
de nationale organisatie die zorgt voor de opslag
en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.
DANS beheert bestaande data-archieven en organiseert de data-infrastructuur voor onderzoekers.
DANS werkt ook aan de verdere ontwikkeling van
data-infrastructuur op nieuwe gebieden.

HISTORISCHE WETENSCHAPPEN

Deze wegwijzer is speciaal geschreven voor degenen die historische datasets willen deponeren. Het
is immers van belang dat dit unieke onderzoeksmateriaal voor de toekomst bewaard en toegankelijk blijft.
De eerste hoofdstukken vormen een algemene
inleiding over digitale duurzaamheid en informeren de lezer over de juridische aspecten van het
deponeren van data. Het tweede deel van deze
gids is praktisch van aard en geeft stap voor stap
aan hoe het deponeren in het online archiveringssysteem EASY in zijn werk gaat. Van begin tot het
einde wordt de gebruiker bij de hand genomen
bij het proces van deponeren.

Wegwijzer Digitaal Deponeren

Roos, Marko R, Piet J.H. Daas en
Marco Puts: Waarnemingsinnovatie:
nieuwe bronnen en mogelijkheden.
Den Haag, Centraal Bureau voor de
Statistiek, Divisie Methodologie en
Kwaliteit, 2009; CBS Discussion paper 09027; ISSN 1572-0314.
Dit rapport geeft een overzicht van
nieuwe secundaire databronnen die
voor het CBS mogelijk interessante
gegevens bevatten. Voor een aantal
van die bronnen is een statistische
toepassing denkbaar. Ook wordt een
aantal nieuwe toepassingen besproken. Het belangrijkste doel van dit
rapport is een inspirerende en verfrissende kijk te geven op het gebruik van
secundaire bronnen door het CBS.
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De Wegwijzer Digitaal Deponeren wordt in de
reeks DANS Data Guides uitgebracht als een van
de gidsen die uitleggen hoe het deponeren in
EASY voor specifieke vakgebieden in zijn werk
gaat. Wegwijzers zijn tot nu toe verschenen voor
archeologen, sociale wetenschappers en historici.
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Wegwijzer Digitaal Deponeren, Historische Wetenschappen. Amsterdam, Aksant 2009; DANS Data Guide 4; ISBN
978-90-5260-342-4.
Wegwijzer Digitaal Deponeren, Sociale Wetenschappen. Amsterdam,
Aksant 2009; DANS Data Guide 5;
ISBN 978-90-5260-342-1.
De Wegwijzers Digitaal Deponeren
zijn speciaal geschreven voor onderzoekers of organisaties die hun
bestanden veilig willen archiveren en
tegelijk toegankelijk maken voor verder wetenschappelijk onderzoek. Ze
bevatten algemene informatie over
DANS, over de specifieke functies
van het electronisch archiveringssysteem DANS EASY en over digitale
duurzaamheid. De wegwijzers behan-

Column
Jan Blokker jr.

Digitaal wandelen
Is er zoiets als digitaal wandelen? Een argeloze lezer zal waarschijnlijk aannemen dat
zoiets alleen in de virtuele wereld bestaat, of
in de Fantasy-literatuur.
Maar de moderne wandelaar kan niet
goed zonder digitale ondersteuning. Natuurlijk kan hij zich zonder enig hulpmiddel
langs de weg begeven, zoals de Middeleeuwse
pelgrims op Rome, Santiago de Compostella
of Jeruzalem dat immers ook deden: geen
kaartmateriaal, geen mobiele telefoon, geen
laptop of gps, zelfs geen wegnummers of richtingaanwijzers. Die toestand anno 2009 te willen nabootsen is een purisme, dat misschien
enige sympathie wekt, maar waarvoor de meeste wandelaars aan het
begin van de 21e eeuw niet zullen kiezen.
Vóór en tijdens de voettocht naar Rome, die ik vanaf het voorjaar
van 2008 heb ondernomen, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van alle
denkbare digitale hulpmiddelen en moderne communicatietechniek.
Hoeveel uren had ik anders moeten doorbrengen in diverse bibliotheken overal in het land. Hoeveel detailkaarten had ik niet moeten
inzien om enig idee te krijgen van de afstanden en de hoogteverschillen.
Hoeveel kleinere gemeentes in binnen- en buitenland had ik moeten
aanschrijven om inzicht te verwerven in het inwoneraantal en de
overnachtingsmogelijkheden ter plaatse.
Allemaal digitaal beschikbaar. Je hoeft tegenwoordig de deur niet
meer uit als je een paar maanden wilt gaan wandelen. Ja, hooguit
om een beetje te oefenen.
Tijdens een van mijn voorbereidende surfsessies kwam ik achter
mijn bureau volkomen onverwachts het stadje Plombières-les-Bains
tegen, in de Franse Vogezen, op ongeveer gelijke afstand van Epinal
in het noorden en Luxeuil-les-Bains naar het zuiden. ’t Bleek een van
de hoogtepunten van mijn reis. Zonder digitale voorbereiding zou ik
er glad voorbij zijn gelopen.
Hoeveel kilo’s kaarten en gidsjes had ik onderweg niet moeten meetorsen als ik niet alle benodigde informatie verzameld had op de harde
schijf van één lichtgewicht laptop. Zo vertrok ik met een gering aantal
wandelgidsjes, een enkele kaart, en verder laptop, gps en gsm; alles bij
elkaar een kilo of dertien. Achttien weken later was ik in Rome. Zo
simpel is dat.
Het enige alternatief voor digitaal wandelen is misschien toch een
strikt purisme: je neemt je staf en je buidel, meer niet, en je loopt gewoon.
Dan zul je na enige tijd toch ook wel ergens aankomen. Misschien
niet in Rome.
Jan Blokker is sinds 2006 freelance publicist. Daarvoor was hij leraar geschiedenis in Amsterdam en schoolleider, onder meer in Hoorn. Hij publiceerde
enkele dichtbundels, een roman en onlangs het verslag van zijn voetreis naar
Rome: Alle wegen naar Rome.
delen vervolgens juridische aspecten
van het deponeren van wetenschappelijke data: de rechten en plichten
van de depositor en de gebruiker van
data. De boekjes besluiten met een
praktische stap-voor-stap handleiding
voor het deponeren van respectievelijk historische bestanden en sociaalwetenschappelijke bestanden. Beide
digitale publicaties kunnen kosteloos
worden gedownload: www.dans.knaw.
nl/nl/dans_publicaties/
Bekhuis, Hidde, Stijn Ruiter, Marcel Coenders: Secondary school pupils about ethnicity and their social
contacts 2007. Amsterdam, Aksant
2009; DANS Data Guide 6; ISBN
978-90-5260-345.
This codebook provides the documentation of the survey Secondaryschool pupils about ethnicity and their
social contacts 2007 (SEC 2007). The
survey was conducted among more
than thousand pupils of secondary
schools in or near Nijmegen in the

autumn of 2007. The aim of the SEC
2007 survey was to explore the realization and degree of xenophobic attitudes among secondary school pupils from various ethnic backgrounds,
and their potential causes. Data and
codebook can be downloaded free of
charge: http://easy.dans.knaw.nl/
School
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DANS Data Guide
Educational level
Respondent’s school in the former school year
Repeated one of more years at high school
Discussing racism in class
Discussing different cultures in class
Teachers take on racist provocation
Report racist provocation to teacher

Neighbourhood
d25
Time of residence at current address
d189
Satisfaction with the neighbourhood
d190
Quality changes of the neighbourhood
d196
Perceived percentage of non-Dutch neighbours
Leisure time
d158
Sports
d159
Type of sports
d160
Sport attendance
d161
Duration of sport activities
d174
Membership of clubs
d175
Club attendance
d176
Duration of club membership
CONTACTS
Friends
d115
Number of Dutch friends
d116
Number of Surinamese friends
d117
Number of Antillean friends
d118
Number of Moroccan friends
d119
Number of Turkish friends
d120
Number of friends from other descent
Experiences at street
d78
Abused by someone
d79
Descent of abuser
d80
Threatened by someone
d81
Descent of aggressor
d82
Know someone who is threatened
d83
Descent of friend’s aggressor
Class
d134
d135
d136
d137
d138
d139
d140
d141
d142
d143
d144
d145
School
d146
d147
d148
d149
d150
d151
school
d152
d153
d154
d155
d156
d157

Quantity of contact with Dutch people in class
Quantity of contact with Turkish people in class
Quantity of contact with Moroccan people in class
Quantity of contact with Surinamese people in class
Quantity of contact with Antillean people in class
Quantity of contact with people from other descent in class
Quality of contact with Dutch people in class
Quality of contact with Turkish people in class
Quality of contact with Moroccan people in class
Quality of contact with Surinamese people in class
Quality of contact with Antillean people in class
Quality of contact with people from other descent in class
Quantity of contact with Dutch people at school
Quantity of contact with Turkish people at school
Quantity of contact with Moroccan people at school
Quantity of contact with Surinamese people at school
Quantity of contact with Antillean people at school
Quantity of contact with people from other descent at
Quality of contact with Dutch people at school
Quality of contact with Turkish people at school
Quality of contact with Moroccan people at school
Quality of contact with Surinamese people at school
Quality of contact with Antillean people at school
Quality of contact with people from other descent at school

6
Secondary school pupils about
ethnicity and their social contacts
2007
Documentation of a pupil survey on
xenophobic feelings in Nijmegen in
2007
Written by
Hidde Bekhuis
Stijn Ruiter
Marcel Coenders
d187
d188

Quality of contact with Antillean people at clubs
Quality of contact with people from other descent at clubs

Neighbourhood
d197
Quantity of contact with Dutch people in the neighbourhood
d198
Quantity of contact with Turkish people in the neighbourhood
d199
Quantity of contact with Moroccan people in the neighbourhood
d200
Quantity of contact with Surinamese people in the neighbourhood
d201
Quantity of contact with Antillean people in the neighbourhood
d202
Quantity of contact with people from other descent in the
neighbourhood
d203
Quality of contact with Dutch people in the neighbourhood
d204
Quality of contact with Turkish people in the neighbourhood
d205
Quality of contact with Moroccan people in the neighbourhood
d206
Quality of contact with Surinamese people in the neighbourhood
d207
Quality of contact with Antillean people in the neighbourhood
d208
Quality of contact with people from other descent in the neighbourhood
CHOICES AND ETHNIC PREFERENCES
Choices
d76
Freedom of speech or respect for the other
d77
Discrimination never allowed or discrimination is a personal choice
d209
Islamic schools
d210
Spreading the ideal of Islamic schools
d211
Attitude towards parents who established Islamic schools
d212
Wearing a head scarf at school
d213
Spreading the ideal of wearing a head scarf
d214
Attitude towards girls who wearing a head scarf
d215
Racist demonstration
d216
Gain support for a racist demonstration
d217
Attitude towards racist demonstrators
d218
White schools
d219
Spreading the ideal of white schools
d220
Attitude towards parents who established white schools
d221
Religious refuse to shake hands
d222
Spreading the ideal to refuse shaking hands
d223
Attitude towards teacher who refused to shake hands
d224
Abuse of homosexuals by an Imam
d225
Spreading the idea of homosexual inferiority
d226
Attitude towards the Imam who abused homosexuals

Ethnic preferences
Sports club
d125
Classmate of Dutch descent
d162
Quantity of contact with Dutch people at the sports club
d126
Classmate of Turkish descent
d163
Quantity of contact with Turkish people at the sports club
d127
Classmate of Moroccan descent
d164
Quantity of contact with Moroccan people at the sports club
d128
Classmate of Surinamese descent
d165
Quantity of contact with Surinamese people at the sports
d129
Classmate of Antillean descent
club
d197
Neighbour of Dutch descent
d166
Quantity of contact with Antillean people at the sports club
d198
Neighbour of Turkish descent
d167
Quantity of contact with people from other descent at the
d199
Neighbour of Moroccan descent
sports club
d200
Neighbour of Surinamese descent
d168
Quality of contact with Dutch people at the sports club
d201
Neighbour of Antillean descent
d169
Quality of contact with Turkish people at the sports club
Amsterdam, 2009
d170
Quality of contact with Moroccan people at the sports club
IDEAS ABOUT SELF, OTHERS, AND FUTURE
d171
Quality of contact with Surinamese people at the sports club
Self esteem
d172
Quality of contact with Antillean people at the sports club
d84
Satisfied with myself
d173
Quality of contact with people from other descen
d85
I am no good at all
d86
I have good qualities
Other clubs
d87
Able to do things as well as other people
d177
Quantity of contact with Dutch people at clubs
d88
Not much to be proud of
d178
Quantity of contact with Turkish people at clubs
d89
I feel useless
d179
Quantity of contact with Moroccan people at clubs
d90
I am a person of worth
d180
Quantity of contact with Surinamese people at clubs
d91
I would have more self respect
d181
Quantity of contact with Antillean people at clubs
d92
I am a failure
d182
Quantity of contact with people from other descent at clubs
d93
Positive attitude towards myself
d183
Quality of contact with Dutch people at clubs
d184
Quality of contact with Turkish people at clubs
Collective self esteem
d185
Quality of contact with Moroccan people at clubs
d94
I would rather be from another descent
d186
Quality of contact with Surinamese people at clubs
d95
Proud on ethnic descent
d96
People of my ethnicity are harmed
d97
I feel good about my descent

a

Meta view
d98
People of my descent are regarded as inferior
d99
Media are negative about people of my descent
d100
People of my descent would be stereotyped
d101
People of my descent do not count in society
d102
People of my descent are considered criminals
Ideas about material prosperity
d103
Have a job
d104
Have a well paid job

