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In het vorige nummer werd inge-
gaan op de vraag hoe checksums 
helpen om de integriteit van je 
bestanden te garanderen. Maar 
om te verzekeren dat je je digi-
tale bestanden in de toekomst 
nog kan openen is er meer nodig. 
Met behulp van bestandsidentifi-
catie en -validatie kan je voortij-
dig verouderde bestandsformaten 
opsporen en indien nodig omzet-
ten naar een duurzaam formaat.

Door regelmatig de integriteit van je bestan-
den te bewaken via checksums mag je ervan 
uitgaan dat de bestanden zelf niet gewijzigd 
zijn: de énen en nullen waaruit het bestand 
bestaat zijn gelijk gebleven. Je hebt echter 
nog geen garantie dat je de bestanden bin-
nen een aantal jaar nog zal kunnen openen. Het 
is immers mogelijk dat in de toekomst geen 
software meer beschikbaar is om deze bestan-
den te openen. Een voorbeeldje hiervan zijn 
WordPerfect-files die niet meer geopend kun-
nen worden door de huidige kantoorsoftware. 
Daarom is het belangrijk in kaart te brengen 
welke formaten in je digitale collectie zitten en 
regelmatig te controleren of de software die 
raad weet met deze bestanden, nog voorhan-
den is. 

ExtEnsiE
Maar hoe weet je over welke bestandsforma-
ten je beschikt? Een eerste stap is vaak om 
naar de extensie te kijken. Een bestand met 
de bestandsnaam ‘document.doc’, heeft als 
extensie .doc en geeft aan dat het bestand 
waarschijnlijk geopend kan worden met een 
tekstverwerker. Maar met de extensie alleen 
heb je vaak je nog niet voldoende informatie. 
Dat .doc-bestand kan een bestand zijn in het 
Microsoft Word-formaat, maar het kan even-
goed om een heel ander formaat gaan 1. De 
extensie geeft geen absolute zekerheid over 
het formaat van het bestand. Vaak is het ook 
belangrijk te weten om welke versie van een 
bestandsformaat het gaat. Ook daarover geeft 
een extensie geen duidelijk antwoord. Het juiste 
formaat en de gebruikte versie worden vaak 
aangegeven via onzichtbare meta-informatie 
in het bestand. Door deze informatie te lezen 
weet de software waarmee je het bestand wil 
openen, exact hoe hij het bestand moet bena-
deren. Er bestaat software 2 die gespecialiseerd 
is in het lezen van deze informatie en je dus 

het formaat en de versie van al je bestanden 
kan vertellen.

Eenmaal je weet welk formaat je bestand heeft 
wil je ook weten of het bestand ook aan de 
formaatspecificatie beantwoordt. Die specifi-
catie legt de structuur van het bestand vast. 
Een bestand is valide als het beantwoordt aan 
de formele en semantische eisen opgelegd 
door de formaatspecificatie. Bij bestandsvali-
datie wordt de structuur van het bestand beke-
ken en nagegaan of er geen fouten gemaakt 
zijn bij het implementeren van de specificatie. 
Zulke fouten kunnen immers betekenen dat het 
bestand niet door alle software gelezen wordt. 

Er zijn een aantal momenten in de levensloop 
van je digitale objecten waarop het nuttig kan 
zijn bestandsidentificatie en -validatie uit te 
voeren. Een voorbeeld: je laat een aantal his-
torische tijdschriften scannen bij een extern 
bedrijf, je hebt hierbij natuurlijk de CEST-
richtlijnen 3 geraadpleegd en deze doorgegeven 
aan de digitaliseringsfirma. Na de digitalisering 
krijg je de bestanden terug met de extensie .TIF. 
Je wil echter weten of deze bestanden werkelijk 
aan de gekozen TIFF-standaard conformeren. 
Hiervoor kan je dan JHOVE 4 gebruiken, een 
tool die zowel bestandsidentificatie als -valida-
tie uitvoert. JHOVE analyseert je bestanden en 
geeft aan of ze inderdaad volledig conformeren 
aan de specificatie van het formaat zodat je ze 
met een gerust hart kan bewaren. 

1 Zie voor een lijst van alle software 

die .doc als extensie gebruikt, maar 

een ander bestandsformaat han-

teert: http://filext.com/file-exten-

sion/DOC

2 Een voorbeeldje van zo’n tool is 

DROID. Zie http://projectcest.be/

index.php/DROID

3 Uncompressed Baseline IBM TIFF 

v6.0 . Zie http://projectcest.be/

index.php/Fotocollectie_digitalise-

ren

4 Zie http://www.projectcest.be/index.

php/JHOVE
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