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Archief der mensen

Het is natuurlijk nogal een open deur om te 

zeggen dat de digitale revolutie ons leven enorm 

veranderd heeft.

Als natuurwetenschappelijk bibli-

othecaris word ik er dagelijks mee 

geconfronteerd, misschien meer 

nog dan anderen. Zeker dan mijn 

collega’s uit andere vakgebieden 

want de bèta’s lopen op dit ge-

bied duidelijk voorop. Voor de 

natuurwetenschappen is de bibli-

otheek zoals we die nu kennen (ik 

zou al bijna zeggen zoals we die 

vroeger kenden) een gepasseerd 

station. En dan bedoel ik de fy-

sieke bibliotheek, met boeken-

kasten, tijdschriftkasten, tafels en 

stoelen, informatiebalie, etc.

Dé bibliotheek is digitaal en ge-

bruik je gewoon op je eigen com-

puter aan je eigen bureau. Slecht 

voor je conditie, stoelgang en an-

dere lichamelijkheden, want je kunt 

gewoon blijven zitten in plaats van 

het halve gebouw door te moeten 

sjouwen. Maar wel tijdsbesparend 

en met mogelijkheden waar men 

in een ‘oude’ bibliotheek niet eens 

van kon dromen. 

Mooi

Boeken nemen al decennia lang 

geen belangrijke plaats meer in in 

het natuurwetenschappelijk on-

derwijs en onderzoek. Het aan-

tal boeken dat je tijdens je studie 

nodig hebt, past makkelijk op één 

plank. Voor het onderzoek zijn 

vrijwel alleen de tijdschriften van 

belang. En die zijn inmiddels bij-

na allemaal digitaal. En een heel 

groot deel inmiddels zelfs vanaf 

volume 1, issue 1. Dat die lang 

niet overal beschikbaar zijn is en-

kel een kwestie van financiële be-

perkingen en niet van techniek of 

aanbod.

Ik kan natuurlijk nog wel een tijdje 

doorgaan over hoe mooi dat alle-

maal is en hoeveel mooier het nog 

kan worden, maar dat doet hier 

niet echt ter zake. De reden dat ik 

deze digitalisering in de bibliothe-

ken even aanhaal is dat ik onlangs 

een site tegenkwam die ik zo bij-

zonder vond dat ik die hier onder 

de aandacht wil brengen. Het is 

namelijk ook een site die duidelijk 

laat zien hoeveel meer er mogelijk 

in het digitale tijdperk. De site die 

mijn enthousiasme opwekte heet 

Peoples Archive.

Interview

Peoples Archive stelt zich ten doel 

om de levensverhalen van de gro-

te denkers, wetenschappers en 

uitvinders uit onze tijd te verzame-

len en voor het publiek te presen-

teren. Niets nieuws zou je denken, 

over en van de meeste Nobelprijs-

winnaars verschijnen al gauw vele 

(auto)biografieën, waarin je alles 

over hun werk en leven kunt te-

ruglezen.

Maar Peoples Archive gaat een 

stuk verder. Ze proberen al die 

grote mensen uit wetenschap en 

cultuur zeer uitgebreid te inter-
>

viewen, voordat ze dood gaan 

of, wat op latere leeftijd ook wel 

eens voorkomt, voordat ze de 

draad wat kwijt beginnen te ra-

ken. En deze volledige inter-

views, die vaak uren duren zijn via 

de website volledig te zien en te 

beluisteren. Uiteraard moet je pc 

zijn uitgerust met geluidskaart en 

speakers of koptelefoon (maar wie 

heeft dat tegenwoordig niet?) en 

is een zekere snelheid van de in-

ternetverbinding wel fijn. En dan 

kun je dus mensen als Freeman 

Dyson of Murray Gell-Mann zelf 

zien en horen vertellen over hun 

werk. En om hen in hun eigen 

woorden over hun werk te horen 

en zien vertellen is toch echt wel 

heel wat anders dan een boek van 

of over hen te lezen. 

Wat is daar zo mooi of nieuw aan? 

Vroeger kon je ook wel inter-

views op video kopen of lenen in 

een bibliotheek. Peoples Archive 

gaat echter een stap verder dan 

sec een interview met iemand. De 

volledige tekst van de interviews 

is via de site ook beschikbaar. En 

doorzoekbaar. En weer gekop-

peld aan het interview. Als je wilt 

weten wat Hans Bethe over Niels 

Bohr te zeggen had, dan kun je in 

de tekst van het interview zoeken 

naar het woord ‘Bohr’ en dan kom 

je op de plaats in het interview 

waar Bethe iets over Bohr zegt.

Voormannen

Peoples Archive is nog maar net 

begonnen, dus er staan nu nog 

maar negentien mensen in, alle-

maal mannen, waarvan slechts een 

chemicus: Manfred Eigen. Maar 

voor wie wat meer biochemisch 

georiënteerd is zoals ik, staan er 
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ook nog Francis Crick (DNA), Syd-

ney Brenner, de ontdekker van 

m-RNA en (met Francis Crick) de 

tripletten in de genetische code 

en twee van de allergrootste voor-

mannen uit de moderne genetica 

en evolutietheorie: Ernst Mayr en 

John Maynard Smith. 

Een leuke extraatje is dat de inter-

viewers zelf vaak ook niet de eer-

ste de beste zijn, zo wordt John 

Maynard Smith geïnterviewd 

door niemand minder dan Richard 

Dawkins.

En naast de interviews zelf, biedt 

Peoples Archive ook nog een bio-

grafie van elke geïnterviewde, een 

lijst van de boeken die deze ge-

schreven heeft (die meteen recht-

streeks bij Amazon te bestellen 

zijn, ook in de wetenschap rukt 

de commercie helaas op) en een 

lijst met links naar voor de geïn-

terviewde relevante andere web-

sites.

Een prachtige site voor de ware 

liefhebbers!

Ulco Kooystra is vakreferent na-

tuurwetenschappen, wiskunde en 

informatica

De afzender kan op deze manier 

ervoor zorgen dat alleen de ge-

adresseerde inzage heeft in de 

verstuurde e-mail, terwijl de ont-

vanger kan controleren of de 

ontvangen e-mail ook inderdaad 

afkomstig is van de afzender, in 

plaats van een grappenmaker die 

zich voordoet als iemand anders 

om u op die manier van de meest 

recente virussen te voorzien.

Met het beschikbaar komen van 

e-mailprogramma’s als Mozil-

la Thunderbird is het ‘dagelijks 

gebruik’ van de bijbehorende 

encryptietechnieken wel heel een-

voudig geworden: voor encryptie 

is nog slechts de spreekwoorde-

lijke druk op de knop nodig, voor 

een elektronische handtekening 

moet slechts een pass-phrase wor-

den ingetypt.

Open en bloot

Binnen de RUG zijn echter ook 

groepen waarvan de leden on-

derling graag veilig e-mail willen 

uitwisselen. Denk aan het RC Se-

curity Kernteam of aan het RUG 

ICT crashteam. Discussies over te 

nemen beveiligingsmaatregelen 

en over de manier waarop de be-

veiliging concreet wordt gereali-

seerd sturen we bij voorkeur niet 

‘open en bloot’ over het internet. 

Zouden we dat wel doen, dan ma-

ken we het potentiële hackers wel 

heel erg eenvoudig, gezien het 

gemak waarmee e-mail kan wor-

den onderschept. 

Wat moet een lid van zo’n groep 

nou doen om veilig e-mail naar de 

medegroepsleden te versturen? 

Laten we de zaak eens op een rij-

tje zetten:

1. Elk lid moet alle publieke sleu-

tels van alle leden in zijn of haar 

PGP-keyring hebben opgeno-

men. Dat is eigenlijk geen pro-

bleem, want daarvoor kan de 

PGP-programmatuur zelf zorg-

dragen.

2. Wanneer een lid e-mail wil stu-

ren naar de overige groepsle-

den, moet voor elk lid van de 

groep worden aangegeven 

dat de versleuteling voor dat 

groepslid moet plaatsvinden. 

De PGP-software heeft daar 

geen problemen mee, maar 

het is een belasting voor de 

individuele groepsleden: de 

groepsleden moeten dan we-

ten wie precies op dat moment 

lid is van de groep, waarna de 

e-mail vervolgens expliciet voor 

elk van de leden moet worden 

versleuteld, waarna de mail kan 

worden verstuurd naar de leden 

van de groep. Dat is complex, 

lastig, en erg gevoelig voor fou-

ten. Bovendien: waren e-mail-

lijsten niet uitgevonden om de 

groepsleden dat soort werk uit 

handen te nemen?

Re-encrypting remailer

Een e-maillijst heeft een eigen e-

mailadres. Het is eenvoudig om 

mail over de leden van een groep 

te verspreiden via zo’n lijst: de 

e-mail hoeft slechts naar de lijst 

te worden gestuurd en de lijst-

software zorgt voor verdere ver-

<

Re-encrypting Remailer

In eerdere Pictogrambijdragen 

is het PGP/GPG-concept bij 

herhaling genoemd als een manier 

om veilig e-mail te versturen.

Frank Brokken  f .b .brokken@rc . rug.n l

Link

• Peoples Archive: peoplesarchive.com/

>

E e n  i n t e r v i e w  o p  v i d e o  

m e t  d e  f i l m m a k e r  J u l e s  

E n g e l  i s  o o k  t e  v i n d e n  o p  

p e o p l e s a r c h i v e
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