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Zoek de verschillen
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Wat mag (?)

◼ Wetgeving
– Auteursrecht, zie oa https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-

depot-duurzame-opslag/webarchivering/juridische-aspecten-bij-webarchivering

– AVG > dataminimalisatie/anonimiseren?
– Archiefwetgeving

◼ Platforms
– Terms of Service (gebruik platform)
– Developer policies (gebruik API)
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Overheid/archiefwetgeving

◼ VNG Selectielijst 2020

5.12 Website
Onder 20.1.2 ‘onlinecontent ten behoeve van externe communicatie’ dient de website te 
worden bewaard. 

◼ Richtlijn archiveren overheidswebsites/Nationaal Archief 

7.1.3  Geen sociale media 
Zowel de rol als de techniek van sociale media zijn wezenlijk anders dan van websites. 
En die verschillen ook nog eens per type sociale media. Dat maakt dat de eisen voor het 
archiveren van websites niet zonder meer afdoende zijn voor het archiveren van sociale 
media. Op dit moment kan het Nationaal Archief geen standaard werkwijze adviseren 
voor het archiveren van uitingen op sociale media. Er is extra inspanning nodig om dat 
te bepalen.(p. 36)
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https://webarchive.nationalar
chives.gov.uk/twitter/



Twitter Developer Policies voor gebruik 
gratis streaming API

◼ Je mag de API gebruiken om twitter content te harvesten voor 
analyse > hiermee lijkt academisch onderzoek mogelijk, of de 
data ook mag geworden gearchiveerd is niet duidelijk 

◼ Datasets van >50.000 tweets mag je niet delen, alleen de Tweet 
ID’s

◼ Datasets van <50.000 mag je delen in een machine onleesbaar 
formaat (oa xlsx)

◼ Gedelete tweets moeten binnen 48 uur worden verwijderd
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Twitter Developer Policies voor gebruik 
gratis streaming API

◼ Mogen data behalve geanalyseerd ook gearchiveerd worden?
◼ Geldt dit ook voor downloaden eigen account?
◼ Geldt dit ook voor harvesten mbv Webrecorder? > Twitter: vraag 

expliciet toestemming indien je niet van de API of andere twitter 
tools gebruik maakt

◼ Hoe verhoudt dit zich tot nationale (archief)wetgeving?

Justin Littman, Twitter’s Developer Policies for Researchers, Archivists, and 
Librarians, https://medium.com/on-archivy/twitters-developer-policies-for-
researchers-archivists-and-librarians-63e9ba0433b2
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Belangenafweging per dataset

– Cultuurhistorische/erfgoedbelangen (waardering bijv. hotspot)
– Persoonlijke belangen/belangen van een gemeenschap: privacy, 

toestemming
- Gebruikersverwachtingen (oa tav gebruik data door derden, tav publiek dat 

hun berichten ziet; contextgevoelig)
- Publiek of prive (als je iets publiek deelt betekent dat niet dat je daarmee 

toestemming geeft het voor eeuwig publiek toegankelijk te houden)
- Verlies van context als je individuele berichten uit een dataset licht
- Beschermen kwetsbare groepen/personen
- ‚Gevoelige’ hashtags/accounts (#metoo,...)

– Bewijsvoering/controle overheidshandelen
– ...
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Recommendations DocNow

◼ 1.Archivists should engage and work with the communities they 
wish to document.

◼ 2.Documentation efforts must go beyond what can be collected 
without permission from the web and social media.

◼ 3.Archivists should follow social media platforms’ terms of service 
where they are congruent with the values of the communities they 
are attempting to document. 

◼ 4.When possible, archivists should apply traditional archival 
practices such as appraisal, collection development, and donor 
relations to social media and web materials.

https://www.docnow.io/docs/docnow-whitepaper-2018.pdf
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https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/public-interest



#amsterdamhouvol
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11/06 1032 berichten (gearchiveerd)
22/06: 1029 berichten....?


