






• Interactief/dialoog gebruikers
• Zonder (of  slechts minimale) tussenkomst van professionele redactie
• User Generated Content, Web 2.0 (dus naast platformen ook 

reactieformulieren, weblogs)
• Zekere mate van openbaarheid 

Met als gevolg:
• Veelheid (alleen al 650 miljoen tweets per dag, wereldwijd)
• Vluchtigheid (posts worden veranderd/verwijderd)
• Afzenderschap niet altijd duidelijk (nepaccounts, nepnieuws: 15% 

twitterverkeer is van bots)



Bron: newcom

https://www.newcom.nl/downloads/2020-NSMO-Rapportage-2020-Publicatieversie-25012020.pdf


2002: LinkedIn Friendster ✞
2003: Blogger, Myspace 
2004: Facebook, Flickr Hyves ✞
2005: YouTube
2006: Twitter
2007: Tumblr
2008: Spotify,
2009: WhatsApp 
2010: Instagram, Pinterest
2011; SnapChat, Google+ ✞
2017: TikTok

Vergankelijkheid sociale media



• Bedrijven/marketing
• Onderzoekers
o sociale wetenschappen
o mediastudies
o geschiedenis
o taalkunde
• Journalistiek
• Online open source onderzoek (Bellingcat/WITNESS)

Vaak patronen, netwerken, bulkanalyses (data)
Duurzaamheid en beschikbaarstelling meestal geen speerpunten



Bron: NRC, 17 februari 2020



BRON: Eliott Higgins, Trouw 07 januari 2020



Overheidsinstanties
• Compliance: voldoen aan wettelijke 

archiveringsregels

Erfgoedprofessionals/archivarissen
• Passief: overgedragen door archiefvormers
• Actief: cultureel erfgoed, aansluiten Hotspots, 

collectiebeleid, 
archiefprincipes

Duurzaamheid en vorm van beschikbaarstelling 
relevant



• Individuele posts of accounts
• Afbeeldingen of embedded content 
• Datasets die gegenereerd worden op basis van een set parameters

• Netwerkinformatie 

(bijvoorbeeld het 

aantal gebruikers,  de 

link tussen 

gebruikers, hun 

plaats, de 

verspreiding van 

informatie)



• Voor burgers
• Voor onderzoekers
• Voor computers
• Voor de nabije toekomst
• Voor de verre toekomst

Foto: https://unsplash.com/@daseine

https://unsplash.com/@daseine


• Past niet in bestaande workflows
• Moeilijk of onmogelijk binnen te halen met de 

beschikbare tools
• Ingewikkelde rechtenproblematiek door de 

hoeveelheid deelnemers en verschillende 
platforms
➢ auteursrecht

➢ persoonlijke gegevens en vertrouwelijke  
informatie

➢ (steeds andere en veranderende) 
platformvoorwaarden

• Tekort aan expertise binnen de organisatie



Zes pilots:
• IHLIA: Selectie, community
• Regionaal Archief Nijmegen: 

Selectie
• Haags Gemeentearchief: Selectie, 

Organisatie
• KB: Onderzoek, linkanalyse
• Stadsarchief Amsterdam: 

Juridische en ethische aspecten
• IISG: Tools, Vragenuurtjes
#coronacollectie

https://confluence.socialhistoryservices.org/display/ESMAT/FAQ+social+media+archiving+tools


• Begin. Morgen. Of vanmiddag.
• Denk heel goed na over wat je voor wie wil 

archiveren
• Leg heel goed vast wat je selecteert en 

waarom. Liefst in beleid
• Vraag waar mogelijk toestemming aan 

rechthebbenden
• Probeer te accepteren dat volledigheid een 

illusie is
• Vrees het experiment niet
• Deel je kennis en ervaringen met ons en elkaar



Sophie.Ham@KB.nl


