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Inleiding
Het klassieke archief is een graftombe waar allerlei documenten, objecten en andere
informatiebronnen stof verzamelen. Hoe stoﬃg ze soms ook lijken, archieven bepalen in
westerse samenlevingen voor een groot deel wat we in het heden en in de toekomst over het
verleden weten. Sinds het begin van de 21e eeuw digitaliseren steeds meer archieven hun
collecties en bieden ze hun diensten ook via het internet aan. Het doel hiervan is duidelijk: het
archiefmateriaal op grote schaal toegankelijk maken en het beter faciliteren van onderzoek met
archiefmateriaal in een gemedialiseerde maatschappij.
Tijdens een stage bij V2_ Institute for the Unstable Media in Rotterdam raakte ik voor het
eerst geïnteresseerd in digitale archieven. Samen met vier andere studenten bedacht ik
concepten om het digitale audiovisuele archiefmateriaal van het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid met behulp van mediatechnologieën dichter bij het publiek te brengen. Door de
enorme diversiteit aan potentiële interactiemogelijkheden met digitaal archiefmateriaal merkte
ik dat de digitalisering van archieven een zeer ingrijpende verandering is. Het wekte mijn
interesse om dieper op de fundamenten van deze verandering in te gaan in de vorm van deze
thesis.
De digitalisering heeft een grote invloed op de alledaagse praktijk van archieven, het
werk van archivarissen en de relatie tussen archief, archivaris en gebruiker. Verschillende
eigenschappen van digitale media, zoals kopieerbaarheid, programmeerbaarheid en (online)
connectiviteit maken allerlei nieuwe beheers-, toegangs-, distributie- en
participatiemogelijkheden mogelijk. Sterker nog, ze doen de definitie van een traditioneel
archief op haar grondvesten schudden. Ook buiten de traditionele institutionele archiefsector
om wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om documenten digitaal te bewaren en
toegankelijk te maken. Sinds de komst van het internet ontstaan er (niet-institutionele) websites
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die zichzelf als archief presenteren en als zodanig functioneren, met als bekendste voorbeeld The
Internet Archive1 . Door de digitalisering bevinden archieven zich in een overgangsfase; ze zijn in
transitie. Maar waaruit bestaat deze transitie? Wat maakt digitale archieven zo anders dan
traditionele fysieke archieven? In hoeverre verandert de digitalisering nu daadwerkelijk de
ontologie van het archief? En wat heeft dit voor gevolgen voor onderzoek dat zich op (digitale)
archiefbronnen baseert?
Deze masterthesis is een exploratief onderzoek dat vertrekt vanuit de onderzoeksvraag in
hoeverre veranderen archieven door hun digitalisering? Door de exploratieve aard van het onderzoek
is de onderzoeksvraag zeer breed. Het doel van het onderzoek is dan ook om een actueel en
genuanceerd beeld te vormen van zowel de theorie als de praktijk van de verandering van
archieven door de digitalisering: een state of the art, of liever een state of the (digital) archive. De
methode die ik hiervoor gebruik is overkoepelend aan de hoofdstukken en bestaat uit een
vergelijking van een literatuuranalyse en resultaten van een serie van negen expertinterviews.
Aan de hand van een literatuuranalyse worden in het eerste hoofdstuk een aantal vragen
en hypotheses opgesteld over essentiële ontologische en culturele veranderingen van archieven
door hun digitalisering. Ten eerste wordt het academisch debat behandeld over de ontologische
veranderingen van een archief als het digitaal wordt. Twee dominante visies staan hierbij recht
tegenover elkaar. Het technologische perspectief gaat uit van de mogelijkheden van digitale
media en ziet het digitale archief als open dynamische repository met een meervoudige ordening
en interpretatie van archiefmateriaal. Het institutionele perspectief gaat uit van het archief als
plaats waar gezamenlijk aan een altijd voorlopige betekenis van het verleden wordt gewerkt.
Daarna worden twee culturele veranderingen in het archief behandeld: de versterkte opening

1

Voor meer informatie, zie de website van The Internet Archive: http://www.archive.org (laatst bekeken op
24-07-2011)
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van archieven door digitale toegangs- en distributiemogelijkheden en het ontstaan van digitale
participatieve praktijken en zelfs volledig participatieve archieven.
Tijdens het literatuuronderzoek blijkt dat veel auteurs op een abstract filosofisch of
archieftheoretisch niveau blijven en (consequenties voor) de praktijk van digitale archieven
schuwen, terwijl de digitalisering inmiddels in volle gang is. Zowel in de archief- als in de
mediawetenschap wordt er van bepaalde algemene eigenschappen van het archief en digitale
media uitgegaan, waardoor meestal een utopisch (toekomst)beeld over het digitale archief
ontstaat. Bijna geen enkele auteur maakt duidelijk in hoeverre deze theorieën in de huidige
praktijk worden toegepast, en wat voor implicaties de praktijksituatie wederom voor de
theoretische onderbouwing zou kunnen hebben.
Met zulke ingrijpende veranderingen als de digitalisering van archieven vind ik dat de
praktijk niet uit het oog verloren mag worden en acht ik het noodzakelijk om ook daarvan een
beter beeld te krijgen. Daarom heb ik de uit het eerste hoofdstuk afgeleide hypotheses en vragen
in semi-gestructureerde diepte-interviews aan negen experts uit de praktijk voorgelegd. De
geïnterviewde experts zijn onder andere archivarissen en archiefdirecteuren uit binnen- en
buitenland die zich dagelijks met de praktijk van een of meerdere digitale archieven
bezighouden. In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van de negen expertinterviews
behandeld. Er ontstaat een genuanceerd beeld van de consequenties van digitalisering voor
archieven in de praktijk en de visie van de experts hierop.
In hoofdstuk drie worden conclusies getrokken uit de vergelijking tussen het
theoretische en het praktische perspectief van de transitie van archieven. De resultaten uit de
expertinterviews brengen een aantal belangrijke en soms verrassende verschillen tussen theorie
en praktijk aan het licht, die de verandering van archieven door digitalisering nuanceren en
complexer maken dan in veel literatuur wordt aangenomen. De gevolgen van deze verschillen
worden geproblematiseerd, omdat ze – als er niet zou worden ingegrepen – een open,
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toegankelijk en transparant digitaal archief in de weg staan. Daarnaast worden enkele
uitdagingen beschreven die archieven zouden moeten aangaan om het ideaal van een open,
toegankelijk en transparant archief te kunnen verwerkelijken. Vervolgens geef ik aanbevelingen
voor verder onderzoek. De bijlage, het archief van deze thesis, bestaat uit de expertinterviews als
MP3, de transcripties van de interviews, de interview guide (begeleidende vragenlijst), korte
biografieën van de negen geïnterviewde experts, evenals voor de opleiding verplichte
documenten als een leesdossier en de onderzoeksopzet.
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1. De transitie van archieven in theorie
De transitie van archieven door de digitalisering heeft een aantal kenmerken die ik in dit
hoofdstuk aan de hand van verschillende theoretische invalshoeken zal behandelen. Allereerst
behandel ik de ontologische verandering van het archief zelf, waarbij een meer technologisch
perspectief en een meer institutioneel perspectief op het archief tegenover elkaar staan.
Vervolgens behandel ik twee culturele veranderingen die ontstaan of versterkt worden als gevolg
van de digitalisering. Een van deze veranderingen is de opening van archieven door de
digitalisering, waarbij digitale distributie- en toegangsmogelijkheden de relatie tussen
archivaris en gebruiker veranderen. Daarna beschrijf ik de veranderende rol van de gebruiker,
die door allerlei digitale participatiemogelijkheden meer invloed op het archief lijkt te krijgen.
Bij elke paragraaf kom ik tot een aantal uit de literatuur afgeleide vragen en hypotheses.
Om een beter beeld te krijgen van de praktijk van digitale archieven en de relatie tot de
theoretische aannames, heb ik de vragen en hypotheses verwerkt in een serie expertinterviews,
waarvan ik de resultaten in hoofdstuk twee bespreek.

1.1. Het digitale archief
Sinds het begin van de 21e eeuw worden archieven overal ter wereld, meestal met behulp van
flinke overheidssubsidies, gedigitaliseerd. Daarnaast ontstaat er steeds meer van oorsprong
digitaal - of born-digital - materiaal dat eveneens in deze digitale archieven terechtkomt.
Archieven worden steeds vaker online toegankelijk, en het aantal digitale gebruikers is vaak vele
malen groter dan het aantal mensen dat naar een fysiek archief gaat (Craven, 17; Kahle; Van der
Ven) Maar wat gebeurt er met een archief als het digitaal wordt?

10

Database-benadering
Door bronnen uit fysieke archieven te digitaliseren krijgen hun digitale versies een aantal
belangrijke eigenschappen die van oorsprong digitale bronnen ook hebben:
programmeerbaarheid en kopieerbaarheid. Technisch gezien wordt het archief hierdoor één
grote programmeer- en kopieerbare database. Volgens Lev Manovich is een database meer dan
slechts een gestructureerde collectie van digitale data. Het is net als een literair of
cinematografisch narratief een culturele vorm om de wereld om ons heen mee te verklaren
(Manovich 219). Gebruikers kunnen via een online toegang verschillende acties uitvoeren in de
database, zoals het bekijken van, navigeren door, of zoeken naar de data. Maar ook kunnen zij –
zoals bij Web 2.0-websites2 als YouTube en Flickr gebruikelijk is – data en metadata toevoegen,
verwijderen of bewerken. De interpretatie van de wereld om ons heen – in het geval van
archieven in verhouding tot het verleden – aan de hand van een database begint zodra er relaties
tussen verschillende data worden gelegd en daardoor een betekenis wordt geconstrueerd. Het
veranderen, toevoegen of verwijderen van relaties tussen data in de database leidt tot nieuwe
inzichten en/of perspectieven op de data.
Deze databasebenadering heeft grote ontologische gevolgen voor het archief. In
databases zijn in principe alle data gelijk, tot er een ordening van de inhoud (bijvoorbeeld een
categorisering of een bepaalde hiërarchie) wordt aangebracht door relaties tussen verschillende
data te leggen. Een archief legt met haar institutionele catalogisering en categorisering bepaalde
verbindingen tussen de data, en creëert daarmee een bepaald perspectief op de wereld om ons
heen. Vanwege de programmeer- en kopieerbaarheid van digitale data wordt het echter mogelijk
om tegelijkertijd meerdere categoriseringen, hiërarchieën, dwarsverbanden of andere
2

Met Web 2.0 worden interactieve webapplicaties bedoeld, die gebruikersparticipatie mogelijk maken. Hoewel de
term geen oﬃciële nieuwe versie van het internet uitdrukt, worden Web 1.0. (voornamelijk statische, informatieve
websites) en Web 2.0 (websites die meer als platform dienen voor het creëren en delen van allerlei informatie door
gebruikers) tegenover elkaar gezet. Meer informatie over de term Web 2.0. vindt u op de website van O'Reilly
Media: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (laatst bekeken op 27-07-2011).
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structuren te construeren. Gebruikers, die in een digitaal archief tot dezelfde database (online)
toegang zouden hebben, kunnen daardoor in principe hun persoonlijke collecties samenstellen
of bestaande collecties op een andere manier ordenen.
Stabiele en statische ordeningsprincipes waar archivarissen traditioneel gezien veel
waarde aan hechten, zoals de original order3 en provenance4 , komen hierdoor op losse schroeven te
staan. Volgens de Canadese professor in de archiefwetenschappen Terry Cook moeten dergelijke
termen anders worden geformuleerd. Zo stelt hij dat het concept “original order” door de
tussenkomst van software verandert:

“Original order changes from maintaining the initial physical placement of recorded products in
a registry or classification system to the conceptual intervention of software, where pieces of
records are stored randomly, without physical meaning, and then are recombined intellectually
or functionally, in different ways, for different purposes, in different times and places, in varying
types of orders, for different users. Orders reflect multiple uses in work processes rather than
physical arrangement of recorded objects. A single "piece" of data may be ordered in multiple
ways to reflect different uses for different audiences” (Cook 21-22).

De provenance van een document verandert volgens Cook van een link met haar fysieke herkomst
binnen een hiërarchisch systeem naar een virtueel concept dat het creatieproces van het
document door de archiefvormer en de functie van het document in verschillende genetwerkte
organisaties reflecteert (Cook 22).

3

De oorspronkelijke, door de archiefvormende persoon of organisatie vastgelegde ordening van een groep
documenten.

4

De herkomst en historie van een document.
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Tweestrijd
Het debat over de ontologie van het digitale archief kunnen we opsplitsen in twee dominante
perspectieven. Opvallend genoeg is het geen debat tussen techno-utopisten en techno-sceptici
op het niveau van potentiële ontwikkelingen en (doem)scenario's als gevolg van een bepaalde
technologische verandering, zoals dat in de (nieuwe) mediawetenschappen vaker het geval is.
Het debat vindt plaats op het niveau van de definitie van een archief. Het eerste perspectief, door
mij het 'technologische perspectief' genoemd, is gebaseerd op de eigenschappen van digitale
media en wordt voornamelijk vertegenwoordigd door sociologen en mediawetenschappers. Dit
perspectief gaat er vanuit dat het archief zich als gevolg van haar digitalisering ontwikkelt tot
een open en dynamische repository (opslagplaats) van gegevens, die tegelijkertijd en op
meervoudige wijze geordend en geïnterpreteerd kunnen worden. Het tweede perspectief wordt
met name door archiefwetenschappers vertegenwoordigd die meer vanuit de institutionele
waarde van het archief redeneren. Dit 'institutionele perspectief' voorziet geen grote
veranderingen in archieven door de digitalisering: het archief is op de eerste plaats een ruimte
waar archivarissen en gebruikers door constante herinterpretatie van documenten gezamenlijk
betekenis geven aan het verleden, zowel analoog als digitaal.

Een postmoderne kijk op het archief
Het debat wordt gevoerd tegen een filosofische achtergrond waarin verschillende postmoderne
opvattingen over objectiviteit, neutraliteit, waarheidsconstructie en machtsverhoudingen de
traditionele objectivistische visie op het archief verdrijven (Cook 2001; Schwartz & Cook 2002).
Het archief wordt traditioneel als verzamelplaats voor primaire bronnen gezien, die opgeteld
een objectieve representatie van (een deel van) een maatschappij of het leven in een bepaalde tijd
vormen en waarbij het streven naar objectiviteit aan de basis van de selectieprocedure staat. Het
archief zou 'objectief' zijn, omdat 'neutrale' archivarissen met hun expertise de documenten naar
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internationale standaarden en regels hebben geordend, zodat historici of andere professionele
gebruikers de verschillende documenten in een zinvolle context kunnen plaatsen om de
'waarheid' van een bepaalde gebeurtenis te achterhalen of te 'bewijzen'. Het postmodernisme
relativeert en bekritiseert concepten als objectiviteit, neutraliteit en het steeds dichter naderen
van één waarheid. Het gaat er vanuit dat de realiteit een pluraal sociaal construct is waarin
meerdere subjectieve en contextafhankelijke waarheden naast elkaar bestaan.
De postmoderne visie op het archief wordt het best vertolkt door de Franse filosoof Michel
Foucault. Hij beschrijft het archief in The Archeology of Knowledge als “that which diﬀerentiates
discourses in their multiple existence and specifies them in their own duration” (Foucault 129).
Het is een systeem dat door institutionalisering en categorisering grenzen stelt aan de enorme
massa aan informatie die normaliter in een veelheid van discoursen bestaat. Het vinden van een
'objectief' beeld of 'waarheid' van het verleden, onderbouwd met documenten uit een archief, is
daardoor onmogelijk: er kan slechts sprake zijn van een tijdelijk overheersend discours, een
sociaal-culturele constructie die is vastgelegd in de institutionele selectie en categorisering van
het archief. Door het opnieuw combineren van de data in een archief (bijvoorbeeld het leggen
van nieuwe dwarsverbanden) verandert het perspectief op de gehele dataset aan informatie
(bijvoorbeeld een collectie, een archief, of alle archieven samen) en kan een ander discours de
leidende rol overnemen.
Directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen Bart de Baere geeft
een sterk voorbeeld van wat er gebeurt als bepaalde documenten of objecten tijdelijk een zwak
discours, of in zijn woorden “web of meanings”, hebben: vrachtwagenladingen vol Art Deco en
Art Nouveau werden weggegooid voordat deze als belangrijke kunststromingen werden erkend
en aan archieven werden toegevoegd (De Baere 106). Dit voorbeeld geeft zowel de dynamiek van
het overheersende discours als de subjectiviteit van de archivaris in het archiveringsproces weer.
De door veel archivarissen (en anderen) veronderstelde neutraliteit van hun werk (Schwartz &
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Cook 1, 5) berust op een sociaal-cultureel geconstrueerde, discriminerende en/of contingente
selectie- en categoriseringsprocedure, waarin bepaalde zienswijzen en verhalen worden
bevoorrecht ten opzichte van anderen en waardoor bepaalde discoursen anderen overheersen.
Cook stelt dat de postmoderne visie op het archief tot een paradigmawisseling in het
archiefwezen heeft geleid:

“At the heart of the new paradigm is a shift away from viewing records as static physical
objects, and towards understanding them as dynamic virtual concepts; a shift away from
looking at records as the passive products of human or administrative activity and towards
considering records as active agents themselves in the formation of human and organizational
memory; a shift equally away from seeing the context of records creation resting within stable
hierarchical organizations to situating records within fluid horizontal networks of work-flow
functionality.” (Cook 4)

Waar het technologische perspectief hand in hand lijkt te gaan met Cook’s postmoderne
interpretatie van documenten als actieve dynamische concepten in horizontale (minder
hiërarchische) netwerken, wijzen aanhangers van het institutionele perspectief op de gevaren
van relativiteit en chaos.

Het technologische perspectief
Kenmerkend voor het technologische perspectief is het beeld dat de Britse socioloog Mike
Featherstone van het digitale archief schetst. Volgens Featherstone maken digitale technologieën
van het archief een “fluid, processual, dynamic archive, in which the topology of documents can
be reconfigured again and again” (Featherstone 596). Bart de Baere pleit eveneens voor een
dergelijke constante en meervoudige aanpassing van de ordening van documenten. Hij stelt
daarom voor dat archieven zich niet alleen op het behoud van bronnen moeten concentreren,
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maar zich ook op het faciliteren van “potentiality” moet richten (De Baere 108): door het voor de
archiefgebruiker interessanter te maken zelf (nieuwe) relaties tussen documenten te leggen,
wordt de institutionele categorisering niet altijd meer van boven opgelegd en kan de gebruiker
archiefmateriaal ook in een zelfgecreëerde of zelfgekozen context begrijpen of er betekenis aan
toekennen.
Featherstone en De Baere spelen in op de meervoudige ordeningsmogelijkheden die
ontstaan door de eigenschappen van digitale media. Featherstone ziet de dynamische
ontwikkeling van het digitale archief parallel aan de benadering van het archief door Foucault.
De meervoudige ordeningsmogelijkheden van digitale media zorgen ervoor dat documenten
weer in een veelheid van discoursen kunnen bestaan, mits archieven de door De Baere gevraagde
“potentiality” faciliteren. Featherstone trekt het concept van een dynamisch archief radicaal door
en definieert het als “the repository of material which has only been loosely classified, material
whose status is as yet indeterminate and stands between rubbish, junk and significance:
material that has not yet been read and researched” (Featherstone 594). Het archief wordt
volgens hem een open opslagplaats van materiaal dat via dynamische ordeningsprincipes in
meervoudige discoursen kan worden gebracht, maar dat op zichzelf nog geen duidelijke status
heeft.

Het institutionele perspectief
De aanhangers van een meer institutioneel perspectief hebben op een aantal punten kritiek op
Featherstone's visie van het digitale archief. Ten eerste wordt Featherstone's visie beschreven als
een utopische speculatie van een archief zonder muren, waarin alle cultureel relevante
informatie met behulp van digitale technologieën voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.
(Sawchuk & Johnson 187). Ten tweede wordt de willekeurigheid in de meervoudige omgang met
documenten en hun context aangevochten. Archiefwetenschapper Michael Moss stelt vast dat
“[f]rom such vantage points the archive becomes a global contingent collection of unstable 'texts'
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with questionable 'evidential' value that can be deployed in competing narratives – a 'repository
of meanings'” (Moss 73).
Deze kritiek richt zich met name op het eindeloze waarheidsrelativisme dat bij
postmoderne visies altijd op de loer ligt, omdat het postmodernisme van meerdere sociaal
geconstrueerde waarheden uitgaat. Het gevaar hiervan is dat het postmoderne gedachtegoed kan
worden gemanipuleerd om te stellen dat het zinloos is om de waarheid over het verleden te
achterhalen, omdat die in de veelheid van discoursen toch niet bestaat en altijd subjectief is
(Moss 80). Moss benadrukt dat zonder de juridische taken en het sterke geloof van archivarissen
in het bewaken en bewaren van de waarheid (of tenminste waargebeurde gebeurtenissen)
subversieve documenten en meningen geen stand meer zouden houden in publieke
overheidsarchieven. Het zou zinloos zijn die te verdedigen of te beschermen tegen de
subjectieve waarheid van de machtige overheid. Met de woorden van de Britse historicus
Richard J. Evans stelt Moss dat archivarissen een cruciale rol spelen in het vastleggen “that it
really happened, and we really can, if we are very scrupulous and careful and self-critical, find out
how it happened and reach some tenable though always less than final conclusions about what it
all meant.” (geciteerd in Moss 80).
Om een gefragmenteerd waarheidsrelativisme tegen te gaan moet er dus ook in digitale
context altijd naar een bepaalde consensus worden toegewerkt. Volgens Moss wordt dit in
archieven bereikt door een proces van betekenisgeving door herinscriptie. Door de constante
herinterpretatie van de complexe relatie tussen het document en de voorstelling van het
verleden verandert de betekenis van het document. Voormalig Algemeen Rijksarchivaris van
Nederland en Emeritus Professor voor archiefwetenschappen Eric Ketelaar heeft een soortgelijke
visie op de waarheidsconstructie in een archief:

“Every interaction, intervention, interrogation, and interpretation by creator, user, and archivist
is an activation of the record. Each activation leaves fingerprints which are attributes to the
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archive's infinite meaning. All these activations are acts of co-creatorship determining the
record's meaning.” (Ketelaar 12)

Een dergelijke vorm van betekenisgeving door archivarissen en gebruikers samen is volgens
Moss een beduidend meer bevredigende gedachte dan een contextloze en bodemloze put aan
perspectieven en waarheden. Het digitale archief kan dus volgens Moss weliswaar een soort
Wunderkammer met een enorm diverse inhoud zijn, maar het is niet een plek met onduidelijk
gedefinieerd materiaal dat zich tussen afval en significantie beweegt, juist omdat zowel de
archivaris als de gebruiker altijd, op passieve of actieve wijze, geëngageerd is in een proces van
herconfiguratie van het verleden (Moss 83).
Beide perspectieven kijken dus op een zeer verschillende manier naar de gevolgen van de
digitalisering. Het technologische perspectief wijst sterk op de technische mogelijkheden om
een meervoudige interpretatie van het archief mogelijk te maken. Er ontstaat daardoor een open,
gefragmenteerd en gedecentraliseerd archief. Het institutionele perspectief houdt vast aan een
gecentraliseerd instituut en legt de meerwaarde van digitale technologieën op de samenwerking
tussen archivarissen en gebruikers om gezamenlijk tot een altijd voorlopige verwerking van het
verleden te komen.

Een kwestie van definitie
Naast het debat over de ontologische gevolgen van de digitalisering voor een archief is er nog
een andere ontwikkeling op dit niveau gaande. Archieven zijn meestal oﬃciële instituten met
een bepaalde missie en een mandaat. Op het internet ontstaan er buiten de institutionele
archiefsector om verschillende archiefinitiatieven, met als bekendste voorbeeld de archivering
van grote delen van het internet en het beheren van diverse grote digitale collecties door The
Internet Archive. Dergelijke initiatieven verbreden de betekenis van het begrip 'archief' naar een
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niet-institutionele context. Maar ook op andere plaatsen wordt het begrip archief in digitale
context volop gebruikt: bijna elk weblog heeft een 'archief' met oude berichten, harde schijven
fungeren als persoonlijk digitaal archief, en in verschillende e-mailprogramma's kun je oude emails 'archiveren'. Sterker nog, het gehele internet zou als digitaal archief kunnen worden
betracht, dat met zoekmachines als Google of sociale netwerksites als Facebook kan worden
doorzocht. Waar ligt de grens van het begrip archief in een digitale context? Ook hier lijkt de
scheiding tussen een meer technologisch en een meer institutioneel perspectief te bestaan.
Invloedrijke mediawetenschappers als Henry Jenkins duiden videowebsites als YouTube
als media-archief met amateurcuratoren (Jenkins 275). Zulke datacollecties kunnen we goed als
repository in de zin van Featherstone begrijpen, onder andere omdat het open gebruik ervan leidt
tot meervoudige gefragmenteerde en gedecentraliseerde interpretaties: gebruikers maken
allerlei persoonlijke mashups5 met bestaande data uit verschillende repositories als YouTube en
Flickr of interpreteren het materiaal op geheel eigen wijze op hun weblog. Mediawetenschappers
Frank Kessler en Mirko Tobias Schäfer beschrijven in hun analyse van YouTube de kritiek van
archivarissen op de generalisering van het begrip archief in digitale context: YouTube toont
volgens archivarissen geen enkele intentie om het materiaal lang te bewaren en kent geen
internationale regels of standaarden voor het opslaan of indexeren van de gegevens (Kessler &
Schäfer 276, 286). Dit meer institutionele perspectief stelt weliswaar bepaalde grenzen aan het
begrip archief, maar deze grenzen (de intentie tot langdurige bewaring van materiaal naar
bepaalde standaarden en regels) sluiten niet-institutionele initiatieven als The Internet Archive
niet per definitie uit.

5

Een mashup is een nieuwe creatie die uit twee of meer bestaande bronnen of werken bestaat. Mashups komen in
audiovisuele context (bijvoorbeeld op YouTube) veel voor als remix of parodie. Een software mashup bestaat
meestal uit een combinatie van gegevens uit twee of meer verschillende databases. Veel software mashups
combineren de weergave van een geografische locatie (bijvoorbeeld op de kaart van Google Maps) met de meest
uiteenlopende gegevens, zoals gepleegde misdaden of huizenprijzen.
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Samenvattend leidt de digitalisering tot een heftige discussie over de ontologie van het
archief. Er bestaat een tweestrijd tussen een technologisch en een institutioneel perspectief,
zowel op het niveau van de ontologie van het archief (wat gebeurt er met het archief als het
digitaal wordt?) als op het niveau van de definitie van het begrip archief (wat wordt een archief
genoemd en wat niet?). Dit theoretische debat leidt tot de volgende vragen: in hoeverre
ontwikkelen archieven zich door de digitalisering daadwerkelijk in de richting van een open en
dynamische repository? En in hoeverre blijven institutionele structuren van belang om een
verzameling gegevens een archief te noemen?

1.2. De opening van archieven
Een tweede kenmerk van de transitie van archieven door de digitalisering is dat archieven zich
steeds verder naar buiten toe openen. Door de combinatie van digitalisering en connectiviteit
via het internet is het archief niet meer gebonden aan een fysieke locatie en kunnen gebruikers
in principe overal ter wereld (met een internetverbinding) documenten inzien.

Toegang, toegankelijkheid en distributie
Documenten waar eerst lange reizen voor werden afgelegd kunnen met een paar keer klikken in
de woonkamer worden geraadpleegd. Er bestaat nog steeds een verschil tussen het
daadwerkelijke aanraken van een fysiek object of document en het raadplegen van haar digitale
versie6, maar de toegang tot en de toegankelijkheid7 van het archief voor gebruikers worden

6

Volgens Lisa Gitelman zorgen de veranderende materialiteit en de mediumspecifieke context voor een ontologisch
verschil tussen een fysiek document en een digitale kopie ervan. Het vasthouden en bekijken van bijvoorbeeld een
oud manuscript of het bestuderen van hetzelfde manuscript via een webbrowser is een zeer verschillende ervaring
die wordt bepaald door de sociaal-historische context van het medium. Zie voor een uitgebreidere uitleg haar boek
Always Already New: Media, history, and the data of culture (2007).

7

Met toegang bedoel ik de daadwerkelijke toegang tot de documenten in het archief, met toegankelijkheid bedoel
ik de mate van gebruikersgemak van die toegang.
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door de digitalisering aanzienlijk vergroot. Tegelijkertijd krijgt ook het archief als instituut meer
mogelijkheden haar inhoud digitaal buiten haar muren te verspreiden. De grenzen van het
archief lijken te vervagen door de mogelijke verweving met websites, sociale netwerksites als
Hyves of Facebook, en mobiele interfaces8. Door de kopieerbaarheid van digitale documenten en
de connectiviteit van het internet vormen dergelijke digitale media een alternatief
toegangenapparaat.
De technologische ontwikkelingen die de opening van archieven faciliteren worden
ondersteund met politieke en economische argumenten. Publieke archieven die met
belastinggeld worden gefinancierd, worden gestimuleerd om hun collecties online
raadpleegbaar te maken voor de belastingbetalende burger. Bovendien zorgt digitale toegang tot
archieven en openbaarheid van documenten volgens de meest recente “Archiefvisie” van de
Nederlandse regering voor een transparante overheid en meer vertrouwen van de burger
(Zijlstra & Donner 1, 5). Er bestaan ook commerciële motieven om archieven online en digitaal
toegankelijk te maken: bedrijven als Footnote en Ancestry.com verdienen geld met het digitaliseren
en digitaal toegankelijk maken van archiefmateriaal van institutionele archieven,
bedrijfsarchieven en particuliere gebruikers. Bovendien laten beide websites gebruikers
abonnementskosten betalen voor de volledige toegang tot hun digitale collecties en hebben ze
een stijgend aantal gebruikers (About Ancestry.com; About Footnote).
De door digitale technologieën vergrote toegangs- en distributiemogelijkheden maken
archieven zichtbaarder, toegankelijker en populairder voor “gewone” gebruikers dan ooit

8

Een voorbeeld van een project waarbij archiefmateriaal via mobiele interfaces naar het publiek wordt gebracht is
het project “Utrecht Interactive” van de Universiteit Utrecht en de “Stichting Vrede van Utrecht 2013”, waarbij
gebruikers in de stad in aanraking zullen komen met de geschiedenis en de invloed van de Vrede van Utrecht
(1713). Meer informatie op de website van Utrecht Interactive: http://www.utrechtinteractive.com (laatst bekeken
op 07-05-2011). Een ander voorbeeld is de iPhone applicatie “Oorlogsmonumenten” van het Nederlands Insitituut
voor Beeld en Geluid, waarbij de daadwerkelijke monumenten van contextuele informatie uit het archief worden
voorzien. De app is te downloaden in de App Store op: http://itunes.apple.com/us/app/oorlogsmonumenten-inbeeld/id393876266?mt=8 (laatst bekeken op 07-05-2011)
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tevoren. Deze niet-professionele gebruikers blijken momenteel voornamelijk in de lokale
geschiedenis of hun eigen genealogie geïnteresseerd te zijn (Craven 17-19; Moss 81). Deze trend
weerspiegelt zich eveneens in het commerciële aanbod van Footnote en Ancestry.com. Door deze
verandering komen er veel onervaren archiefgebruikers bij en worden archieven gedwongen
zich zowel met digitale technologieën als met de wensen en verwachtingen van deze nieuwe
groep gebruikers uiteen te zetten, bijvoorbeeld op het vlak van digitale interactie met
gebruikers, het analyseren van het zoekgedrag en het ontwikkelen van duurzame en
gebruikersvriendelijke zoekinterfaces (Stevenson 92; Johnson 161). Het archief lijkt zich door de
digitalisering steeds verder te openen voor zowel een grotere verspreiding als een groter gebruik
van haar inhoud, waarbij de focus steeds meer ligt op de gebruiker.

De angst van de archivaris
Veel archivarissen krijgen nachtmerries van het idee dat onervaren gebruikers via digitale
wegen direct toegang tot archiefmateriaal krijgen, maar de opening van archieven speelt al
langer dan de digitalisering ervan. In haar dissertatie From Grain to Pixel: the archival life of film in
transition beschrijft filmwetenschapper en archivaris Giovanna Fossati hoe filmfestivals en
filmwetenschappen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw langzaam maar zeker de
(audiovisuele) archieven openden. In de jaren tachtig en negentig werd de zogenaamde
“chaperone distribution” van archieﬃlms op VHS (en later op DVD) mogelijk gemaakt. Hierbij
geeft een archivaris uitleg bij het uitlenen van een film, zodat het publiek de film beter begrijpt.
Fossati plaatst de angst van archivarissen voor de invloed van de gebruiker en de overbodigheid
van hun werk in de overgang van het chaperone model naar een met de digitalisering sterker
wordend on-demand model, waarbij gebruikers zelf direct, zonder tussenkomst van een
archivaris, materiaal uit het archief kunnen opvragen en bekijken. Ondanks de vaak
noodzakelijke technische en/of inhoudelijk-contextuele kennisoverdracht bij het zien van oude
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films, zorgt het conservatieve chaperone model ervoor dat films geen groot publiek bereiken
(Fossati 91-3). Als films niet of nauwelijks worden bekeken verliezen ze hun bestaansrecht,
argumenteert Fossati. Beide modellen kunnen daarom gemakkelijk naast elkaar bestaan.

“As an archivist, I think that by combining the archival distribution of the films in a chaperone
model with free accessibility of their collections on-line, film archives would not lose their
raison d'être. (…) It is the combination of these two models that will grant a true new life to
archival films in the future.” (Fossati 95-96)

De opening van archieven is dus niet noodzakelijk verbonden met de digitalisering ervan, maar
de digitalisering lijkt de opening van archieven verder te versterken en te versnellen. Bovendien
lijkt de angst van de archivaris misplaatst. Juist in tijden van groeiende aantallen gebruikers en
de enorme massa's aan born-digital informatie wordt de functie van poortwachter en beheerder
nog belangrijker, ook als gebruikers hierbij eventueel een handje zouden helpen of hun eigen
gang zouden gaan.

Een faciliterende rol
De door digitalisering versterkte opening van het archief lijkt de rol van het archief te
veranderen van een beschermende naar een faciliterende rol. Ketelaar beschrijft deze
faciliterende rol in een toekomstvisie: hij voorziet archieven als sociale ruimtes waarin
gebruikersgroepen samen betekenis geven aan hun persoonlijke ervaringen:

“Communities of records need spaces. Archives as social spaces can help forming and hosting
these communities. Archives serving as spaces of memory, where people’s experiences can be
transformed into meaning. Archives as a place of shared custody and trust. Archives as places
where records are preserved through time, long enough perhaps to destroy the agony and heal
the community.” (Ketelaar 21)
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Deze faciliterende rol door de versterkte opening van het archief heeft ook invloed op de relatie
tussen archivaris en gebruiker. Naast de traditionele rol van de archivaris als bewaarder en
bewaker van het archief, moeten archivarissen volgens manager van het Britse online
archiefportaal Archives Hub Jane Stevenson zich ook bezig houden met “interoperability,
maximizing the profile of the archive through the Web presence, looking at new technologies
and ensuring as far as possible and practicable that the archive keeps up to date with user
behaviours” (Stevenson 105). De Canadese archiefwetenschappers Joan M. Schwartz en Terry
Cook wijzen op een versterking van de sociale macht van archieven, omdat het door
archivarissen gecontroleerde institutionele perspectief op het verleden door de nieuwe
distributiemogelijkheden wordt versterkt (Schwartz & Cook 15). Aan de andere kant wijzen
anderen op een sterkere positie van de gebruiker door de vergrote toegang, de grotere aantallen
gebruikers en de participatiemogelijkheden die digitale technologieën met zich meebrengen,
waarover meer in de volgende paragraaf (Huvila 24; Jenkins 278; Shirky 11-12).
De hypotheses uit deze paragraaf luiden dat archieven zich versterkt naar het publiek toe
openen door de digitalisering, en dat dit de relatie tussen archivaris en gebruiker beïnvloedt.
Maar hoe uit zich dit in de praktijk? Hoe gaan archieven met nieuwe distributiemogelijkheden
om? Hoe gaan archieven in op de wensen van gebruikers en hoe benaderen ze de toegang tot het
archief? Hoe en in hoeverre verandert de relatie tussen archivaris en gebruiker?

1.3. Participatie in het digitale archief
Een derde kenmerk van de transitie die archieven ondergaan is het ontstaan van nieuwe
participatieve praktijken en zelfs volledig participatieve archieven. Digitale media bieden
laagdrempelige mogelijkheden om allerlei data of metadata te produceren, te bewerken en te
delen met anderen, bijvoorbeeld in de vorm van een tekstdocument, foto, video of software. Op
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het web worden dergelijke participatiemogelijkheden volop gebruikt, en spreken
mediawetenschappers van een opkomende participatiecultuur (Jenkins 3, Uricchio 138-140).
Bekende voorbeelden hiervan zijn websites als Flickr en Youtube, waar gebruikers zelfgemaakte
foto's en video's kunnen publiceren, van metadata kunnen voorzien, met elkaar kunnen delen en
bediscussiëren. Vertaald naar een archiefcontext, zou een digitaal archief gebruikers
mogelijkheden kunnen bieden om op een laagdrempelige manier mee te helpen met onder
andere selectie, categorisering en beschrijving van archiefmateriaal9. Bovendien zouden
gebruikers probleemloos hun persoonlijke ordening of collectie kunnen aanbrengen, omdat het
in een digitaal archief uiteindelijk om kopieën van archiefmateriaal gaat. Maar waarom is dat zo
belangrijk? Waarom zouden archieven dat toelaten als ze al jarenlang met internationale
standaarden en regels werken?

Macht over de waarheid en het verleden
Een mogelijk antwoord daarop vinden we wederom in de postmoderne visie op het archief. We
hebben in paragraaf 1.1. al kennis gemaakt met het gedachtegoed van Michel Foucault. Foucault
stelt dat er geen eenduidig en objectief beeld van de geschiedenis in een archief gevonden kan
worden, maar dat er sprake is van een tijdelijk overheersend discours. Ook werden de dynamiek
van een overheersend discours en de subjectieve rol van de archivaris hierboven al kort
aangestipt. In deze context stellen Joan M. Schwartz en Terry Cook dat het archief geen passieve
opslagplaats met oud spul is, maar een actieve plaats is waar constant de sociale macht over het
maatschappelijk geheugen wordt onderhandeld, tegengesproken en bevestigd.
9

Het idee om gebruikers bij het archief te betrekken is niet nieuw. Al meer dan honderd jaar trekken archivarissen,
academici en andere enthousiaste verzamelaars de wereld in om volksverhalen en getuigenissen uit eerste hand te
verzamelen en toe te voegen aan een archief, bijvoorbeeld door het opnemen van oude volksliedjes of het
verzamelen van oorlogsverhalen van veteranen (Ketelaar 15). Door zulke projecten worden verschillende, meestal
voorheen ongehoorde visies in het archief vastgelegd, wordt het gat tussen de individuele ervaring en de oﬃciële
archiefdocumentatie verkleind, en wordt de onvolledige historie verder vervolledigd. Bovendien heeft elk archief
een poel aan geëngageerde vrijwilligers die archivarissen in het fysieke archief ondersteunen. Net als bij de
opening van archieven zijn digitale technologieën niet de oorzaak van participatie aan het archief, maar
versterken, vermeerderen en versnellen ze de mogelijkheden en vormen ervan.
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“Archives have always been about power, whether it is the power of the state, the church, the
corporation, the family, the public, or the individual. Archives have the power to privilege and to
marginalize. They can be a tool of hegemony; they can be a tool of resistance. They both reflect
and constitute power relations. (...) They are the basis for and validation of the stories we tell
ourselves, the story-telling narratives that give cohesion and meaning to individuals, groups
and societies.” (Schwartz & Cook 13)

Van archieven gaat dus een bepaalde macht uit: de macht over de constructie van het
overheersende discours dat door de samenleving als “waarheid” wordt gezien waarop haar
identiteit en sociale cohesie zijn gebaseerd. Maar hoe zijn de machtsverhoudingen binnen het
archief verdeeld? Wie bepaalt welk perspectief of discours overheerst en waarmee aan wat
betekenis wordt gegeven?
De Britse cultuurhistorica Sandra Kemp maakt duidelijk dat het archief slechts
beschrijvingen van het verleden omvat als ze schrijft: “The archive cannot oﬀer direct access to
the past, only a textual refiguring of it” (Kemp 44). Er zit zowel speelruimte tussen een
daadwerkelijke gebeurtenis en de gedocumenteerde versie ervan, als tussen het document en de
(her)interpretatie ervan die leidt tot een (her)beschrijving van de geschiedenis. Die eerste
speelruimte, tussen gebeurtenis en document, is de reden dat de onderhandelingen over het
collectieve maatschappelijke geheugen al bij de creatie van een document beginnen, lang
vóórdat het document in een archief wordt opgenomen. Sociaal dominante en machtige
personen of groepen hebben een relatief sterke onderhandelingspositie ten opzichte van andere
personen, minderheden of onderdrukte groepen in de samenleving. Allerlei financiële,
technische, politieke, juridische en educatieve factoren zorgen er simpelweg voor dat sommigen
het zich kunnen veroorloven documenten te creëren en te bewaren, en anderen niet (Schwartz &
Cook 14). Het gevolg is dat documenten meestal vanuit een bepaald dominant (maar subjectief)
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perspectief worden gecreëerd en soms maar een gedeelte van de historie weergeven: de
gekoloniseerde bevolking wordt veelal beschreven vanuit het perspectief van de kolonist, de
homoseksueel vanuit het perspectief van de heteroseksueel, de vrouw vanuit het perspectief van
de man.
De maker kan weliswaar een document creëren, maar is afhankelijk van de archivaris die
en/of het instituut dat bepaalt of, waar en in welke context het document in het archief wordt
opgenomen. Voordat de archiefgebruiker vervolgens kan beginnen met de interpretatie van een
bepaalde gebeurtenis is hij/zij afhankelijk van de selectie en categorisering van de archivaris. De
expertise van een archivaris is belangrijk voor het zorgvuldig bewaren en vindbaar maken van
gegevens, of voor het uitleggen van bepaalde informatie aan gebruikers van het archief.
Archivarissen hebben dus een niet te onderschatten sleutelpositie in de verdeling van de macht
over het collectieve geheugen.
De hierboven reeds veronderstelde onmogelijke neutraliteit van de archivaris in
combinatie met deze relatief machtige positie schreeuwt in de context van een moderne
westerse democratie om transparantie en controle. Gebruikers zouden door meer te participeren
een betere onderhandelingspositie in het archief kunnen krijgen. Ze zouden ten behoeve van
meer transparantie een ondersteunende en controlerende rol kunnen innemen. Ze zouden
archivarissen kunnen wijzen op fouten of missende perspectieven kunnen toevoegen, zodat er
een vollediger tijdsbeeld ontstaat.

Participatiemogelijkheden in het digitale archief
Participatie in het digitale archief gaat uit van de in paragraaf 1.1. beschreven
databasebenadering, waarbij gebruikers niet alleen documenten kunnen zien of zoeken, maar
zelf ook constructief aan het archief kunnen bijdragen door bijvoorbeeld documenten, metadata
of contextuele informatie te ordenen, te bewerken, toe te voegen of te verwijderen. Er zijn veel
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verschillende manieren om gebruikers bij het digitale archief te betrekken. In een recent paper
laten het hoofd van de research and development (R&D) afdeling van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid Johan Oomen en computerwetenschapper Lora Aroyo aan de hand van het
Digital Content Lifecycle Model (figuur 1) zien dat verschillende vormen van crowdsourcing10 op
bijna alle niveaus van het archiveringsproces11 plaats kunnen vinden (Oomen & Aroyo 5). Ze zien
crowdsourcing als een remediatie van vrijwilligers in het fysieke archief (13).
De verschillende niveaus van het Digital Content Lifecycle Model zijn in figuur 1
duidelijk weergegeven. Op het niveau van de creatie van een collectie (“Creating”, fig. 1) kunnen
gebruikers materiaal toevoegen aan de collectie of een rol krijgen in de selectie van het
materiaal. Op het niveau van de beschrijving (“Describing”, fig.1) kunnen gebruikers fouten
verbeteren en materiaal classificeren. Op het niveau van het ontdekken (“Discovering”, fig. 1) en
het gebruiken en hergebruiken (“Using & Reusing”, fig. 1) van het archief kunnen gebruikers
meehelpen materiaal te contextualiseren, of kunnen ze meehelpen aan de (co-)curatie van een
tentoonstelling. Geld inzamelen door gebruikers, het zogenaamde crowdfunding, kan in principe
op elk niveau van de Digital Content Life Cycle plaatsvinden, maar komt meestal voor op het
niveau van de creatie en dat van het gebruik en hergebruik. Van elke participatievorm geven
Oomen en Aroyo meerdere overtuigende voorbeelden (Oomen & Aroyo 6-13).

10 Het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden aan gebruikers, gebaseerd op de Engelse woorden crowd (massa) en
outsourcing (uitbesteden).
11 Het Digital Content Lifecycle Model is een algemeen model voor allerlei digitale content. Oomen en Aroyo bakenen
het model af voor de erfgoedsector van “Galleries, Libraries, Archives and Museums (short: GLAMs)” (1).
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Figuur 1: Digital Content Life Cycle Model met participatiemogelijkheden (zoals verschenen in Oomen & Aroyo 2011)

Op het niveau van het management (“Managing”, fig. 1) van het archief voorzien Oomen en
Aroyo geen participatiemogelijkheden voor gebruikers (Oomen & Aroyo 5). Er bestaan echter
wel degelijk voorbeelden hiervan. De Australische muziek- en archiefwetenschapper Linda
Barwick betrekt inheemse bevolkingsgroepen uit heel Australië bij het opzetten en beheren van
een gedistribueerd audiovisueel archief, waarbij aan deze bevolkingsgroepen ook
verantwoordelijkheden en rechten over het materiaal worden toegekend (Barwick 258-61). De
adder onder het gras is hier dat slechts één bepaalde gebruikersgroep – namelijk de van
oorsprong rechthebbenden – bij het beheer van het archief wordt betrokken. Er worden in dit
geval geen andere geïnteresseerde gebruikers op dit niveau bij het archief betrokken.
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Het participatieve archief
Er bestaan echter nog meer voorbeelden van participatie op management of beheerniveau.
Sterker nog, er ontstaan zelfs compleet nieuwe archieven op basis van gebruikersparticipatie. De
Finse archiefwetenschapper Isto Huvila gebruikt als eerste de term “participatory archive” voor
een archief dat wordt beheerd door een zichzelf sturende, aan elkaar gelijke groep gebruikers en
archivarissen (Huvila 24-25).
Het participatieve archief van Huvila heeft drie fundamentele kenmerken. Ten eerste:
gedecentraliseerde curatie, waarbij de curationele verantwoordelijkheden verdeeld zijn onder
archivarissen, informatiemanagers en gebruikers. Ten tweede: een radicale oriëntatie op de
gebruiker. Dat houdt in dat de gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van bronnen
prioriteit nummer één zijn. Ten derde: contextualisatie van zowel de documenten als het gehele
archiveringsproces. Een participatief archief neemt geen genoegen met enkel het archief als
context, maar erkent ook het belang van de context van de makers, curatoren en gebruikers.
Huvila heeft deze werkwijze zelf toegepast op een klein en lokaal Fins archief12 . Als beste
technische model voor een participatief archief stelt Huvila het Semantic Wiki van Mediawiki
voor vanwege de gebruiksvriendelijkheid, de flexibiliteit en de controle over verschillende
versies van artikelen (Huvila 24). De nadruk ligt hierbij op de mogelijkheden tot samenwerking
en discussie bij de opbouw en het beheer van het archief. Het concept van het participatieve
archief vindt weerklank bij de oprichting van nieuwe online digitale archieven als het Canadian
Alternative Media Archive13 (Kozolanka & Lithgow 4).

12 Saari Residence Archives: http://saarenkartano.muuritutkimus.fi/index.php/Main_Page. Het archief is alleen in
het Fins, voor meer Engelse informatie zie de Engelse informatie over de geschiedenis van het archief: http://
www.koneensaatio.fi/en/manor/history/ (beide laatste bekeken op 13-07-2011)
13 Canadian Alternative Media Archive: http://www.alternativearchive.org (laatst bekeken op 13-07-2011)
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Formatted space of participation
Het beeld van gebruikersparticipatie dat zowel Oomen en Aroyo als Huvila aanhangen, steunt
grotendeels op begrippen uit het utopische participatiediscours in de mediawetenschappen,
zoals “wisdom of the crowds” (Surowiecki 2004) en “cognitive surplus” (Shirky 2010). De
kennisvergaring en -deling van een groep mensen leidt volgens James Surowiecki vaak tot
beslissingen die beter zijn dan beslissingen die een individu in die groep zou hebben gemaakt.
Gebruikers zouden archivarissen dus kunnen helpen betere beslissingen te nemen. Clay Shirky
stelt dat mensen door de participatiemogelijkheden van digitale media hun vrije tijd steeds
meer online besteden aan creatieve en productieve activiteiten, zoals het maken van filmpjes of
mashups, en steeds minder aan consumptieve tijdsbestedingen, zoals televisie kijken (11). Het
cognitive surplus is het kennis- en tijdsoverschot van gebruikers dat onder de juiste
omstandigheden tot grootse online collaboratieve projecten kan leiden, zoals Wikipedia.
Archieven zouden hiervan kunnen profiteren door het cognitive surplus van hun gebruikers via
verschillende participatiemogelijkheden aan te boren.
Dergelijke visies zijn gebaseerd op de aanname dat digitale media de grenzen tussen
consumptie en productie vervagen, met als resultaat actievere en producerende consumenten,
de zogenaamde prosumenten. Hiertegenover staat het dystopisch discours, dat op de negatieve
kanten van gebruikersparticipatie wijst, zoals de uitbuiting van gebruikers door bedrijven door
ze gratis werk te laten verrichten (Andrejevic 197) en de lage en onprofessionele kwaliteit van de
user-generated content (Keen 2007).
Een zeer bruikbare middenpositie om het getouwtrek tussen producenten (in dit geval
de archivaris/het archief) en consumenten (gebruikers) beter te begrijpen komt van
mediawetenschapper Eggo Müller. Volgens Müller bewegen gebruikers zich altijd in een
“formatted space of participation” (Müller 60). De ruimte om te participeren is afhankelijk van
de grenzen die de producent van tevoren heeft opgesteld. Een groep gebruikers kan deze

31

grenzen en voorwaarden echter tot op zekere hoogte wel beïnvloeden door bijvoorbeeld
gezamenlijk te protesteren of subversief gedrag te vertonen. Er zijn dus verschillende gradaties
van participatie en invloed binnen de op voorhand geformatteerde ruimte van een digitaal
archief mogelijk. Deze gradaties lopen uiteen van compleet gesloten archieven tot volledig
participatieve archieven met daar tussenin institutioneel begeleide vormen van participatie.
De hypothese die we uit de hierboven beschreven ontwikkeling kunnen afleiden is dat de
digitalisering van archieven leidt tot digitale participatieve praktijken op alle niveaus van het
archiveringsproces en dat er daarnaast nieuwe participatieve archieven ontstaan. De rol en
daarmee ook de invloed van de gebruiker in archieven lijkt dus toe te nemen, omdat alle
verschillende vormen en gradaties van participatie in archieven in zekere zin aan het klassieke
beeld van het archief toornen. Hier rijst wederom de vraag: hoe uit zich dit in de praktijk? In
hoeverre staan archieven te trappelen om gebruikers op alle verschillende niveaus mee te laten
werken aan hun collecties? In hoeverre vinden archivarissen gebruikersparticipatie belangrijk?
Hoeveel vrijheid krijgen gebruikers binnen de “formatted space of participation”? Hoe ver willen
archivarissen de gebruikersparticipatie laten gaan? Hoe realistisch is het beeld van een
democratisch en transparant participatief archief? Hoe belangrijk is dan nog de autoriteit van de
archivaris?

1.4. Theorie versus praktijk?
In de vorige paragrafen hebben we gezien dat de digitalisering van archieven een aantal grote
ontologische en culturele veranderingen met zich meebrengt. Deze transitie kenmerkt zich door
een veranderende ontologie van het archief, de opening van archieven door vergrote en
laagdrempelige toegangs- en distributiemogelijkheden, en de grotere rol van de gebruiker door
allerlei vormen en gradaties van gebruikersparticipatie. Het valt op dat er in de academische
teksten veelal aan theoretische, filosofische, historische en soms ook literaire achtergronden
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wordt gerefereerd. In slechts weinig teksten komt de dagelijkse praktijk van digitale of
gedigitaliseerde archieven aan de orde. Bovendien wordt er op globale wijze van een aantal
eigenschappen van digitale media uitgegaan, zonder te onderzoeken hoe deze in de praktijk
werken. Hoewel van de archiefwetenschappen zou mogen worden verwacht dat zij de brug met
de praktijk slaan, blijkt dat mijns inziens met betrekking tot digitalisering tegen te vallen. Het
lijkt me, zeker bij een zulk ingrijpende verandering als de digitalisering van archieven,
noodzakelijk om de praktijksituatie van deze ontwikkeling onder de loep te nemen. Hoe
ontwikkelt zich de digitalisering van archieven in de praktijk? Welke rol spelen de theoretische
benaderingen daarbij? Om een beter beeld van de praktijk te krijgen heb ik negen semigestructureerde interviews gevoerd met experts in het veld. Naast antwoorden op mijn vragen
heb ik ook veel belangrijke nieuwe kennis uit de interviews verworven die tot nieuwe inzichten
heeft geleid. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van deze expertinterviews.
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2. De transitie van archieven in de praktijk
In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van de negen interviews14 die ik met verschillende
experts uit binnen- en buitenland op het gebied van digitale archieven en digitalisering van
archieven heb gevoerd 15. Eerst zal ik kort de interviews en de vragen toelichten, vervolgens volgt
een uitgebreide analyse van de resultaten van de interviews.

2.1. Expertinterviews
Omdat het archiefwezen een relatief breed veld is, en omdat mijn onderzoek een exploratief
karakter heeft, heb ik bewust een breed scala aan interviewpartners gekozen uit zowel binnenals buitenland, van lokale, nationale en internationale archieven, zowel documentenarchieven
als audiovisuele archieven, en zowel institutionele als niet-institutionele archieven.
Alle geïnterviewden komen op verschillende manieren dagelijks met digitale archieven
in aanraking, en zijn op basis van hun grondige praktijkkennis en -ervaring experts te noemen.
De geïnterviewden zijn niet allemaal archivaris. Sommigen werken bijvoorbeeld als directeur
R&D, ingenieur, of Europees projectcoördinator. De experts zouden als early adopters kunnen

14 Interviews zijn een gebruikelijke kwalitatieve onderzoeksmethode in de sociale en geesteswetenschappen. Er zijn
verschillende manieren om interviews te voeren. Ik wil een grondig inzicht krijgen in de praktijk van digitale
archieven; de beweegredenen, drijfveren, problemen en uitdagingen. Ik heb daarom gekozen voor diepteinterviews met experts uit de archiefpraktijk. Een expertinterview gaat uit van de kennis en visie van de expert en
probeert deze los te weken door verschillende vragen rondom hetzelfde onderwerp te stellen. Ik wil mij daarom
niet laten beperken door allerlei formele regels rondom vraagstellingen en vragenlijsten. Ik wil dat de experts
binnen de door mij gestelde kaders hun verhaal vertellen, zodat ik eventueel kan doorvragen als ik dat nodig acht.
Daarom heb ik gekozen om de vragen te stellen in de vorm van een “semi-structured interview in a free
format” (Deacon 65). Door de vrije vorm van het interview kan de geïnterviewde naar eigen inzicht en visie ingaan
op het thema. Tegelijkertijd houdt de interviewer controle over de discussie met een “interview guide” (Deacon
65). In mijn geval is deze interview guide gebaseerd op de hypotheses en vragen die in hoofdstuk 1 naar voren zijn
gekomen. De interview guide bevindt zich in de bijlage van deze masterthesis.
15 Alle interviews heb ik via Skype gevoerd, een voice-over-IP-programma waarmee je via internet kunt telefoneren.
De gesprekken heb ik opgenomen met het programma MP3 skype recorder. De opnames van de interviews zijn als
mp3-bestand aan de bijlage van deze thesis toegevoegd. Alleen van het interview met Brewster Kahle heb ik door
een technische fout helaas geen geluidsopname. Van zijn interview heb ik een memo gemaakt dat eveneens in de
bijlage van de thesis zit. Ook de transcripties van de interviews bevinden zich in de bijlage van deze masterthesis.

35

worden bestempeld; mensen die zich met digitale archieven bezig houden voordat de massa (in
dit geval: alle archivarissen en archiefgebruikers) dat doet.
De meeste experts heb ik in een online zoektocht op persoonlijke weblogs en via
websites van archieven gevonden. Uiteindelijk heb ik negen zeer geschikte interviewpartners
uit binnen- en buitenland gesproken. In tabel 1 staan ze op chronologische volgorde:

Overzicht interviews in chronologische volgorde
Da tu m

E x p er t

F u ncti e /Ar ch ie f

31-01-2011

Maarten Brinkerink

Projectmanager R&D, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NL

10-02-2011

Richard Wright

Ingenieur R&D, BBC Archives, UK

10-02-2011

Brewster Kahle

Oprichter en archivaris, The Internet Archive, USA

11-02-2011

Christian van der
Ven

Archivaris en coördinator digitale dienstverlening, Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC), NL, Docent aan archiefschool, oprichter
online archivarissencommunity Archief 2.0, blogger digitalearchivaris.nl

16-02-2011

Kirsten Kozolanka
& Michael Lithgow

Oprichters Canadian Alternative Media Archive, CA

21-02-2011

Sonja de Leeuw

Coördinator EUscreen, NL/EU

22-02-2011

Johan Oomen

Hoofd R&D, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

22-02-2011

Kate Theimer

Freelance consultant voor (digitale) archieven, oprichter van het populaire
vakblog ArchivesNext, auteur Web 2.0 tools and strategies for archives and
local history collections (2010).

11-03-2011

Martin Berendse

Algemeen Rijksarchivaris van Nederland, Beheerder Nationaal Archief,
Voorzitter International Council on Archives

Tabel 1: Overzicht van de interviews en interviewpartners in chronologische volgorde
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2.2. Resultaten van de expertinterviews
De resultaten van de interviews heb ik thematisch zoveel mogelijk naar de indeling van
hoofdstuk een gegroepeerd, om in hoofdstuk drie een directe vergelijking tussen theorie en
praktijk mogelijk te maken. Tijdens de interviews is er, naast de antwoorden en visies op de
gestelde vragen, ook veel nieuwe kennis naar voren gekomen die tot nieuwe inzichten heeft
geleid. Een deel van deze nieuwe kennis heb ik een aparte paragraaf gegeven, omdat deze kennis
een extra dimensie geeft aan de andere thema's.

2.2.1. De ontologie van het archief
De vragen over de verschuivende ontologie van het archief werden relatief mager beantwoord.
Dit kan aan een aantal factoren liggen. Dergelijke theoretische definitiekwesties werden door
veel geïnterviewden al gauw ontweken of als semantisch spelletje afgedaan. In sommige
gevallen moest ik vanwege de tijd door naar andere vragen en onderwerpen.
Alle interviewpartners heb ik als eerste naar hun eigen definitie van een digitaal archief
gevraagd. Acht van de negen experts gaan uit van een archief met digitale en gedigitaliseerde
bestanden of een digitale versie van het fysieke archief. Opvallend genoeg wordt bij de definitie
van een digitaal archief de online toegang, raadpleegbaarheid en doorzoekbaarheid inbegrepen.
Dit wordt als groot verschil met het fysieke archief gezien, waarbij het alleen om de bewaarplaats
zelf gaat. In sommige gevallen wordt ook de dienstverlening rondom het digitale archief als
onderdeel van de toegang bij de definitie inbegrepen (Van der Ven, Berendse). Alleen Kate
Theimer heeft vanuit haar achtergrond als voormalig archivaris van een electronic records archive
een andere definitie van een digitaal archief. Voor haar is een digitaal archief een archief met van
oorsprong digitale documenten. Gedigitaliseerde fysieke bronnen laat zij buiten beschouwing,
maar ze geeft wel aan dat ze begrijpt dat deze er ook bij kunnen horen en dat ze haar definitie
zou moeten verruimen (Theimer).
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Het institutionele perspectief wint
De academische discussie over de verschuivende ontologie en definitie van het archief door haar
digitalisering lijkt in de praktijk een duidelijke winnaar te hebben. Alle geïnterviewden,
inclusief de experts van niet-institutionele archieven, zien het archief als een plaats van actieve
betekenisgeving en contextualisering. Deze visie sluit goed aan op het institutionele perspectief
uit hoofdstuk een, waarbij archivarissen en gebruikers van het archief door constante
herinterpretatie van documenten betekenis geven aan het verleden. Het repository in de zin van
Featherstone, de concretisering van het technologisch perspectief, wordt over het algemeen als
'slechts' de technische infrastructuur gezien. Volgens Kate Theimer zorgen alleen al de
institutionele standaarden en ordeningsregels ervoor dat een archief meer is dan alleen een
repository.
Hoewel de niet-institutionele archieven sterker gebruik maken van digitale
technologieën, vinden ook zij de benadering van een archief als repository te passief (Kahle,
Kozolanka & Lithgow). Soms is dat ook uit onvrede met het begrip. Brewster Kahle stelt dat
archieven zich weliswaar meer in die richting verschuiven, maar vindt repository een te koud en
leeg begrip:

“I prefer the traditional word 'archive'. Repository sounds like I'm at the doctor, it sounds so
cold and empty. I think the word archive should be continued to be used, also when the use and
the meaning of archive are changing.” (Kahle)

Toch wordt het technologische perspectief niet helemaal aan de kant gezet. Sonja de Leeuw van
EUscreen benadrukt eveneens de contextualiserende functie van het archief, maar stelt dat het
een het ander niet uitsluit. Een digitaal archief kan volgens haar soms tegelijkertijd als repository
gezien worden, afhankelijk van het gebruikersscenario:
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“Je kunt een digitaal archief op verschillende niveaus ook binnenkomen. Je kunt precies weten
wat je zoekt en dan van een advanced search functionaliteit gebruik maken, of je bent heel
onbevangen en dan kun je in die repository misschien heel verschillende combinaties maken en
zoeken.” (De Leeuw)

Eveneens worden in sommige interviews bepaalde ontwikkelingen genoemd, die duidelijk
aspecten van het technologische perspectief weergeven. Christian van der Ven ziet bijvoorbeeld
steeds meer parallelle toegangen tot archieven ontstaan door persoonlijke omgevingen in de
vorm van een gebruikersaccount op een website.

“Ik noem als simpel voorbeeld de fotodatabase van het Regionaal Archief Tilburg, en ik geloof
dat het Nationaal Archief er ook mee bezig is. Daar kun je een 'mijn archief' aanleggen en dan
kun je zelf fotocollectietjes samenstellen. Het Regionaal Archief Leiden is daar weer iets verder
in gegaan. Daar kun je een profiel aanmaken of zelf verhalen of transcripties bij hun
archiefstukken maken. Dus daar ontstaat nog meer een eigen omgeving waarin jij je eigen
toegangen en dergelijke maakt. Als dat

nog verder gaat met het kunnen taggen, raten, of tot

favoriet bombarderen van dingen, dan ontstaat inderdaad een soort alternatief
toegangenapparaat.” (Van der Ven)

Bepaalde aspecten van het technologische perspectief, zoals een meervoudige ordening van
documenten in persoonlijke collecties en de mogelijkheid om documenten te bewerken (in de
vorm van annotaties), komen bij deze ontwikkeling duidelijk naar voren.
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Cultural Commonwealth
Het technologische perspectief lijkt beter tot zijn recht te komen als het archief in een bredere
context wordt benaderd. Johan Oomen beschrijft deze context als een kenniswolk, een netwerk
van allerlei institutionele en niet-institutionele organisaties en andere (erfgoed)websites waarin
het cultureel erfgoed wordt bewaard en gedeeld. De term die hij hiervoor graag gebruikt is
“cultural commons” of “cultural commonwealth” (Oomen).

“We maken nu een stap van catalogi en een verwijzing naar een fysiek object naar
informatieknooppunten of nodes in een groot kennisnetwerk. Die nodes kunnen instellingen
zijn, bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek of Beeld en Geluid. Maar ook Wikipedia kan een
node zijn waar eindgebruikers zorgen voor het vullen ervan. Doordat cultureel erfgoed
genetwerkt wordt, zie je grote verschuivingen ontstaan. Wat je dan ziet is een herijking van de
rol van het archief. Dus als je aan mij vraagt hoe ik tegen een repository aankijk waarin
eindgebruikers een actieve rol spelen, zeg ik: dat is een van de kenmerken van de toekomst van
die cultural commonwealth, waarin het niet gaat over één repository, maar over dat grote
geheel, over al die kennis die aan elkaar is gerelateerd en met elkaar verbonden kan worden.
En dan is het aan een eindgebruiker om daar weer betekenisvolle links tussen te maken. Dat
kan zich dan helemaal afspelen buiten de institutionele repository.” (Oomen)

Johan Oomen's visie komt naar mijn mening dichtbij Featherstone's visie van het archief, maar
dan op een genetwerkt macroniveau. Hij is de enige van de geïnterviewde experts die op deze
manier verder kijkt dan zijn eigen archief.
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Institutioneel versus niet-institutioneel
Over de vraag hoe vrij het begrip archief is lopen de meningen uiteen. Brewster Kahle en
Christian van der Ven zijn duidelijk voorstander van een laisser-faire standpunt: hoe meer
mensen het woord op een positieve manier gebruiken, hoe beter. Kate Theimer en Sonja de
Leeuw vinden dat er minstens de intentie moet zijn om langdurig documenten te bewaren en
dat er standaarden en regels moeten zijn voor de wijze waarop voordat iets een archief genoemd
mag worden. Dit standpunt is vergelijkbaar met de kritiek van archivarissen op YouTube, die in
paragraaf 1.3. wordt behandeld (Kessler & Schäfer 276, 286). Met pijn in het hart erkent Kate
Theimer dat deze voorwaarden ook buiten de institutionele sector kunnen bestaan:

“I am always trying to remind myself not be stuck in old ways of thinking. And just because it
doesn't look like the kind of archive that I would have thought was an archive, doesn't mean that
it's not. And it's happening more and more. You've seen that people and organizations are
stepping forward to preserve records. And no, they're not necessarily an archive in the classic
sense, but they're doing it.” (Theimer)

Ondanks de meer en minder succesvolle particuliere en andere niet-institutionele initiatieven
om een archief te starten, ligt er volgens een aantal geïnterviewden nog wel degelijk een
meerwaarde voor een institutioneel archief. Volgens Maarten Brinkerink ligt deze in de
expertise die een institutioneel archief vanwege bepaalde financiële en juridische
mogelijkheden vanuit haar mandaat kan bieden. Algemeen Rijksarchivaris Martin Berendse
denkt dat zeker in het digitale tijdperk de vraag naar authenticiteit van bronnen en
betrouwbaarheid van informatie groter zal worden dan ooit tevoren, en dat daarin een
belangrijke rol voor het institutionele archief is weggelegd.
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Digitaal archief versus digitale bibliotheek
Tijdens het geven van de interviews kwam er een nieuw definitieprobleem, of eerder een
grensvervaging, aan het licht. Geïnterviewden van niet-institutionele archieven stelden dat een
digitaal archief vergelijkbaar wordt met een digitale bibliotheek16 . Dat leverde een nieuwe vraag
op, die ik in een aantal interviews nog kon stellen: in hoeverre verschillen digitale archieven
eigenlijk nog van digitale bibliotheken?
De verschillen tussen institutionele archieven en niet-institutionele archieven worden
in deze context erg duidelijk. Niet-institutionele archieven onderbouwen deze grensvervaging
op basis van de toegankelijkheid van en participatie in het digitale archief en/of de digitale
bibliotheek. Brewster Kahle legt uit dat The Internet Archive zich in een grijze zone tussen archief
en bibliotheek bevindt. The Internet Archive is gestart als archief, maar probeert steeds meer een
bibliotheek te worden, omdat bibliotheekcollecties over het algemeen toegankelijker en
gebruikersvriendelijker zijn dan archiefcollecties (Kahle). Kirsten Kozolanka en Michael
Lithgow van het eveneens niet-institutionele Canadian Alternative Media Archive hebben een
soortgelijke argumentatie:
“To me, the library very much has a connotation of being two-way, of being participatory, of
being public and open. I see that as something that has much

more vitality and is much

more active than even an archive could be. It is something where dust settles on the artifacts.
That's the kind of impression that we don't want to give, because it's participatory and it has to
be, as they say, user-friendly, and in fact, the users have to be very much involved in it. So the
library is something that we want to keep as part of our sense of what it is that we're doing.”
(Kirsten Kozolanka in Kozolanka & Lithgow)
16 In een fysieke bibliotheek worden gepubliceerde boeken en andere documenten (audiovisueel materiaal, software,
etc.) aan gebruikers uitgeleend. Een archief heeft in eerste instantie de taak om ongepubliceerde en meestal unieke
primaire bronnen te bewaren en binnenshuis raadpleegbaar te maken. Dat maakt een archief ook veel
kwetsbaarder dan een bibliotheek en daarom heeft het vaak strengere regels voor het raadplegen van materiaal. In
een digitale context vervagen deze verschillen omdat beide op een vergelijkbare wijze digitale kopieën van hun
materiaal beschikbaar stellen en raadpleegbaar maken. Voor meer informatie over het verschil tussen (fysieke)
archieven en bibliotheken, zie de website van Library and Archives Canada: http://www.collectionscanada.gc.ca/
04/0416_e.html#diﬀerence (laatst bekeken op 27-05-2011)
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In latere interviews heb ik experts van institutionele archieven naar dit vervagende verschil
tussen (digitale) archieven en bibliotheken gevraagd. De argumenten tegen de grensvervaging
zijn meestal gebaseerd op de functies en doelstellingen van het instituut. Kate Theimer17 stelt dat
de verschillende achtergronden, tradities, regels en standaarden tot een duidelijk onderscheid
leiden. Martin Berendse stelt in een vergelijkbare argumentatie dat eigenlijk alleen de
beheerfunctie op digitaal niveau vergelijkbaar wordt. Alle andere functies die aan archieven zijn
toegeschreven blijven volgens hem ook in digitale vorm anders dan die van bibliotheken.

2.2.2. Digitaal archief ≠ Fysiek archief
Een ander zeer opvallend en nieuw punt dat duidelijk uit de interviews naar voren komt, is dat
de digitalisering nog lang niet zo ver is als, en technisch veel complexer is dan in de theorie
steeds wordt aangenomen. De meeste institutionele archieven bedoelen met 'gedigitaliseerd' op
dit moment dat ze hun catalogus digitaal beschikbaar en doorzoekbaar hebben gemaakt, maar de
collectie nog niet:

“Vaak, als een digitaal archief ontsloten is, betekent dat gewoon dat de catalogus online is
gezet, iets wat Beeld en Geluid overigens ook zo gedaan heeft. Alleen, die database staat niet
gelijk aan dat het archief digitaal is. Die eerste stap, het online zetten van de catalogus, is door
een aantal instellingen al wel gemaakt, maar het is mooi als daar ook nog wat achter
hangt.” (Brinkerink)

De digitalisering van de daadwerkelijke collectie blijkt een onevenwichtig project voor de lange
termijn, dat vanwege de hoge kosten veelal op projectbasis wordt uitgevoerd. Waar teksten over
digitale archieven uitgaan van een situatie van een compleet gedigitaliseerd archief, of

17 Kate Theimer werkt zelf niet voor een institutioneel archief, maar heeft dat lange tijd gedaan en is in haar werk als
consultant en auteur met name betrokken bij institutionele archieven.
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tenminste een lineaire digitalisering in afzienbare tijd, blijkt dit proces zelfs op de lange termijn
behoorlijk wat economische, juridische en materiële obstakels te kennen die niet in de theorie
worden genoemd.

Obstakels van het digitaliseringsproces
De obstakels van het digitaliseringsproces die het digitale archief ongelijk houden aan het
fysieke archief18 , zijn de volgende:

1. Economische obstakels: Er zijn verschillende economische obstakels te noemen.
a. Beperkt budget: Een beperkt budget en bezuinigingen in de culturele sector (zowel in
binnen- als buitenland) zorgen ervoor dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat
er gedigitaliseerd wordt (Wright, Theimer, Berendse). Kate Theimer geeft een aantal
motivaties voor dergelijke keuzes:

“You can digitize your most popular things, the things that everybody wants. Or you can
choose to digitize the things that aren't popular because nobody knows about them, but
you think are interesting to make, to bring them to the service. You can digitize for
preservation reasons, the same way we used to do for microfilm, so that people don't
actually have to handle the documents.” (Theimer)

Meestal maakt het instituut zelf een afgewogen keuze wat het digitaliseert. Het
meeste materiaal wordt op projectbasis met projectgeld op verschillende niveaus
(bijvoorbeeld door de Nederlandse regering of de Europese Unie) gefinancierd of
gesubsidieerd (Brinkerink, Van der Ven, Theimer, Berendse).
18 De door mij geïnterviewde niet-institutionele archieven hebben deze ongelijkheid niet vanwege het ontbreken
van een fysieke wederhelft van hun archief en omdat ze gebruikers laten participeren aan het aanvullen van de
collectie. Toch zou deze ongelijkheid ook bij niet-institutionele kunnen bestaan, in het geval van een te
digitaliseren fysieke collectie.
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b. Commerciële digitalisering: volgens Kate Theimer worden in de Verenigde Staten
grote delen van archieven door commerciële bedrijven als Footnote en Ancestry.com
gedigitaliseerd. In de contracten staat vaak een vertraging van vijf jaar voordat het
materiaal voor iedereen gratis online toegankelijk wordt. In de tussentijd vraagt het
bedrijf geld voor de toegang tot de documenten19 .
c. Externe donaties: soms worden bepaalde collecties door externe donaties
gedigitaliseerd, wat ruimte geeft aan allerlei lobbygroepen – van machtige en rijke
groepen in de samenleving tot minderheden – om bepaalde collecties eerder te laten
digitaliseren dan anderen (Theimer).

d. Interne commerciële belangen: omroepbedrijven als de BBC lopen een ander
economisch dilemma tegen het lijf:

“the problem in the BBC is the tension between being a company that has its daily job to
do and being a world-class heritage institution, which is a nice thing to say, but it doesn't
pay any of the bills.” (Wright)

2. Juridische obstakels: auteursrecht is in vrijwel elke discussie over digitale media
problematisch, zo ook in archieven. Maarten Brinkerink stelt dat dit, met name voor
audiovisuele archieven, de grootste uitdaging voor digitale archieven is.

19 Brewster Kahle maakt zich boos over dergelijke oplossingen, omdat hij met The Internet Archive “pioneered for
cheap and open source digitalization methods”. (Kahle)
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“De ontsluiting is gebonden aan het materiaal waar je toestemming voor kunt krijgen,
waar je zelf rechthebbende over bent, of waarvan de auteursrechten verlopen zijn. Maar
zeker in het audiovisuele domein is dat maar een fractie van de collectie, omdat heel veel
materiaal überhaupt niet langer dan 70 jaar geleden is geproduceerd. Het grootste deel
van de audiovisuele geschiedenis is gewoon nog auteursrechtelijk
beschermd.” (Brinkerink)

Afspraken die zijn gemaakt met rechthebbenden om binnen de fysieke muren van
het archief hun werken te laten raadplegen, gelden niet voor een digitale omgeving.
Volgens Maarten Brinkerink is dit probleem alleen met nieuwe contracten en
wetswijzigingen op te lossen, iets wat nog lange tijd kan duren.

3. Materiële obstakels: Het is volgens Martin Berendse ontzettend duur om bepaalde
unica te digitaliseren. Naast het duidelijke economische aspect van dit argument, zit er
hier ook een materieel aspect aan vast. De bijzonderheid van bepaalde documenten ligt
in de materiële vorm ervan. Het materiaal zelf, het formaat en de breekbaarheid van het
materiaal zorgen ervoor dat er speciaal hierop afgestemde, en dus duurdere scans
moeten worden gemaakt.

De verschillende obstakels hebben grote gevolgen voor de toegang tot en de participatie aan het
archief. In de volgende paragrafen en in het volgende hoofdstuk zal ik hier dieper op ingaan.
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2.2.3. Versterkte opening?
Iedereen lijkt het eens te zijn: archieven openen zich versterkt door digitalisering. Er zijn echter
zeer uiteenlopende antwoorden op de vraag waarom en hoe ze zich openen. De vraag waarom
archieven zich openen door de digitalisering kent vier perspectieven:

1.

Instituut: Maarten Brinkerink en Johan Oomen, beide van de R&D afdeling van Beeld en
Geluid, verklaren de opening vanuit een institutioneel oogpunt. Ten eerste moeten
archieven zich wel openen door de hoeveelheid publiek geld die in de digitalisering
steekt (Brinkerink), een economisch argument. Ten tweede openen archieven zich
omdat “je het je niet kunt veroorloven niet te doen”, meer een tijdsgeestargument
(Oomen).

2. Gebruiker: Christian van der Ven legt de opening van de archieven meer bij de
gebruikers: “Via internet bereik je meer mensen dan via de studiezaal en
tentoonstellingen in buurthuizen”. Dat alleen al zorgt volgens hem voor een opening van
het archief naar de gebruiker toe (Van der Ven).

3. Medium: Kate Theimer geeft een mediumspecifieke reden. Ze stelt dat gebruikers door
de aanwezigheid van archieven op het web en in sociale media een bepaalde mate van
transparantie en toegang tot de content verwachten, zoals ze die bij andere websites
gewend zijn. Bovendien, stelt Kate Theimer, geven steeds meer archivarissen een blik
achter de schermen doordat ze steeds vaker bloggen over hun werkzaamheden.
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4. Politiek: In het geval van institutionele archieven spelen politieke impulsen ook een rol,
zoals de belofte van de Amerikaanse regering van president Barack Obama om de
overheid transparanter te maken (Theimer).

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe archieven zich openen door digitalisering kijken we
naar de omgang met de distributiemogelijkheden en de toegangsbenadering van de
verschillende geïnterviewden.

Distributiestrategieën
Hierboven hebben we reeds gezien dat de digitalisering van archieven door economische,
juridische en materiële problemen geen lineair proces is, en dat daardoor slechts een deel van
het fysieke archief meestal projectmatig online digitaal raadpleegbaar is. Dit weerspiegelt zich in
de digitale distributiestrategieën van archieven. Algemeen Rijksarchivaris Martin Berendse legt
de strategie van het Nationaal Archief in drie stappen uit:

“De eerste strategie die wij voeren is dat wij ervoor zorgen dat onze toegangen, onze indexen,
dus de manier waarop je in onze collectie kunt zoeken – dat is overigens een enorme operatie –
niet alleen maar naar Nederlandse, maar ook naar internationale standaarden digitaal te
bevragen is. De tweede stap die wij zetten is dat we daarvoor zelf een platform hebben, onze
website, maar eigenlijk ook als strategie hebben dat we die indexen via meerdere platforms
bevraagbaar willen maken. Dat kan in nationaal, en dat kan in Europees verband. (...) En de
volgende stap is dat je niet alleen maar zorgt dat onze toegangen en indexen via die platforms
te bevragen zijn, maar ook de collectie zelf.” (Berendse)
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Uit de interviews blijkt dat bij andere institutionele archieven vergelijkbare benaderingen, of
volgordes in werkwijze bestaan (Brinkerink, Van der Ven, De Leeuw), waarbij stap 2 en 3 ook
vaak op projectniveau ontstaan (Brinkerink, Theimer). Voor niet-institutionele archieven is het
bouwen van een platform de belangrijkste eerste stap, omdat ze anders hun content niet
toegankelijk kunnen maken. Dit heeft niet per se met de institutionalisering te maken, maar
eerder met het feit dat de door mij geïnterviewde niet-institutionele archieven digitaal zijn
begonnen en enkel digitale collecties beheren, zonder fysieke wederhelft20. Dit heeft eveneens
tot gevolg dat alle collecties van de niet-institutionele digitale archieven volledig online
raadpleegbaar zijn.
Naast de institutionele distributiestrategie van Martin Berendse kan ik nog een aantal
andere distributiestrategieën uit de interviews afleiden. Ten eerste wordt het uitbesteden van
bepaalde collecties naar externe platformen genoemd, zoals de Library of Congress dat deed met
baseballfoto's op Flickr21 (Theimer). Dit heeft meestal als doel nieuwe gebruikers aan te spreken
en feedback of extra informatie over de foto's van gebruikers te verkrijgen. Ten tweede wordt het
gebruik van API's22 en widgets genoemd, waarmee content op andere websites of in software of
applicaties kan worden weergegeven, zoals bij het inbedden van een YouTube video. Maarten
Brinkerink geeft aan dat Beeld en Geluid momenteel zelf projectmatig widgets aanbiedt. Bij The
Internet Archive worden API's veel gebruikt om content toegankelijk te maken voor en door
gebruikers, zodat ze er mashups mee kunnen maken (Kahle). Uit verschillende interviews blijkt
20 The Internet Archive heeft wel degelijk gedigitaliseerde collecties van oorspronkelijk fysiek materiaal, maar beheert
alleen het digitale materiaal in digitale collecties. (Kahle)
21 Zie de website van de Library of Congress: http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf voor het
onderzoeksrapport (laatst bekeken op 26-04-2011). Dit onderzoek kreeg navolging van het Nationaal Archief. Zie
hiervoor het evaluatierapport op de website van het Nationaal Archief: http://www.nationaalarchief.nl/images/
3_16370.pdf (laatst bekeken op 26-04-2011).
22 Een API is een interface die verschillende soorten software met elkaar laat communiceren. Een API maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om data van de ene website via een widget op een andere te laten zien, zoals bij het inbedden
van een YouTube video op een weblog. Voor een precieze definitie van API zie het Engelse Wikipedia artikel over
API: http://en.wikipedia.org/wiki/Api (laatst bekeken op 26-04-2011)
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dat sociale netwerksites als Facebook en Twitter met name worden gebruikt voor
marketingdoeleinden, communicatie met gebruikers en naamsbekendheid van het archief; niet
zo zeer voor het verspreiden van content (Brinkerink, Van der Ven, Theimer).
De digitale toegang tot de meeste institutionele archieven bestaat nu vaak slechts uit een
online catalogus, een website waar een gedeelte van het materiaal toegankelijk is, en
verschillende projectwebsites met digitaal materiaal. Het (niet-institutionele) Internet Archive is
het enige archief van de geïnterviewden waarbij alle content ook toegankelijk is. Sterker nog, in
The Internet Archive hebben bepaalde gebruikers zelfs toegang tot de broncode van de website en
is bijna alle gebruikte software open source (Kahle). Het andere niet-institutionele archief, het
Canadian Alternative Media Archive, is nog in oprichting, maar het is de bedoeling dat op termijn
producenten van alternatieve media hun materiaal direct online beschikbaar stellen (Kozolanka
& Lithgow).

Toegangsmogelijkheden
Alle interviewpartners hebben wel ideeën over hoe de toegang zou moeten worden benaderd.
Ten eerste zijn goede gebruikersinterfaces nodig. Veel interfaces blijken momenteel goed voor
intern gebruik, maar zijn niet gebruikersvriendelijk voor eindgebruikers (Theimer). Sonja de
Leeuw organiseert voor EUscreen daarom verschillende focusgroepmeetings met gebruikers om
een beter beeld van hun zoekgedrag en -wensen te krijgen. Maarten Brinkerink stelt dat je
gebruikers toegang moet bieden waar ze al zijn, en dat is meestal juist buiten het archief,
bijvoorbeeld op Wikipedia. Richard Wright denkt aan een aangepaste toegang voor
verschillende identificeerbare gebruikersgroepen. Volgens Maarten Brinkerink is dat bij Beeld
en Geluid in verband met auteursrechtenkwesties nu al realiteit: een deel van de collectie is
bijvoorbeeld slechts voor educatief gebruik digitaal toegankelijk voor basisscholen door middel
van identificeerbare IP-adressen. Martin Berendse stelt dat er een overkoepelende infrastructuur
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voor alle archieven en hun inhoud moet komen, vergelijkbaar met 9292ov.nl23 voor de
verschillende openbaar vervoersdiensten.

“Alle archiefinstellingen zouden eigenlijk gemeenschappelijk toegang tot hun collecties moeten
geven. Laten we zeggen, er zijn heel veel busmaatschappijen en de Nederlandse Spoorwegen,
et cetera. Maar er is ook een soort OV 9292, waar je, als je van A naar B wilt in ieder geval te
horen krijgt wanneer en waar je vertrekt en hoe die dingen allemaal op elkaar aansluiten. Dat
hebben wij nog niet.” (Berendse)

Maarten Brinkerink bevestigt deze ontwikkeling, maar voorziet bij een dergelijk systeem een
aantal problemen wat betreft de interoperabiliteit van collecties uit verschillende archieven:

“Aan de ene kant zie je dat er op nationaal niveau steeds meer wordt nagedacht over hoe de
infrastructuur, en dan gaat het met name over opslag, meer gecentraliseerd kan worden, en
hoe dat ondergebracht kan worden bij een aantal grote instituten, omdat dat gewoon ook
kostenefficiënt is. Maar aan de andere kant zit er gewoon heel veel verschil in de collecties die
de grote archieven in Nederland hebben. Dat maakt het heel moeilijk om dat soort collecties
echt in één systeem onder te brengen, omdat die gewoon op een hele andere manier
beschreven worden en omdat er op verschillende manieren mee om wordt
gegaan.” (Brinkerink)

Een toegangsmogelijkheid waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt (maar niet in de
archieven van de geïnterviewden) is Linked Open Data24. Met Linked Open Data stelt een archief als
23 9292ov.nl is een website met reisinformatie voor al het openbaar vervoer in Nederland. Voor meer informatie zie:
http://www.9292ov.nl (laatst bekeken op 24-07-2011)
24 Ik heb hier niet de ruimte om het gehele debat rondom Linked Open Data voor cultureel erfgoed uit te lichten,
maar voor meer informatie zie de website van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): http://www.den.nl/bericht/2278
(laatst bekeken op 26-04-2011)
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het ware (een deel van) de catalogus of de collectie als database beschikbaar aan gebruikers en
softwareontwikkelaars, die met die data verschillende applicaties kunnen maken. Christian van
der Ven ziet hierin mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen toegangenapparaat te maken.
Volgens Johan Oomen heeft het pas zin om data te delen als je ze zelf in een betekenisvolle
context kunt aanbieden, zodat er “altijd ook een reden is voor eindgebruikers om naar je eigen
branded omgeving te gaan”. Hij stelt voor om niet meteen de hele catalogus via Linked Open Data
toegankelijk te maken, maar eerst een projectafhankelijke selectie. Het heeft volgens hem pas
zin om de hele catalogus op die manier te verspreiden als je veel content online hebt staan,
omdat er dan ook veel interactie met het materiaal kan plaatsvinden.

Problemen bij toegang en distributie
Ook bij het verspreiden en het toegankelijk maken van het archiefmateriaal stoten
de geïnterviewde experts op praktische problemen. Deze zijn in te delen in
economische, juridische en technische problemen.
1. Economische problemen:
a. Kosten: het bouwen van goede gebruikersinterfaces kost geld. Hierdoor worden
voornamelijk veel specifieke interfaces met projectgeld op projectniveau gemaakt en
wijzen interviewpartners op experimentele voorbeelden, zoals de website Mapping
our Anzacs25 (Theimer) of de video labeling game Waisda?26 (Brinkerink, Oomen).
25 Op Mapping Our Anzacs kunnen gebruikers naar archiefmateriaal zoeken van soldaten die in de Eerste
Wereldoorlog voor het Australische leger hebben gevochten. Ze kunnen hierover een plakboek maken of een
virtuele huldebetuiging creëren. Zie de website http://mappingouranzacs.naa.gov.au/ (laatst bekeken op
13-07-2011) voor meer informatie.
26 Waisda? is een video labeling game, waarin gebruikers zo snel mogelijk tags moeten toevoegen aan audiovisueel
archiefmateriaal. Hoe meer spelers dezelfde tags gebruiken, hoe meer punten de gebruiker verzamelt. Zie de
website van Waisda? voor meer informatie: http://www.waisda.nl (laatst bekeken op 24-07-2011). voor het
evaluatierapport van Waisda? zie de website van Beelden voor de Toekomst: http://
beeldenvoordetoekomst.nl.dev.zicht.nl/nl/research/waisda-video-labeling-game-evaluation-report (laatst
bekeken op 24-07-2011)
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b. Concurrentie: een van de uitdagingen waar erfgoedinstellingen mee geconfronteerd
worden, die zich voornamelijk bij digitaal audiovisueel materiaal voordoet, is
volgens Johan Oomen dat het archief niet meer de enige aanbieder van de content is.
Potentiële klanten en gebruikers vinden op websites als YouTube en Flickr vaak sneller
en goedkoper wat ze nodig hebben. Ze nemen daarbij een lagere kwaliteit en de
onduidelijke juridische situatie voor lief. Er bestaat online dus concurrentie voor
archieven. Archieven moeten zich daarom profileren als de beste aanbieder van hun
content, bijvoorbeeld door te wijzen op een hoge resolutie en inachtneming van het
auteursrecht (Oomen).

2. Juridische problemen: Wederom spelen auteursrechtelijke problemen hier een rol. Dit
leidt tot gradaties in de toegankelijkheid voor verschillende gebruikersgroepen
(Brinkerink, Wright). Zo hebben educatieve gebruikers, zoals scholieren of academici,
toegang tot een veel groter gedeelte van het digitale archief dan de reguliere gebruiker.

3. Technische problemen: Er zijn verschillende technische problemen bij de distributie
van en toegang tot digitale documenten.
a. Interoperabiliteit: Bij het creëren van een overkoepelende toegang voor meerdere
archieven zullen interoperabiliteitsproblemen moeten worden opgelost, omdat
verschillende collecties verschillende manieren van opslaan en beschrijven kennen
(Brinkerink).
b. Ordening: als collecties via verschillende portalen en projecten toegankelijk zijn,
bestaan er kopieën op verschillende servers, en zijn er verschillende webadressen
voor één document. Om de toegang overzichtelijk en duurzaam te houden “the
primary resource (...) needs to have a permanent URL or a permanent URI” (Wright).
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Zonder deze vaste plek worden toegang en distributie chaotisch.
c. Complexiteit: Volgens Kate Theimer is het moeilijker digitale informatie beschikbaar
te stellen dan het is om fysieke documenten te digitaliseren. Het probleem van de
complexiteit van digitale bestanden uit zich in de vele verschillende
bestandsformaten en de manieren waarop ze toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Er moeten keuzes worden gemaakt in de potentiële ordening en doorzoekbaarheid
van de bestanden, en er moet rekening worden gehouden met de duurzaamheid van
de bestandsformaten. Bovendien rijst hier veelal de vraag: hoeveel context moet
worden opgeslagen in het geval van een hypertextueel document. In het geval van
digitale documenten met links, zoals tweets of blogposts, hoe ver moet je dan gaan om
ook de pagina's erachter te archiveren? En naar welke criteria?27

De veranderende relatie tussen archivaris en gebruiker
De opening van archieven heeft naast oorzaken ook gevolgen: het verandert de relatie tussen
archivaris en gebruiker, voornamelijk vanwege de enorme toestroom aan gebruikers. Ik heb de
geïnterviewden gevraagd hoe deze relatie in de praktijk verandert. Het kwantitatieve verschil in
de relatie tussen archivaris en gebruiker door grote aantallen digitale gebruikers wordt door
zowel niet-institutionele (Kahle) als institutionele archieven (Wright, Van der Ven, Berendse)
bevestigd. De grote gebruikersaantallen brengen automatisch ook een kwalitatief verschil in de
verhouding tussen archivaris en gebruiker. De gevolgen lijken tegenstrijdig: minder contact met
de gebruiker, maar ook omgaan met meer feedback van de gebruiker.
Aan de ene kant hebben archivarissen minder tijd per gebruiker, ook tijdens hun werk in
27 Ik ga hier in deze thesis niet dieper op in, maar het zou een zeer interessant onderwerp voor verder onderzoek
zijn. Een interessante visie hierop komt van de Canadese communicatiewetenschapper Alexander Halavais. Hij
geeft in “Knowledge Everywhere: The Distributed Memory of Social Media” de hoop op om archieven voor het
internet te maken en stelt voor te focussen op het ontwikkelen van tools waarmee het web zichzelf automatisch
zou kunnen archiveren (Halavais 2010, 6)
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het fysieke archief. Volgens Algemeen Rijksarchivaris Martin Berendse zullen archivarissen zich
daarom meer gaan focussen op de toegangen voor gebruikers dan daadwerkelijk meer tijd en
aandacht voor individuele gebruikers te hebben. Hij stelt dat de rol van de archivaris verschuift
van acteur naar regisseur, zodat de gebruikers kunnen “acteren” (Berendse). Aan de andere kant
krijgen de “acterende” gebruikers meer kansen om feedback te geven. Volgens Kate Theimer
moeten archivarissen daarom ook meer openstaan voor de feedback van gebruikers. Martin
Berendse vat deze schijnbare paradox als volgt samen:

“Je zou het als een paradox kunnen zien. Je zou ook kunnen zeggen: we gaan er tussenuit.
Daardoor komt die gebruiker nog dichter bij de spullen te staan. Ik weet niet of je je die Dellreclame [Dell is een grote Amerikaanse computerfabrikant] nog kunt herinneren? Waarom
waren de computers van Dell zo goedkoop? Omdat ze de tussenhandel hadden uitgeschakeld.
Dat doen wij ook. Het hoogste goed is namelijk niet het contact tussen een klant en een
archivaris, maar contact tussen een klant en het archief dat hij zoekt.” (Berendse)

De in hoofdstuk een besproken angst voor de gebruiker bestaat volgens Kate Theimer nog wel
bij veel archivarissen, maar neemt gevoelsmatig af, en lijkt bovendien voornamelijk een
generatieconflict. Die angst bestaat onder andere uit het idee dat gebruikers het werk van
archivarissen overbodig maken. Christian van der Ven vindt dat onzin, omdat er genoeg werk is
te doen. Hij verwelkomt de actieve gebruiker en ziet dat hij een deel van het werk (bijvoorbeeld
het beantwoorden van vragen) gemakkelijk en op een vertrouwelijke manier aan gebruikers kan
afgeven (Van der Ven).
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2.2.4. Gebruikersparticipatie
De rol van de gebruiker blijkt een hot item. In het algemeen staan alle archieven daar positief
tegenover, maar hebben zij meestal geen uitgebreid aanbod aan participatiemogelijkheden. In
tabel 2 staat een overzicht van de huidige participatiemogelijkheden in de archieven van de
geïnterviewde experts. De categorieën van participatie zijn ingedeeld naar criteria uit het Digital
Content Life Cycle Model dat Johan Oomen en Lora Aroyo (3) hanteren en extra criteria die ik
naar aanleiding van de interviews heb toegevoegd. Deze extra criteria hebben betrekking op
participatiemogelijkheden buiten het archiveringsproces zelf, maar worden in de interviews wel
door de experts genoemd. Het aantal archieven is minder dan het aantal experts, omdat twee
experts van Beeld en Geluid afkomstig zijn (Johan Oomen en Maarten Brinkerink) en omdat één
expert niet voor een archief werkt, maar als freelance consultant werkzaam is (Kate Theimer).
Ondanks dat het Canadian Alternative Media Archive nog in oprichting is, heb ik het voor de
volledigheid in de tabel geïntegreerd. Kirsten Kozolanka en Michael Lithgow hebben namelijk
wel duidelijke plannen over de aanpak van hun participatieve archief.
Uit tabel 2 wordt in één oogopslag duidelijk dat niet-institutionele archieven als The
Internet Archive veel meer digitale participatiemogelijkheden bieden dan institutionele
archieven. En daar waar institutionele archieven participatie aanbieden, gelden er vaak
beperkingen. Een deel van de participatiemogelijkheden van institutionele archieven is
projectmatig (p), en daarmee slechts voor een klein gedeelte van het archief geldig. De correctieen transcriptiemogelijkheden beperken zich momenteel bij het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) tot een bepaalde gebruikersgroep (g). Bovendien is de enige
participatiemogelijkheid van EUscreen momenteel oﬀline, en niet digitaal (oﬀ).
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Participatiemogelijkheden in de archieven van de geïnterviewde experts
Beeld &
Geluid

BBC
Archive

Internet
Archive

Brabants
Historisch
Informatie
Centrum

Canadian
Alternative
Media
Archive*

EUscreen

Nationaal
Archief

Categorieën uit het Digital Content Life Cycle Model

Correctie &
Transcriptie
Contextualisatie

x

Complementatie
collectie
Classificatie

x (p)

x*

x

x (g)

x*

x

x

x*

x

x

x*

x

x (p)

x*
x*

Co-curatie
Crowdfunding

x

Preservatie /
Management

x

x*

Extra categorieën uit interviews

x

Vragen
beantwoorden
Creatief
Hergebruik

x

x (p)

Feedback op
portal/website

x*

x (off)

Tabel 2: participatiemogelijkheden in de archieven van de geïnterviewde experts
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Gebruikers op een afstand
We kunnen uit tabel 2 afleiden dat contextualisatie, door Johan Oomen en Lora Aroyo
gedefinieerd als “adding contextual knowledge to objects, e.g. by telling stories or writing
articles/wiki pages with contextual data” (3) momenteel de meest voorkomende
participatievorm is. Deze vorm van participatie is een van de minst ingrijpende voor een archief,
omdat de contextuele informatie naast de daadwerkelijke documenten en de ordening ervan
bestaat en daar dus geen directe invloed op heeft. Meer ingrijpende participatievormen als
complementatie van de collectie en correctie- en transcriptiewerk worden in institutionele
context beduidend minder toegepast. Het lokale BHIC archief lijkt hierop een uitzondering,
maar kent bij nader inzien enkele beperkingen. Van der Ven zegt in het interview dat alleen
genealogen en historici correctiewerk uitvoeren en dat slechts een klein gedeelte van de online
toegevoegde foto's wordt toegevoegd aan de oﬃciële archiefcollectie (Van der Ven). De rest van
de foto's op de BHIC website moeten we beschouwen als contextueel materiaal.
Uit de interviews blijkt dat de input van gebruikers in institutionele archieven nog maar
zelden wordt gebruikt of geïntegreerd in het oﬃciële archief. Platformen als het Beeld en Geluid
Wiki28 en het forum van het BHIC29 zijn in principe bijproducten die los van het archief bestaan.
Kate Theimer stelt dat een scheiding van input van gebruikers en van professionals niet per se
als probleem moet worden gezien. Het is belangrijk voor een archief om duidelijk te tonen
waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarvoor niet, maar een dergelijke scheiding kan
ook dienen als eerbetoon aan de gebruikers die bepaalde input in een bepaalde context hebben
geleverd (Theimer). Er wordt wel geëxperimenteerd met het integreren van content van
gebruikers in het archief. Hierboven heb ik al kort de opname van foto's van gebruikers in de

28 Website Beeld & Geluid Wiki: http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/Hoofdpagina (laatst bekeken op
24-07-2011).
29 Voor een snel overzicht van de laatste wijzigingen op de verschillende fora, zie de pagina “laatste wijzigingen” op
de website van het BHIC: http://bhic.nl/index.php?id=10103 (laatst bekeken op 24-07-2011).
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collectie van het BHIC als voorbeeld toegelicht. Bij Beeld en Geluid wordt er geëxperimenteerd
met de bruikbaarheid van de tags van gebruikers via de social tagging game Waisda?. De
resultaten daarvan zullen in de zoekmogelijkheden van het archief worden geïntegreerd
(Brinkerink).

Uitdagingen en obstakels voor gebruikersparticipatie
Naast resultaten over de bruikbaarheid van de tags van gebruikers30 , wordt bij zulke
experimenten duidelijk wat de uitdagingen voor gebruikersparticipatie zijn. Refererend naar
zijn recente artikel (Oomen & Aroyo 14-15), stelt Johan Oomen dat er twee belangrijke
uitdagingen zijn:

1.

Het opbouwen van een enthousiaste community: Als de participatiemogelijkheden er
zijn, betekent dat niet automatisch dat alle gebruikers hier volop gebruik van maken. Dat
is een regelrechte illusie. Johan Oomen benadrukt het belang van het opbouwen van een
betrouwbare community van actieve gebruikers die ook op de lange termijn nog hun
kennis met het archief delen. Christian van der Ven bevestigt deze uitdaging in zijn
interview en vraagt aandacht voor nerdsourcing, het betrekken van een klein aantal zeer
actieve en competente gebruikers, in plaats van het massale crowdsourcing.

2. Het waarborgen van kwaliteit van input van gebruikers: Niet alles wat gebruikers
toevoegen is per definitie relevant of waardevol. Daarom is het waarborgen van de
kwaliteit volgens Oomen een belangrijke uitdaging. Ook Martin Berendse stelt in zijn
interview een kwaliteitscontrole van user generated content voor. Daarnaast wordt spam

30 De bruikbaarheid van tags van gebruikers bij de social tagging game Waisda? blijkt per genre zeer verschillend te
zijn. Bij documentaires kan de bruikbaarheid oplopen tot 85%, maar bij reality-series blijft deze steken op 35%.
Voor meer resultaten, zie Oomen et al., 2010, 6-7.
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door de meeste experts als grootste – maar wel bestrijdbare – nadeel van participatie
gezien. Michael Lithgow waarschuwt, zeker in het geval van een participatief archief,
voor onvolledige bijdrages van gebruikers, omdat die de toekomstige vindbaarheid van
documenten in gevaar brengen (Kozolanka & Lithgow).

Naast deze uitdagingen kon ik uit de interviews ook een aantal praktische problemen en
obstakels ontdekken. Opvallend genoeg worden er in de interviews rondom
gebruikersparticipatie geen economische (budget)problemen genoemd. Dat komt omdat
gebruikersparticipatie, zeker in tijden van budgetcrises, vaak juist als kostenbesparing wordt
gezien: gebruikers nemen een deel van het werk van archivarissen over, die zich op andere zaken
kunnen concentreren (Wright, Van der Ven, Theimer). De obstakels voor gebruikersparticipatie
zijn eerder juridisch en technisch van aard:

1.

Juridische obstakels: auteursrechten spelen met name bij participatiemogelijkheden
als creatief hergebruik een belangrijke rol. De video's van het project Open Beelden van
Beeld en Geluid zijn onder creative commons31 licentie online gezet (Brinkerink). Dat dit
een grote uitzondering is, blijkt uit het aantal video's: 1499 video's32 zijn een druppel op
de gloeiende plaat van het audiovisuele archief van Beeld en Geluid.

31 Creative Commons is een alternatief voor het traditionele auteursrecht, waarbij de auteur zelf bepaalt op welke
manier anderen zijn/haar werk mogen gebruiken. Voor meer informatie zie de website van Creative Commons:
http://www.creativecommons.org (laatst bekeken op 07-05-2011).
32 Het aantal video's op 11-05-2011. Voor het huidige aantal zie de website van Open Beelden: http://
www.openbeelden.nl/media (laatst bekeken op 11-05-2011)
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2. Technische obstakels:
a. Audiovisueel materiaal: De digitale beschikbaarstelling van audiovisueel materiaal
heeft pas een digitale meerwaarde voor gebruikers als ze ook tijdgebaseerd
beschikbaar kan worden gesteld:

“The material needs to be granular. It needs to be divided up in to meaningful units and
the user needs to be able to navigate to those units. The user needs to be able to make a
citation along the time domain, otherwise all discussion and all use of database or any
kind of use of this content, this information, is very, very limited, because it would only be
pointing to the whole item instead of to the actual detail. (...) The fourth stage is
annotation, where somebody who can get to the part within an audio or video file that is of
interest can make a commentary at that point. (...) So that's the mantra: granularity,
navigation, citation, and annotation.” (Wright).

b. Standaardisering: Richard Wright geeft aan dat veel instituten weliswaar steeds
vaker hun eigen tools hiervoor ontwikkelen, zoals Beeld en Geluid met Waisda?,
maar een standaardisering van dergelijke tools ontbreekt nog (Wright).

Uit tabel 2 wordt eveneens duidelijk dat een aantal archieven weliswaar van plan is om in de
toekomst meer participatie in het archief toe te laten, maar nog steeds niet op alle vlakken van
het Digital Content Life Cycle Model of de door mij toegevoegde extra categorieën. Op basis van de
interviews zouden we hier moeten aannemen dat de mogelijkheden er zijn, maar vaak (nog) niet
worden toegepast. Waardoor komt dit? Mogelijke antwoorden hiervoor vinden we ook in de
interviews. Tijdens de interviews ben ik dieper ingegaan op het belang, de wenselijkheid en de
mogelijkheden van gebruikersparticipatie. Ook heb ik gevraagd naar de autoriteit van de
archivaris, en naar de mening van de geïnterviewden over een participatief archief. Er ontstaat
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bij deze thema's in de meeste gevallen wederom een duidelijke scheiding tussen institutionele
en niet-institutionele archieven.

Het belang van participatie
Waarom is participatie belangrijk voor een archief? De antwoorden op deze vraag kunnen we
indelen in vier verschillende categorieën, zoals hieronder weergegeven in tabel 3.

Belang van Gebruikersparticipatie
Soort
argument

Uitwerking

Expert(s)

Inst.

Nietinst.

Maatschappelijk

Betekenisvolheid van archief voor

Alle geïnterviewden

x

Nadere ontsluiting van het archief

Christian van der Ven

x

Inzicht in het gebruik van het
archief

Sonja de Leeuw

x

Publiek geld → open voor publiek

Maarten Brinkerink,
Richard Wright

x

Budgetcrisis

Christian van der Ven ,
Richard Wright

x

Crowdfunding

Kate Theimer

x

Een kans voor gemarginaliseerde

Kirsten Kozolanka &
Michael Lithgow,
Kate Theimer

x

Brewster Kahle

x

x

publiek
Institutioneel

Institutioneeleconomisch

Democratisch

en ondergerepresenteerde
gemeenschappen om hun visie op
de geschiedenis te claimen
Toegang tot archieven voor
mensen zonder diploma
Tabel 3: Waarom is gebruikersparticipatie belangrijk?

62

De argumentatie van het belang van participatie in archieven heeft dezelfde basis in het
maatschappelijke argument dat het archief gebruikers betekenisvolheid kan bieden door ze te
laten participeren. Vervolgens argumenteren institutionele archieven met name met
institutionele argumenten: participatie is belangrijk voor het ontsluiten van het archief en geeft
inzicht in het gebruik van het archief. Ook institutioneel-economische argumenten worden
aangedragen: participatie van het publiek is belangrijk, omdat het archief met publiek geld is
betaald. Gebruikersparticipatie is ook belangrijk om de budgetcrisis op te vangen33, en eventueel
nieuwe financiële bronnen aan te spreken via crowdfunding. Opvallend is dat de democratische
argumenten uit hoofdstuk een alleen door niet-institutionele archieven en de onafhankelijke
auteur en consultant Kate Theimer worden aangedragen.

Wenselijkheid van participatie
Naast het belang van participatie bestaat de vraag van de wenselijkheid en mogelijkheden ervan.
Welke rol moeten gebruikers krijgen in archieven? Hoe ver moet de participatie van gebruikers
eigenlijk gaan? Niet-institutionele archieven zien een zeer grote rol voor gebruikers weggelegd.
Brewster Kahle kan tijdens het interview niet genoeg benadrukken dat er in een digitaal archief
zoveel mogelijk participatiemogelijkheden moeten zijn. Hij laat gebruikers zelfs meewerken aan
de software en het beheer van de website. Kirsten Kozolanka en Michael Lithgow willen hun
Canadian Alternative Media Archive als participatief archief opbouwen, waardoor gebruikers in
principe ook mee kunnen helpen met het management van het archief. Daar moeten veel
institutionele experts echter niet aan denken.

33 Richard Wright en Johan Oomen wijzen erop dat gebruikersparticipatie niet de enige manier is om met
bezuinigingen om te gaan. Er wordt ook geïnvesteerd in geautomatiseerde manieren om metadata uit materiaal te
onttrekken of het te transcriberen en te beschrijven (Wright, Oomen).
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De meeste experts vinden dat bepaalde taken simpelweg tot het werk en de expertise van
de archivaris of tot het mandaat van het archief als instituut behoren, met name de initiële
archiefontsluiting: selectie, behoud, digitalisering, categorisering, beschrijving en vaak ook nog
metadata (Brinkerink, Wright, Van der Ven, Theimer, Berendse). Christian van der Ven en
Martin Berendse wijzen er in de interviews op dat de archiefvormer bij het primaire archiefwerk
ook een belangrijke rol speelt. Het is de rol van de archivaris om zowel de belangen van de
archiefvormer als die van de gebruiker te behartigen. De specifieke kennis van het
archiveringsproces en de wettelijke verantwoordelijkheden die archivarissen in hun opleiding
meekrijgen, vormen volgens Van der Ven dan ook de autoriteit van de archivaris.

“Wij moeten dus inhoudelijk helemaal geen autoriteit meer willen zijn. Wij moeten autoriteit
zijn in het beschikbaar stellen van materiaal en het faciliteren van gebruik daarvan. Dat is ook
een meerwaarde voor de archivaris binnen die bredere communities waarin wij ons gaan
begeven, onder andere in de sociale media.” (Van der Ven)

De verschuiving van de autoriteit van de archivaris van inhoudelijke naar faciliterende kennis,
met uitzondering van collecties met gevoelige informatie (zoals oorlogscollecties), wordt door
meerdere experts bevestigd (Brinkerink, Theimer, Berendse). In het geval van een participatief
archief komt daar nog de rol van het mobiliseren en coördineren van verschillende gebruikers
bij (Kozolanka & Lithgow). Sonja de Leeuw is de enige geïnterviewde expert die vast blijft
houden aan de inhoudelijke expertise van archivarissen en documentalisten. Ze schrijft dat toe
aan het specialistische onderwerp van de televisiegeschiedenis, waarvoor volgens haar grondige
kennis en expertise nodig is om het te kunnen contextualiseren.
Maar hoe ver zouden institutionele archieven gebruikers dan wel laten gaan? Kate
Theimer komt tot de conclusie dat ze gebruikers die documenten aan de collectie toevoegen en
primaire beschrijvingen maken een enge gedachte vindt:
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“What level of user participation could we get to that would really push the boundaries of what
we would be comfortable with? What's the scariest thing I could think of? Adding to the
collection would probably be the scariest thing I could think of. Scary in terms of threatening. I
mean if you actually talked about users really doing primary, initial archival description from
scratch, if you just scanned a bunch of stuff and threw it upon the web with no description
whatsoever, and had users then write a preliminary archival description, that would be
scary.” (Theimer)

Maarten Brinkerink zou het interessant vinden om gebruikers te betrekken bij inhoudelijke en
financiële beslissingen over welk materiaal online toegankelijk moet worden gemaakt:

“Als het gaat om wat toegankelijk is, niet zozeer wat in de collectie moet worden opgenomen,
maar wel wat mensen nou interessant vinden in de collectie, waar de behoefte het grootste aan
is, als je dan in een situatie zit waarin je niet al het materiaal beschikbaar kunt stellen vanwege
die auteursrechtenproblematiek, zou ik het heel interessant vinden om vanuit het publiek
aangereikt te krijgen wat nou het materiaal is wat wel beschikbaar zou moeten zijn en waar
eventueel zelfs een extra investering in gedaan zou moeten worden om ook die rechten af te
kopen.” (Brinkerink)

De meeste experts van institutionele archieven zien echter wel een grote rol voor gebruikers
weggelegd als het gaat om de nadere ontsluiting (beschrijvingen aanvullen, metadata,
contextuele informatie, etc.) van de archieven en het toevoegen en uitwisselen van extra kennis
en informatie (Van der Ven, Theimer, Berendse). Alleen Richard Wright en Sonja de Leeuw lijken
een wat voorzichtigere blik op participatie te hebben. Richard Wright stelt dat “standard access
of citation and annotation and building interest groups would be about as far as my thinking
goes” (Wright). Sonja de Leeuw vindt het onnodig gebruikers metadata te laten toevoegen tenzij
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er uit onderzoek blijkt dat gebruikers bepaalde zoektermen missen. De rol die zij gebruikers
toebedeelt is voornamelijk het geven van feedback ter verbetering van de zoekmogelijkheden en
interface van het digitale archief (De Leeuw).

Participatieve archieven: “leuk experiment”
Naast het ontstaan van digitale participatieve praktijken hebben we in hoofdstuk een ook
gesteld dat er participatieve archieven ontstaan. Beide niet-institutionele archieven zien zichzelf
als een voorbeeld van een participatief archief (Kahle; Kozolanka & Lithgow). Opvallend genoeg
kennen Kirsten Kozolanka en Michael Lithgow, die bezig zijn met de oprichting van een
participatief archief, geen andere participatieve archieven. Het meest dichtbij komt de Chicago
Underground Library34 , maar dat is strikt genomen een fysieke en participatieve bibliotheek. Een
aantal experts van institutionele archieven zien het participatief archief over het algemeen als
een interessant experiment, maar vinden het voor hun eigen archief onvoorstelbaar (Wright, De
Leeuw). Andere experts uit institutionele archieven kunnen zich voorstellen dat het concept bij
bepaalde (deel)collecties of op projectbasis zou kunnen werken, maar niet op het gehele archief
(Brinkerink, Van der Ven, Theimer). Michael Lithgow toont begrip voor het standpunt van
institutionele archieven en stelt dat het een groot verschil maakt of je participatie achteraf
invoert of een archief ermee opbouwt:

“I think it makes a difference that the collaborative process would be initiated at the beginning. I
think that's an important observation for an archive the size of the BBC, with decades and
decades of materials, it's probably quite daunting, right? Whereas where the participatory
structures are built in to the very first materials that are brought into the archive, I do think that
it makes a difference, because then the participation becomes part of the structure, not
something that's brought into the structure as an afterthought.” (Michael Lithgow in Kozolanka
& Lithgow)

34 Zie voor meer informatie de website van de Chicago Underground Library: http://www.underground-library.org/
(laatst bekeken op 28-05-2011)
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Kate Theimer relativeert het participatieve archief en stelt dat het idee van een participatief
archief minder radicaal is dan het schijnt, omdat er altijd al veel vrijwilligers in fysieke archieven
hebben meegewerkt. Met name in lokale archieven zijn deze vrijwilligers ook soms deel van het
management (Theimer).
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3. Op weg naar het digitale archief
In dit exploratieve onderzoek naar de transitie van archieven door de digitalisering ervan heb ik
zowel theoretische als praktische perspectieven bestudeerd. De resultaten uit de
expertinterviews brengen een aantal belangrijke verschillen tussen theorie en praktijk aan het
licht, die de verandering van archieven door digitalisering nuanceren en complexer maken dan
in de literatuur wordt aangenomen. Terugkomend op de originele onderzoeksvraag “Hoe
veranderen archieven door hun digitalisering?” kunnen we een aantal conclusies trekken, die
samen een beeld vormen van de huidige state of the (digital) archive.

3.1. State of the (digital) archive
De in hoofdstuk een vastgestelde tweestrijd tussen het technologische en institutionele
perspectief met betrekking tot de ontologie van het archief is in de praktijk veel minder sterk
aanwezig dan in de literatuur. Bijna alle experts spreken zich voor het institutionele archief uit
en stellen dat het concept van de repository zich te veel beperkt tot de technologische
infrastructuur van een archief. Interessant hierbij is dat niet-institutionele archieven, die sterk
van digitale technologieën afhankelijk zijn, het institutionele perspectief op het digitale archief
bevestigen. Het technologische perspectief van de open dynamische repository lijkt onhoudbaar
op het microniveau van het individuele archief, omdat zowel institutionele als nietinstitutionele archieven een holistisch beeld van hun archief hebben. De digitalisering brengt
misschien nieuwe mogelijkheden op het vlak van de ontsluiting, ordening, dienstverlening en
gebruikersparticipatie, maar het archief – of het nu digitaal of fysiek is – blijft uiteindelijk een
plaats voor gezamenlijke herconfiguratie van het verleden. Op het macroniveau van het archief
in een genetwerkte context komt een aantal aspecten van het decentrale technologische
perspectief van de repository wel sterker naar voren: gebruikers zijn niet gebonden aan één
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archief en halen hun informatie uit een netwerk aan verschillende, zowel institutionele als nietinstitutionele archieven, bibliotheken, websites, etc., door Johan Oomen ook wel de “cultural
commonwealth” genoemd.
Er ontstaat een duidelijke scheiding tussen de meningen van experts van institutionele
en niet-institutionele archieven bij de uit de interviews gefilterde hypothese dat digitalisering
tot een samensmelting van archieven en bibliotheken voert. Niet-institutionele archieven
denken meer vanuit de mogelijkheden van digitale media en zien een samensmelting ontstaan,
omdat archieven in digitale vorm steeds verder opschuiven richting de toegankelijkheid en
gebruikersvriendelijkheid waar bibliotheken om bekend staan. Institutionele archieven houden
echter duidelijk vast aan hun institutionele functie, mandaat en tradities. Hoogstens wordt door
institutionele archieven erkend dat op het niveau van het beheer en de infrastructuur in een
digitale omgeving weinig verschil meer bestaat tussen beide instituten.
De hypothese van paragraaf 1.2., de door digitale distributie- en toegangsmogelijkheden
versterkte openheid van archieven, lijkt in eerste instantie ook in de expertinterviews te worden
bevestigd. Er worden verschillende ideeën geopperd om ook de toegankelijkheid van archieven
te vergroten, zoals de verweving met bestaande externe websites en sociale netwerksites, het
gebruik van API's of Linked Open Data en een nationaal zoekportaal voor digitaal archiefmateriaal.
De vergrote toegang tot het archief en de toename van het aantal digitale gebruikers lijken het
archief en ook archivarissen daadwerkelijk een sterkere faciliterende rol te geven. Deze rol
weerspiegelt zich ook in de relatie tussen archivaris en gebruiker: door de toename van digitale
gebruikers heeft een archivaris minder tijd per gebruiker en verschuift de nadruk van de
werkzaamheden van de archivaris van inhoudelijk betrokken naar het begeleiden van zoek- en
onderzoeksprocessen.
Maar zoomen we in op het digitaliseringsproces, de distributiestrategieën en de
toegangsmogelijkheden van archieven, zit er een adder onder het gras. Veel auteurs gaan uit van
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een situatie waarin het digitale archief gelijk is aan het fysieke archief, of van een lineair
digitaliseringsproces dat binnen afzienbare tijd is afgerond. De praktijksituatie ligt hier
duidelijk anders. Veel archieven blijken alleen hun catalogus en slechts een gedeelte van de
collectie te hebben gedigitaliseerd. Het digitaliseringsproces en de opening van archieven
blijken een aantal structurele economische, juridische, materiële en technische obstakels en
problemen te kennen waaraan in de literatuur niet of nauwelijks aandacht wordt besteed, zoals
projectmatige financiering door een beperkt budget, auteursrechten in digitale context, de
materialiteit van unieke objecten of documenten, en de complexiteit van het toegankelijk maken
en onderhouden van digitale bestanden35. Dit zorgt bij institutionele archieven ook op de lange
termijn voor een grote ongelijkheid tussen het fysieke en het digitale archief. Tegelijkertijd is er
een enorme toename van het aantal digitale gebruikers ten opzichte van gebruikers van een
fysiek archief.
De projectmatige of selectieve werkwijze die door bovengenoemde problemen en
obstakels ontstaat, zorgt er ook op de lange termijn voor dat een grotere groep gebruikers
toegang heeft tot minder (digitaal) archiefmateriaal. Onder de vlag van openheid, transparantie
en grotere toegang ontstaat er een extra laag van selectie van te digitaliseren materiaal die de
machtspositie van het instituut en eventuele externe financiële partners vergroot. Deze partijen
hebben daardoor een sterkere thematische en inhoudelijke sturing van de verwerking van het
verleden. Digitale archiefgebruikers hebben dus toegang tot minder archiefmateriaal en zijn
tegelijkertijd afhankelijk van een sterker gestuurde selectieprocedure. Deze ontwikkeling kan
naar mijn mening ernstige gevolgen hebben voor hoe wij in de toekomst het verleden
betrachten, omdat de digitalisering een ondoorzichtig en onzichtbaar selectieproces is dat een
nog grotere verantwoordelijkheid en een sterkere machtspositie aan archivarissen en de
institutionele visie op de geschiedenis toekent.
35 Voor een gedetailleerde analyse van deze problemen en obstakels, zie de paragrafen 2.2.2. en 2.2.3.
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Bij de derde hypothese, het ontstaan van digitale participatieve praktijken op alle niveaus
van het archiveringsproces en het ontstaan van volledig participatieve archieven, bestaat er
wederom een groot onderscheid tussen institutionele en niet-institutionele archieven. Daar
waar niet-institutionele archieven reeds voorzien in allerlei verschillende
participatiemogelijkheden, zijn institutionele archieven veel voorzichtiger met het betrekken
van gebruikers bij het archief. De theoretische aanname dat gebruikers op elk niveau van het
archiveringsproces kunnen participeren klopt weliswaar, maar in de praktijk worden bij
institutionele archieven vaak slechts één of twee mogelijkheden op experimentele projectbasis
of alleen in gespecialiseerde gebruikersgroepen toegepast. Bovendien gaat de voorkeur van
institutionele archieven tot nu toe naar participatiemogelijkheden die gemakkelijk van het
archief te scheiden zijn. De input van gebruikers wordt bij institutionele archieven nog maar
mondjesmaat gebruikt ter verbetering of vervollediging van het archief, terwijl deze bij de nietinstitutionele archieven direct in het systeem geïntegreerd wordt. De rol en de invloed van de
gebruiker in de “formatted space of participation” (Müller 60) van institutionele archieven is dus
veel kleiner dan bij niet-institutionele archieven.
Ook als gebruikers wel kunnen participeren bestaan er nog steeds praktische problemen
die in de theoretische analyse niet voorkomen, maar die sterke argumenten vormen voor de
terughoudende manier waarop institutionele archieven met hun digitale
participatiemogelijkheden omgaan. Hoewel participatie als financieel aantrekkelijk wordt
gezien, zijn er juridische en technische obstakels, zoals de auteursrechtenproblematiek en de
beperkte annoteerbaarheid van audiovisueel materiaal, die gebruikersparticipatie voorlopig
sterk beperken (Brinkerink, Wright). Bovendien blijkt het naïef om aan te nemen dat gebruikers
vanzelf meedoen als de mogelijkheden er zijn. Archieven zullen actief een geëngageerde
community op moeten bouwen en moeten onderhouden, willen ze kunnen profiteren van de
cognitive surplus en de wisdom of the crowds. Als er eenmaal gebruikers zijn, bestaat er nog de
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uitdaging om de kwaliteit van hun input hoog te houden.
Volledig participatieve archieven lijken zich maar mondjesmaat en alleen in de nietinstitutionele sfeer te manifesteren. Geïnterviewde experts van niet-institutionele archieven
zien hun archief als participatief archief, maar kennen niet veel andere voorbeelden. De
voorzichtigheid in het betrekken van gebruikers door institutionele archieven weerspiegelt zich
ook in de reactie op het concept van het participatieve archief. Institutionele experts wijzen het
concept voor het gehele archief af, maar sommigen van hen zouden het eventueel een
interessant experiment vinden voor bepaalde deelcollecties of aparte projecten (Brinkerink, Van
der Ven, Theimer).
Een mogelijke verklaring voor de verschillende aanpak en uitvoering van
gebruikersparticipatie bij institutionele en niet-institutionele archieven weerspiegelt zich in de
argumentatie waarom gebruikersparticipatie belangrijk is voor een archief. De in hoofdstuk een
aangevoerde democratische redenen voor een transparante en meer evenwichtige verwerking
van de geschiedenis, waarbij meerdere perspectieven aan bod komen, worden in de interviews
alleen door niet-institutionele archieven en een archiefonafhankelijke expert als argument naar
voren gebracht. Experts van institutionele archieven beschrijven het belang van
gebruikersparticipatie voornamelijk met institutionele en institutioneel-economische
argumenten36 , min of meer for the sake of the archive, en niet zozeer voor een democratisch(er)
machtsevenwicht in de verwerking van het verleden en het collectieve maatschappelijke
geheugen.

36 Zie tabel 3 in paragraaf 2.2.4.
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3.2. Van transitie naar transformatie: ingrijpen nu het nog kan
Maar wat betekenen deze conclusies voor het archief? Wat kunnen we over de verandering van
archieven door de digitalisering zeggen nu we er een genuanceerder beeld van hebben? De
hierboven beschreven ongelijkheid tussen het fysieke en het digitale archief heeft een enorme
invloed op de transitie waarin archieven zich bevinden. De versterkte afhankelijkheid van de
institutionele selectie die ontstaat door een gefragmenteerd, ondoorzichtig en onzichtbaar
selectieproces bij de digitalisering, vormt naar mijn mening een ernstig probleem voor de
toekomstige verwerking van het verleden, evenals voor toekomstig onderzoek dat zich op
archiefbronnen baseert.
Een periode van transitie wordt afgesloten met een transformatie, in dit geval een
stabiele vorm van het digitale archief. Digitale media veranderen het archief in een bepaalde
richting. Als steeds meer archieven zich aan deze richting conformeren, en steeds meer externe
partners, diensten, websites en gebruikers zich hieraan aanpassen, raakt die richting van het
digitale archief steeds verder verankerd. De Amerikaanse computerwetenschapper Jaron Lanier
legt dit proces in zijn boek You are not a Gadget uit aan de hand van het “lock-in” principe bij
software (7). Met software kun je in principe alle soorten programma's naar wens bouwen, maar
zodra er steeds meer andere programma's van jouw stuk software afhankelijk worden, wordt het
steeds lastiger om het programma aan te passen, zelfs als dat programma beperkingen oplegt en
er alternatieven bestaan of geprogrammeerd zouden kunnen worden37. Laten we daarom vooral
onthouden dat het tijdens een periode van transitie nog niet te laat is om in te grijpen.
Als de transitie van archieven zich in de hierboven beschreven lijn verder ontwikkelt en
er niet vroegtijdig wordt ingegrepen, kan het democratische ideaal van een open, toegankelijk

37 Lanier gebruikt veelal het voorbeeld van MIDI, de meestgebruikte digitale representatie van muziek. MIDI kent
behoorlijk wat beperkingen, bijvoorbeeld als het gaat om vloeiende overgangen tussen toonhoogten zoals een
menselijke zangstem of saxofoon dat kunnen. Hoewel er alternatieven zouden kunnen worden ontwikkeld is
MIDI, hoe beperkt ook, tot de standaard van de huidige muziekindustrie geworden (Lanier 7-10).
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en transparant archief, waarin met meerdere stakeholders gezamenlijk naar een herconfiguratie
van het verleden wordt gestreefd, niet worden verwerkelijkt. Er ontstaat een onwenselijke en
onevenwichtige verdeling van de macht over het collectief maatschappelijk geheugen, die strikt
genomen zelfs tegen oﬃciële opdrachten van het institutionele archief, zoals het niet
monopoliseren van kennis (Berendse), indruist. Het belang van een democratisch
machtsevenwicht in het archief is dat alternatieve perspectieven op een bepaalde historische
gebeurtenis (bijvoorbeeld de perspectieven van minderheden of bepaalde
ondergerepresenteerde bevolkingsgroepen) in het tijdelijk overheersend discours over het
verleden worden opgenomen, en niet door een dominant institutioneel perspectief worden
genegeerd. Om in een digitaal archief een beter machtsevenwicht tussen archiefvormer,
instituut, archivaris en gebruiker te kunnen creëren zullen de ondoorzichtigheid en
onzichtbaarheid van het selectieproces moeten worden omgekeerd naar een transparant en
zichtbaar proces, waarbij een actieve gebruikerscommunity op verschillende manieren wordt
betrokken. Gezien de ervaring die niet-institutionele online archieven als The Internet Archive
hebben met het op verschillende niveaus betrekken van gebruikers bij het archief, kunnen zij als
voorbeeld of inspiratie dienen.
Om een hoge mate van transparantie in het selectieproces te garanderen, moeten archieven zich
over de drempel heen zetten om gebruikers bij de selectie van te digitaliseren materiaal te
betrekken. Uit de interviews en analyse van de gebruikte participatiemogelijkheden (tabel 2)
blijkt echter dat met name in institutionele archieven een grote terughoudendheid bestaat wat
betreft gebruikersparticipatie. Op het moment dat gebruikers invloed zouden krijgen op de
selectie van te digitaliseren materiaal zou zelfs de terughoudende en voorzichtige invoering van
gebruikersparticipatie in andere delen van de Digital Content Life Cycle (figuur 1) naar mijn
mening beter te verantwoorden zijn. Voor de duidelijkheid: ik stel hier dat de prioriteit van
gebruikersparticipatie in digitale archieven bij de selectie van het te digitaliseren materiaal zou
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moeten komen te liggen. Helemaal onbespreekbaar is dit gelukkig niet: Oomen en Aroyo geven
een voorbeeld van de Deense publieke omroep die kijkers vroeg op hun favoriete shows te
stemmen, die vervolgens als eerste gedigitaliseerd werden (12). En in de interviews wordt het
idee om gebruikers bij de selectie van te digitaliseren materiaal te betrekken door een aantal
experts al voorzichtig geopperd (Brinkerink, Theimer).
Hoewel het democratische argument van gebruikersparticipatie erg belangrijk is, zou het
naar mijn mening te gemakkelijk zijn om terughoudendheid bij gebruikersparticipatie volledig
af te wijzen. Praktische uitdagingen, zoals het opbouwen en onderhouden van een geëngageerde
community en het bewaken van de kwaliteit van de gebruikersinput dragen bij aan de latere
interpretatie en vindbaarheid van het archiefmateriaal (Michael Lithgow in Kozolanka &
Lithgow). Terughoudende institutionele archieven en niet-institutionele archieven met een
divers palet aan participatiemogelijkheden zouden van elkaar kunnen leren door zich open te
stellen voor de mogelijkheden en uitdagingen van gebruikersparticipatie in archieven.
We moeten hierbij realistisch blijven en erkennen dat in de praktijk lang niet alle archieven de
expertise, het geld of het personeel hebben om het opbouwen en onderhouden van een actieve
gebruikerscommunity te faciliteren, en dat auteursrecht en technische problemen altijd een rol
zullen blijven spelen. In dergelijke situaties wordt het alleen maar belangrijker het digitale
selectieproces en de gevolgen ervan sterker te expliciteren, naar de gebruiker toe te
verduidelijken en te communiceren. Archieven en archivarissen moeten zich naar gebruikers
toe explicieter verantwoorden voor hun keuzes. Gebruikers moeten zich tenminste bewust
kunnen zijn van het feit dat ze met een selectie te maken hebben. Ze moeten kunnen begrijpen
waarom dat zo is en wat de gevolgen zijn voor hun onderzoek.
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3.3. Verder onderzoek
De problemen, keuzes en argumentaties uit de praktijk van digitale archieven zouden een goede
aanvulling zijn voor archief- en mediawetenschappelijke theorieën en literatuur. Uit de
resultaten van de interviews bleek al snel dat een aantal van deze praktische problemen grote
invloed op de ontwikkeling van digitale archieven hebben, met name op het gebied van de
toegang en de gebruikersparticipatie. Aangezien grotere toegang en meer gebruikersparticipatie
vaak als inherente gevolgen van de digitalisering worden gezien, is het belangrijk om de
praktische problemen die dit beeld nuanceren en complexer maken in theoretische
benaderingen te integreren.
Een van de functies van een exploratief onderzoek is naar mijn mening het initiëren van
een discussie die in verder onderzoek wordt bekritiseerd en/of uitgebreid. Ik hoop en denk dat
ik met mijn onderzoek, met name door op de kloof tussen theorie en praktijk te wijzen, een
constructieve bijdrage heb geleverd aan de academische en praktische discussies rondom
digitale archieven en gebruikersparticipatie. Om deze discussie verder te voeren wil ik graag een
aantal aanbevelingen voor verder onderzoek doen.
Het belang van dit onderzoek wordt in de context van het bovengenoemde lock-in
principe verder verduidelijkt. De extra laag van selectie, het ondoorzichtige en onzichtbare
selectieproces en terughoudendheid in participatiemogelijkheden duwen de ontwikkeling van
het digitale archief in een naar mijn mening ondemocratische richting. Ik heb hierboven een
aantal oplossingen aangedragen die het huidige proces expliciteren en transparanter maken,
maar er zou ook meer onderzoek gedaan moeten worden naar nieuwe manieren om dichter bij
het democratische ideaal van een open, toegankelijk en transparant digitaal archief te komen,
evenals naar manieren om de problemen en obstakels van de digitalisering en de
toegankelijkheid van digitale archieven uit de weg te ruimen.
Daarnaast zou er onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van de keuzes die
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instituten maken bij het selecteren van te digitaliseren materiaal. Uit de interviews kan ik al een
aantal keuzes afleiden, zoals het voorkomen van beschadigingen, het digitaliseren van populair
en veelgebruikt materiaal, of juist dat van ongebruikt materiaal. Ook de mogelijkheid voor
lobbygroepen om met donaties bepaalde collecties te digitaliseren wordt in de interviews kort
aangestipt. De invloed van deze keuzes op het gebruik van het archief zou moeten worden
onderzocht.
Ook zou er onderzoek verricht moeten worden naar de uitdagingen voor
gebruikersparticipatie, bijvoorbeeld door onderzoek te verrichten naar duurzame manieren om
een actieve gebruikerscommunity op te bouwen en te onderhouden en tegelijkertijd de kwaliteit
van de input van gebruikers hoog te houden. Daarnaast zou meer onderzoek moeten worden
verricht naar de mogelijkheden om de input van gebruikers in het archief te integreren. R&D
afdelingen van grote archieven zoals Beeld en Geluid zijn hier al mee bezig, maar dergelijk
onderzoek is ook van belang voor de archiefwetenschap, mediawetenschap en science and
technology studies.
Verder zou er meer onderzoek gedaan kunnen worden naar de rol en het gebruik van het
digitale archief in een online genetwerkte context van andere institutionele en nietinstitutionele kennisbronnen, de cultural commons (Oomen). Dergelijk onderzoek zou de
aspecten van het archief als repository kunnen verduidelijken.
In de lijn van de opmerking van Kate Theimer over de complexiteit van het toegankelijk
maken van hypertekstuele documenten, zou er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de
criteria voor het archiveren van online documenten als blogposts, tweets en sociale
netwerksites. Hierbij moet ook gekeken worden naar de criteria voor het integreren van de
context, zoals de pagina's die met hyperlinks aan het document verbonden zijn.
Ik ben me ervan bewust dat de exploratieve opzet van mijn onderzoek bepaalde grenzen
opwerpt. Ten eerste zijn mijn resultaten gebaseerd op interviews met negen experts uit het veld.
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Hoewel de kwantiteit van deze groep niet bepaald representatief kan zijn voor het gehele
archiefwezen, durf ik te stellen dat deze experts als early-adopters, en in sommige gevallen ook
vanwege hun invloedrijke positie in het veld, bovenop de actuele ontwikkelingen en trends
zitten en richting geven aan toekomstige veranderingen. Mijn interviews kunnen daarom het
beste als pilot-study geïnterpreteerd worden. Vanwege de brede onderzoeksvraag bestaat er de
kans dat ik bepaalde ontwikkelingen onder- en/of overbelicht heb. Vanwege het exploratieve
karakter van mijn onderzoek denk ik echter dat ik een goed begin heb gemaakt om een beter
beeld te krijgen van de veranderingen die archieven doorstaan in deze turbulente tijden van
digitalisering.
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English Summary
As this is a summary, I will only present here the structure and the most important findings of
my thesis. The section “most important findings” of this summary can be read as a translation of
the conclusions of my thesis. If you would like to have more detailed information about the
thesis in English, please contact the author by e-mail: bas_bergervoet@hotmail.com.

Archives in transition
An exploratory research on the digitalisation of archives.
Archives are becoming more and more digital every
day. Huge digitisation38 eﬀorts by governments, big
companies like Google, Footnote or Ancestry.com, as well
as non-institutional online archival initiatives like The
Internet Archive are changing the way we access and
interact with the past. This thesis is an exploratory
research on the transition of archives due to their
digitalisation. It seeks to compare theoretical and
practical perspectives in order to create a better
overview of the current state of the (digital) archive.
The thesis starts from the rather broad research

38 In the English summary, I use the words digitisation and digitalisation. Oﬃcially, only the word 'digitisation' can
be used in an archival context. Digitisation is the technical technical process, in which (in an archival context)
analogue documents are scanned and a digital copy is created. Although the word 'digitalization' exists, according
to several online dictionaries oﬃcially only refers to “the administration of digitalis for the treatment of certain
heart disorders”. I argue that the word 'digitalisation' should be used for the broader socio-cultural change in
society in which almost everything becomes digital through a technical digitisation process. So, in short: when I
use digitisation, it refers to the technical process, when I use digitalisation, it refers to the broader socio-cultural
context.
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question “to what extent do archives change due to their digitalisation?” and generates new
questions and hypotheses in the literary analysis of the first chapter. In order to get a better view
of the practical perspective of digitalisation I conducted a series of nine expert interviews, in
which these questions and hypotheses were discussed with several national and international
experts. Among the experts were Martin Berendse (National Archivist of The Netherlands and
current chair of the International Council of Archives), Johan Oomen (R&D director of the Dutch
Institute for Sound and Vision), Brewster Kahle (founder of The Internet Archive) and Kate
Theimer (author of the influential blog ArchivesNext). The second chapter consists of the results
of these expert interviews. It already becomes quite clear that there are many diﬀerences
between theory and practice. In the third chapter both perspectives are compared, leading to a
more nuanced and more complex view of the digitalisation of archives and the transition
archives currently go through, as well as some propositions for changes to be made for the
realisation of a more open, transparent and democratic digital archive.

Most important findings
The first chapter establishes a dichotomy between a technological and institutional perspective
on the ontology of the archive. The technological perspective is based on the possibilities of
digital media and sees the archive as an open and dynamic repository with multiple
categorisations and interpretations of archival material. The institutional perspective sees the
archive as a place where diﬀerent stakeholders (mainly archivists and users) work together on a
perpetually preliminary meaning of the past. This dichotomy is in practice far less present than
in the literature. Almost all experts speak for the institutional archive and argue that the concept
of the repository is too much confined to the technological infrastructure of an archive.
Interestingly enough, non-institutional archives, which are heavily dependent on digital
technologies, confirm the institutional perspective on digital archives. The technological
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perspective of the open and dynamic repository seems untenable at the micro level of individual
records, since both institutional and non-institutional archives share a holistic view of their
archive. Digitisation may bring new opportunities in terms of access, categorization, service and
user participation, but the archive - whether digital or physical - remains ultimately a place for
joint reconfiguration of the past. At the macro level of the archive in a networked context, a
number of aspects of the technological perspective are more prominent: users are not tied to an
archive and retrieve their information from a network of various institutional and noninstitutional archives, libraries, websites, which Johan Oomen calls the "cultural
commonwealth".
There is a clear distinction between the opinions of experts in institutional and noninstitutional archives about the hypothesis that the digitalisation blurs the distinction between
(digital) archives and (digital) libraries. Non-institutional archives think more from the
possibilities of digital media and see a fusion occur, because digital archives move towards
becoming similarly accessible and user-friendly as libraries. Institutional archives clearly hold
on to their institutional role, mandate and traditions. Most institutional archives acknowledged
that, on the level of management and infrastructure in a digital environment, there is little
diﬀerence between the two institutions.
The hypothesis that digital access and distribution possibilities increase the openness
and accessibility of archives seems to be confirmed in the expert interviews. Several ideas are
expressed to also increase the accessibility of archives, like the interweaving with external
websites and social networking sites, the use of APIs or Linked Open Data and a national search
portal for digital archives. Increased access to archives and the increase in the number of users
seem to give digital archives and archivists a stronger facilitating role. This role is also reflected
in the relationship between archivist and user: due to the increased number of users, digital
archivist have less time per user, and the emphasis of the archivist's work shifts from content
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expertise towards the support of search and research processes.
But when we zoom in on the digitisation process, distribution strategies and access to
archives, there turns out to be a fly in the ointment. Many authors assume a situation in which
the digital archive is equal to the physical archive, or at least a linear digitisation process that will
be completed in the near future. The practical situation is clearly diﬀerent. It appears that many
archives have only digitised their catalogue and sometimes a part of their collection. The
digitisation process and the opening-up of archives show a number of structural economic, legal,
material and technical obstacles and problems that get little or no attention in the literature,
such as project-based funding, a limited budget, copyright in a digital context, the materiality of
unique objects or documents and the complexity of accessing and maintaining digital files. This
creates – also on the long term – a large disparity between the physical and the digital archive. At
the same time there is a huge increase in the number of digital users compared to the number of
users in a physical archive.
The project-based or selective digitisation process that arises due to the above problems
and obstacles also ensures on the long term that a larger group of users have access to fewer
(digital) archive material. Under the banner of openness, transparency and greater access, an
additional layer of selection of still to be digitsed materials arises, which increases the
dominance of the institute and potential external financial partners. These parties therefore have
a stronger thematic and substantive control of the reconfiguration of the past. Digital archive
users have access to less archival material and are at the same time subject to a more controlled
content selection. This development can – in my opinion – seriously aﬀect the way we observe
the past in the future, because the digitisation is an opaque and invisible selection process and
that grants an even greater responsibility as well as a greater dominance to archivists and the
institutional view on history.
In the discussion of the third hypothesis, the emergence of digital participatory practices
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at all levels of the archiving process and the emergence of fully participatory archives, there is
again a big distinction between institutional and non-institutional archives. While noninstitutional archives already provide a variety of participation possibilities, institutional
archives are much more careful with the involvement of users in their archives. The theoretical
assumption that users can participate at every level of the archiving process may be true, but in
practice institutional archives often only oﬀer one or two options on an experimental or project
basis or only in specialized user groups. Moreover, the preference of institutional archives lies in
features that can easily be separated from the archive itself. The input of users in institutional
archives is not widely used to improve or complete the archive, while the non-institutional
archives often directly integrate the user input into their system. The role and influence of the
user in the "formatted space of participation" (Muller 60) of institutional archives is much
smaller than in that of non-institutional archives.
Even if users are able to participate, there are still practical problems that do not occur in
the theoretical analysis, but that are strong arguments for the reserved manner in which
institutional archives deal with their digital participation possibilities. Although participation is
seen as financially attractive, there are legal and technical issues, such as copyright issues and the
limited ability to annotate audiovisual material, which greatly reduce user participation for the
time being (Brinkerink, Wright). Moreover, it is naive to assume that users automatically
participate if the possibilities to do so exist. Archives must be actively engaged in setting up and
maintaining a community if they want to benefit from the so-called “cognitive surplus” (Shirky
2010) and the “wisdom of the crowds” (Surowiecki 2004). Once the users are there, there is still
the challenge to keep the input at a high quality level.
Fully participatory archives (Huvila 2008) seem to establish only very slowly, and only in
the non-institutional sphere. Interviewed experts of non-institutional archives see their archive
as a participatory archive, but do not know many other examples. The cautious approach in
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involving users by institutional archives is also reflected in the response to the concept of the
participatory archive. Institutional experts reject the idea of applying the concept to the archive
as a whole, but some of them would possibly find it an interesting experiment for certain subcollections or individual projects (Brinkerink, Van der Ven, Theimer).
A possible explanation for the diﬀerent approach and implementation of user
participation in institutional and non-institutional archives is reflected in the reasoning why
user participation is important for an archive. The democratic arguments for a more balanced
and transparent multi-perspective reconfiguration of history addressed in chapter one are only
put forward in the interviews by non-institutional archive experts and an independent expert.
Experts from institutional archives describing the importance of user participation mainly use
institutional and institutional economic arguments, more or less for the sake of the archive,
rather than a democratic balance of power in the reconfiguration of the past and the collective
societal memory.
But what do these findings mean for the archive? What can we say about the
digitalisation of archives now we have a more nuanced picture of it? The above mentioned
disparity between the physical and the digital archive has a huge impact on the transition of
archives. The increased dependence on institutional selection caused by a fragmented, invisible
and opaque selection process in digitisation in my opinion constitutes a serious problem for the
future reconfiguration of the past, as well as for future research based on archival sources.
A period of transition is completed with a transformation, in this case a stable form of
the digital archive. Digital media are changing the archives in a certain direction. As more and
more archives conform to this direction, and more external partners, services, websites and
users adapt to it, the direction in which the digital archive is moving becomes increasingly
entrenched. The American computer scientist Jaron Lanier (2011) explains this process in his
book You are not a gadget with the "lock-in" principle in software. With software, you can basically
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create all types of programs you wish to build, but as soon as more and more other programs
start to depend on your piece of software, it becomes increasingly diﬃcult to adjust the program,
even if that program has restrictions and alternatives exist or could be programmed. Let us
remember above all that during a period of transition it is not too late to intervene.
If the transition of archives develops in the above mentioned direction and if nothing
will be done about it, the democratic ideal of an open, accessible and transparent archive, in
which multiple stakeholders work together on a reconfiguration of the past, cannot be realized.
An undesirable and uneven distribution of power over the collective societal memory would be
created, which, strictly speaking, would even contradict parts of the oﬃcial mandate of
institutional archives, such as not monopolising knowledge (Berendse). The importance of a
democratic balance of power in the archive is that alternative perspectives on a particular
historical event (such as the perspectives of minorities or underrepresented populations) are
included in the temporarily dominant discourse about the past, and are not ignored by a
dominant institutional perspective. To create a better balance of power between archive creator,
institute, archivist and user, the opacity and invisibility of the selection process should be turned
into a transparent and visible process involving an active user community in various ways.
Given the experience that non-institutional online archives such as The Internet Archive have at
involving users on diﬀerent levels in the archival process, they can serve as examples or as
inspiration.
To garantuee a high degree of transparency in the selection process, archives have to get
over the threshold of involving users in the selection of materials that are to be digitised. The
results of the expert interviews unfortunately show a great reluctance in terms of user
participation in institutional archives. The moment that users would influence the selection of
materials that are to be digitised, would in my opinion even better justify the reticent and
cautious introduction of user participation in other parts of the Digital Content Life Cycle
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(Figure 1). To be clear, I suggest here that the priority of user participation in digital archives
should be placed in the selection of the materials that are to be digitised. Fortunately this is not
totally taboo: Oomen and Aroyo (2011) give an example of the Danish public broadcaster that
asked viewers to vote on their favorite shows, which became the first to be digitised, and the idea
of involving users in the selection of materials that are to be digitised has cautiously been
suggested in some of the expert interviews (Brinkerink, Theimer).
Although the democratic argument for user participation is very important, in my
opinion it would be too easy to completely reject reluctance of user participation. Practical
challenges, such as building and maintaining a committed community and monitoring the
quality of the user input contribute to the later interpretation and retrieval of archival material
(Michael Lithgow in Kozolanka & Lithgow). Reserved institutional archives and noninstitutional archives with a diverse range of participation opportunities could learn from each
other by being open to the opportunities and challenges of user participation in archives.
We should remain realistic and recognize that in practice not all archives have the
expertise, money or staﬀ to facilitate and maintain an active user community, and that copyright
and technical issues will always remain to play a role. In such situations it is even more
important to explicit the digital selection process and its consequences, to clarify and
communicate it to the user. Archives and archivists must explicitly justify and communicate
their choices towards users. Users should at least be aware of the fact that they are confronted
with a selection. They need to understand why this is and what the consequences are for their
research.
One of the functions of an exploratory study, I believe, is initiating a discussion that will
be criticized and/or expanded in further research. I hope and believe that my research,
particularly by pointing at the gap between theory and practice, is a constructive contribution to
the academic and practical discussions/debates on digital archives and user participation. I am
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aware that the exploratory design of my research raises limits. First of all, my results are based on
interviews with nine experts from the field. Although the quantity of this group is not
representative of the entire archival field, I dare say that these experts, as early-adopters, and in
some cases because of their influential position in the field, are on top of current developments
and trends and give direction to future changes. My interviews can therefore best be interpreted
as a pilot study. Given the broad research question there is a chance that I have under- and/or
overexposed certain developments. However, due to the exploratory nature of my research, I
believe that I've made a good start to a better understanding of the changes archives are going
through in these turbulent times of digitalisation.
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Websites archieven experts (allen voor het laatst bekeken op 24-07-2011)
Nederlands instituut voor Beeld en Geluid (Johan Oomen / Maarten Brinkerink)
http://www.beeldengeluid.nl
http://instituut.beeldengeluid.nl/index.aspx?ChapterID=8823#h11208
BBC Archives (Richard Wright)
http://www.bbc.co.uk/archive/
http://www.bbc.co.uk/rd/
The Internet Archive (Brewster Kahle)
http://www.archive.org
BHIC (Christian van der Ven)
http://www.bhic.nl
Canadian Alternative Media Archive (Kirsten Kozolanka & Michael Lithgow)
http://www.alternativearchive.org
EUscreen (Sonja de Leeuw)
http://euscreen.eu
Archivesnext (Kate Theimer)
http://www.archivesnext.com
Nationaal Archief (Martin Berendse)
http://www.nationaalarchief.nl
http://www.nationaalarchief.nl/organisatie/algemene-rijksarchivaris
Overige genoemde websites (allen voor het laatst bekeken op 24-07-2011)
Ancestry.com: http://www.ancestry.com
Creative Commons: http://www.creativecommons.org
Facebook: http://www.facebook.com
Flickr: http://www.flickr.com
Footnote: http://www.footnote.com
Google: http://www.google.com
Mapping our Ancacs: http://mappingouranzacs.naa.gov.au/
Open Beelden: http://www.openbeelden.nl
Twitter: http://www.twitter.com
Waisda?: http://www.waisda.nl
YouTube: http://www.youtube.com
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