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Het web speelt een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven waardoor het in toenemende mate de 

sporen van onze geschiedenis bevat. De Koninklijke Bibliotheek van België en het Rijksarchief 

onderzoeken hoe we deze inhoud kunnen bewaren. 

De paradox 
Vanuit een erfgoedperspectief is het web zeer waardevol, zeker gezien de grote verscheidenheid in 

mensen en organisaties die online inhoud produceren. Toch wordt er maar weinig aandacht besteed 

aan het bewaren van deze inhoud. Het web evolueert continu: informatie wordt toegevoegd, gewijzigd 

of verwijderd. De korte levensduur van online informatie heeft tot gevolg dat dagelijks een deel van 

het Belgisch online erfgoed verdwijnt. 

In het buitenland zijn veel nationale archieven en bibliotheken al jaren bezig met het archiveren van 

delen van het nationale web en meer en meer onderzoekers gebruiken webarchieven als studieobject. 

In België bestaat een aantal kleinere webarchiveringsinitiatieven zoals het Felixarchief in Antwerpen 

of de universiteitsbibliotheek in Gent, maar er bestaat geen webarchief op federaal niveau. Om die 

reden hebben de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en het Rijksarchief (ARA) de handen in elkaar geslagen 

om een onderzoeksproject rond webarchivering op federaal niveau op te starten.  

Het onderzoeksproject 

Het onderzoeksproject PROMISE (Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian StratEgy) 

ging op 1 juni 2017 van start en heeft tot doel een federale strategie voor het bewaren van het Belgisch 

web uit te werken. Het vernieuwende aspect van dit project is dat twee federale wetenschappelijke 

instellingen samen een webarchief uitwerken: een win-win situatie, want het ARA en KBR kunnen 

expertise en infrastructuur delen met elkaar. Voor het twee jaar durend project werden de volgende 

doelstellingen vooropgesteld:  

1. Goede praktijken identificeren in het kader van webarchivering 

2. Een Belgisch beleid rond webarchivering uitwerken 

3. Een pilootproject opstarten voor de archivering van het Belgische web 

4. Aanbevelingen formuleren voor de implementatie van een duurzame webarchiveringsdienst 

Hoe gebeurt webarchivering?  
Er zijn verschillende manieren om aan webarchivering te doen, maar de meest gebruikte manier is via 

‘crawling’ of ‘harvesting’ van websites via ‘crawler robots’. Op basis van een lijst van URL’s stuurt de 

crawler robot http-verzoeken naar een webserver; vervolgens legt die robot de inhoud vast die 

gecommuniceerd wordt door de webserver, legt hij een lijst aan van alle hyperlinks die de pagina in 

kwestie bevat en voegt hij die toe aan de lijst van vast te leggen URL’s. Op die manier legt de crawler 

robot alle pagina’s van een website vast. Dynamische inhoud van databanken of sociale media 

vastleggen via crawling is echter een uitdaging. Het grote voordeel van crawlen is wel dat je grote 

aantallen websites kan archiveren. Sociale media vereisen dan weer een andere aanpak: harvesten via 

API (Application Programming Interface). Dat maakt het mogelijk om data uit een bepaald systeem te 



halen en ze beschikbaar te stellen in een ander systeem. De API van Twitter maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om alle Twitteractiviteit van een bepaald profiel te exporteren.  

Webarchivering in het buitenland 
Er bestaat een groot aantal webarchiveringsinitiatieven in het buitenland. Sommige bestaan al sinds 

het eind van de jaren 90. Om lessen te kunnen trekken uit hun ervaringen, is eerst een grondige 

literatuurstudie ondernomen. Op basis van die studie werd een aantal webarchiveringsinitiatieven op 

nationaal niveau in het buitenland geselecteerd om ze nader te bestuderen. Het gaat om het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Ierland, Denemarken, Portugal, Canada, Luxemburg en Zwitserland. 

De vertegenwoordigers van deze instellingen werden geïnterviewd. Het wettelijk kader waarbinnen 

de webarchivering plaatsvindt en de manier waarop deze instellingen de te archiveren websites 

selecteren, vastleggen en beschikbaar stellen voor het publiek werden geanalyseerd.  

Figuur 1: Geselecteerde webarchiveringsinitiatieven in het buitenland 

 

Onderzoeksresultaten 
De resultaten van deze fase van het onderzoek toonden aan dat webarchivering in deze landen vaker 

gedaan wordt door de nationale bibliotheek dan door het nationaal archief, hoewel in sommige landen 

beide instellingen zelf hun eigen webarchief aanleggen. 

Wat het selectiebeleid betreft, is er veel variatie. Binnen nationale bibliotheken zijn er twee grote 

stromingen te onderscheiden: brede crawls en selectieve crawls. Binnen de brede crawls wordt het 

hele nationale web geviseerd en worden de bovenste lagen van een website (bijvoorbeeld de 

homepage en de twee niveaus eronder) jaarlijks vastgelegd. Veel nationale bibliotheken werken 

hiervoor samen met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de nationale 

domeinnamen. 

Binnen de selectieve crawls worden gecureerde collecties aangelegd rond specifieke thematieken 

(Brexit, Harry Potter …), evenementen (verkiezingen, festivals …) of onverwachte gebeurtenissen 

(natuurrampen, aanslagen …). De websites binnen de selectieve crawls worden frequenter en 

diepgaander gearchiveerd dan websites die onder de brede crawls vallen. Sommige nationale 

bibliotheken doen enkel selectieve crawls, terwijl andere brede en selectieve crawls combineren.  



Binnen nationale archieven gaat het voornamelijk over collecties van websites van de overheid. Ook 

wat betreft sociale media is er veel variatie. Lang niet alle bestudeerde instellingen archiveren sociale 

media, voornamelijk omdat hun inhoud moeilijk vast te leggen is en de aanpak verschilt van sociaal 

netwerk tot sociaal netwerk. De populairste netwerken binnen webarchivering zijn Twitter, Facebook 

en YouTube. 

De meeste bestudeerde initiatieven behouden de volledige technische controle over het 

webarchiveringsproces. Toch kiest een aantal organisaties ervoor om met een externe 

dienstverlenende partij in zee te gaan die het hele proces voor hen beheert. Het meest voorkomende 

bestandsformaat voor gearchiveerde webinhoud is het WARC-formaat (ISO 28500). Deze WARC files 

kunnen beschikbaar gesteld worden voor het publiek door ‘playback’ software die functioneert als een 

webserver en de inhoud toont in een webbrowser. 

Er bestaat ook een heel scala aan toegangsmodaliteiten: van webarchieven die helemaal niet 

toegankelijk zijn of die enkel toegankelijk zijn voor onderzoekers tot webarchieven die online vrij 

toegankelijk zijn. Een belangrijke beperkende factor voor toegang is het copyright dat rust op de 

intellectuele inhoud. Meestal kunnen de webarchiefcollecties van nationale bibliotheken enkel intra 

muros geconsulteerd worden op specifieke terminals waarop functionaliteiten zoals printen, kopiëren 

of de mogelijkheid om printscreens te maken uitgeschakeld zijn. Andere nationale bibliotheken maken 

wel een deel van hun collecties vrij toegankelijk online, maar dan enkel die websites waarvoor ze de 

toestemming van de copyrighteigenaars hebben om ze vrij beschikbaar te stellen. Dat brengt natuurlijk 

heel veel administratie met zich mee. Het is dus een misvatting dat gearchiveerde inhoud even vrij 

toegankelijk is als inhoud op het live web. De webarchieven van nationale archieven zijn vaak wel 

(deels) vrij toegankelijk online aangezien het grootste deel van de door hen gearchiveerde online 

inhoud betrekking heeft op websites of sociale media van overheidsinstanties. 

Zoeken in een webarchief is ook niet zo eenvoudig als op het live web. Niet alle webarchieven 

beschikken bijvoorbeeld over full-tekst zoekopties. In deze gevallen is meestal enkel zoeken via een 

specifieke URL mogelijk, wat betekent dat gebruikers de URL of een deel ervan op voorhand moeten 

kennen om een zoekopdracht te kunnen uitvoeren. 

Wettelijk kader 
In België kadert webarchivering in de wettelijke missies van het ARA en KBR. De missies van KBR zijn 

vastgelegd in het koninklijk besluit tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek van België als 

wetenschappelijke instelling van 19 juni 1837 (aangepast op 25 december 2016). Een van de missies 

van KBR is het opstellen van inventarissen van websites die een link hebben met haar opdrachten. In 

het kader van het project wordt ook onderzocht welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om 

webarchivering via harvesting te integreren in de wetgeving op het wettelijk depot.  

Het wettelijk kader voor archiveren door overheidsdiensten is vastgelegd in de archiefwet van 24 juni 

1955, aangepast door de wet van 6 mei 2009. De missies van het ARA daarentegen zijn vastgelegd in 

een koninklijk besluit van 3 december 2009 en andere koninklijke besluiten uit 2010 over het toezicht 

op en de transfer van archieven. Het ARA is verantwoordelijk voor het toezicht op archieven van 

overheidsinstanties, ongeacht hun drager, alsook voor het verwerven, bewaren en eventueel 

vernietigen van publieke archieven. De definitie van ‘archieven’ is dus heel belangrijk. Het koninklijk 

besluit van 18 augustus 2010 ter uitvoering van de archiefwetgeving van 24 juni 1955 definieert 

‘archieven’ als ‘alle documenten die ongeacht hun datum, materiële vorm, ontwikkelingsstadium of 

drager naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder een overheid of een privaat persoon, een 

vennootschap of een vereniging van privaat recht die ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van 



zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of tot vastlegging van zijn of haar rechten en plichten’. 

Websites en sociale media kunnen dus als onderdeel van archieven worden beschouwd.  

Naar een Belgische strategie 
Tijdens de tweede fase van het project passen we de lessen die we trekken uit de eerste fase van het 

project toe op de Belgische context. Op operationeel vlak zetten het ARA en KBR momenteel een 

gemeenschappelijke strategie op poten. Die omvat onder andere het uitwerken van een beleid rond 

selectie, het vastleggen van online informatie, kwaliteitscontrole, metadata en documentatie, opslag, 

preservering en toegang. Een van de grootste uitdagingen binnen het project is de complexiteit van 

websites. Die kunnen bestaan uit tekst, audiovisueel materiaal, dynamische inhoud enzovoort, wat het 

technisch vastleggen van deze elementen bemoeilijkt. Hoe het ‘Belgische web’ kan worden 

gedefinieerd is een andere uitdaging. Op het web bestaan namelijk geen duidelijke territoriale 

omlijningen en zich beperken tot de nationale domeinna(a)m(en) omvat bijvoorbeeld niet de totaliteit 

van websites die door Belgen worden beheerd.  

Toekomst 
Eind 2018 / begin 2019 start het pilootproject waarbij beide instellingen lijsten van URL’s zullen 

opstellen die vervolgens zullen worden gecrawled. Ook de toegang tot dit pilootwebarchief zal worden 

getest en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de analyse van dit pilootproject zullen in de 

laatste fase van het project aanbevelingen worden geformuleerd voor de implementatie van een 

duurzame webarchiveringsdienst op federaal niveau in België.  
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[kaderteksten] 

Het project PROMISE 
Dit BRAIN.BE project wordt gefinancierd door BELSPO en heeft tot doel een federale strategie voor het 

bewaren van het Belgische web uit te werken. KBR (promotoren: Sophie Vandepontseele en Nadège 

Isbergue) en het ARA (promotoren: Rolande Depoortere en Sébastien Soyez) werken hiervoor samen 

met de universiteiten van Gent (Research Group for Media, Innovation and Communication 

Technologies; Ghent Centre for Digital Humanities) en Namen (Research Centre in Information, Law 

and Society) en de hogeschool Bruxelles-Brabant (Unité de Recherche et de Formation en Sciences de 

l’Information et de la Documentation). 

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.kbr.be/nl/project-promise en 

https://www.arch.be. 

 

https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/mict/en
https://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/mict/en
http://www.ghentcdh.ugent.be/
http://www.crids.eu/
http://www.crids.eu/
http://he2b.be/
https://www.kbr.be/nl/project-promise
https://www.arch.be/
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Vrij te plaatsen bijschrift: 

Figuur 2-6 : Evolutie van de homepagina van KBR (1998-2018)  

Figuur 7-11: Evolutie van de homepagina van het ARA (1998-2018) 

Eindnoten:  

De historische versies van de homepagina’s van het ARA en KBR maken deel uit van de collecties van 

het Internet Archive.  

 

Nog toe te voegen: screenshot van nieuwe homepage van KBR (lancering voorzien eind november) 


