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yassine boussaid en bruno boom  essay

In de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam is een gepassioneerde 
man driftig op zoek naar zijn stamboom. Naast hem knijpt een vrouw zich 
driemaal in haar bovenarm om daadwerkelijk te kunnen geloven dat zij twee 
vogelvluchtperspectieven voor zich heeft liggen van plan Zuid, ontworpen 
door H.P. Berlage. Een kleine twintig meter verderop staat bij de tramhalte een 
jongedame geconcentreerd op haar smartphone te tikken. Ze is bezig om haar 
eigen archiefcollectie bij te werken, via Instagram, door een ‘selfie’ te ‘posten’ 
van die #Leipe #Afterparty van de vorige avond, of beter gezegd, deze ochtend. 
Zij voelt zich (nog) niet genoodzaakt om het stadsarchief te bezoeken om daar 
relevant archiefmateriaal te kunnen raadplegen. Immers, haar archiefbronnen 
van haar eigen tijd bevinden zich al in haar hand, in de handtas van haar 
vriendin en in de broekzak van haar studiegenoot. Deze persoonlijke archieven 
worden continu geupdated met nieuwe items die online worden gedeeld en 
besproken. Het broekzakarchief documenteert (immaterieel) erfgoed van de 
eigen tijd. 

Het ‘broekzakarchief’ is ontstaan met de introductie van de smartphone, 
waarvoor steeds geavanceerdere apps zijn ontwikkeld. De apps bieden 
gebruikers hiervan de mogelijkheid om geselecteerde ervaringen uit ons 
dagelijks leven te documenteren en vervolgens te delen via digitale netwerken. 
Jongeren zijn de grootste generatoren van dit toegankelijke digitale archief. 
Dagelijks worden er miljoenen foto-, video-, audio- en tekstbestanden 
geselecteerd en gedigitaliseerd. Wat jongeren belangrijk vinden, delen en 
bewaren zij online met daaraan toegevoegd de betekenisgeving via comments, 
emoji’s en waarderingsbuttons (liken, sharen, retweten). Deze processen 
worden in dit artikel beschouwd als nieuwe vormen van immaterieel erfgoed 
binnen de digitale context. 

Dit artikel bespreekt het concept van het ‘broekzakarchief’, een begrip 
dat bij Imagine IC voor het eerst geïntroduceerd werd.1 Imagine IC is een 
culturele instelling, die samen met jongeren (uit de grote stad) hedendaags 
(immaterieel) erfgoed creëert en in kaart brengt door middel van taal, beeld en 

1 Jordi Halfman was nauw betrokken bij de introductie van het begrip ‘broekzakarchief’.  
Hij publiceerde destijds voor Imagine IC en werkte mee aan Panna’s en Akka’s.

Het ‘Broekzakarchief’
Delen is het nieuwe bewaren
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geluid.2 In dit artikel wordt er specifiek gereflecteerd op de betekenis die met 
name jongeren aan hun beeld- en geluidsfragmenten toekennen. Niet alleen 
de betekenis op individueel niveau, maar vooral ook de betekenis op collectief 
niveau. Daarnaast wordt er ingezoomd op de motieven van jongeren bij het 
zorgvuldig documenteren en het al dan niet delen van hun geselecteerde 
materiaal. Er wordt getracht een inkijk te geven in dit dynamische proces aan 
de hand van praktijkvoorbeelden van Imagine IC-projecten – zoals Panna’s en 
Akka’s, Let’s Party! en LEIP! – met een (kritische) theoretische reflectie hierop 
vanuit de erfgoedpraktijk, waarover Hester Dibbits sprak in haar oratie voor 
de Erasmus University of Rotterdam.3 Bij erfgoed gaat het volgens haar om 
praktijken uit het verleden die in stelling worden gebracht met het oog op 
de toekomst van een als collectief ervaren identiteit. De antropologe Sharon 
MacDonald omschrijft erfgoedvorming heel beknopt als een praktijk van ‘past 
presencing’: het verleden wordt naar het heden gehaald.4 Ook bij Imagine IC gaat 
erfgoed over nu en over later, over wat we willen bewaren om er de toekomst 
mee vorm te geven. In deze context kijkt Imagine IC naar broekzakarchieven. 
Imagine IC biedt een inkijk in deze dynamische processen door middel van 
haar archiefinstallatie ‘Interarchive’. 

2 Imagine IC is een culturele instelling gevestigd in Amsterdam Zuid-Oost. De organisatie is opgericht 
in 1999 en is sindsdien uitgegroeid tot een pionierende organisatie binnen het erfgoedveld. Imagine 
IC wil met participatief erfgoedwerk actuele sociale verbindingen documenteren en verbeteren. 
Voor het erfgoedveld zijn collecties en exposities van Imagine IC cases voor participatieve 
verzamelmethodologie. Voor een breder publiek maken ze Imagine IC tot een mix van een archief, 
een museum en een debatcentrum in de buurt. Zie Samenvatting ondernemingsplan Imagine IC 
2017-2020. Artistiek-inhoudelijke visie en voortvloeiende programmering. Imagine IC. P.1 [2016]. 
Geraadpleegd op 02-06-2016.

3 H. Dibbits, Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw. Oratie Erasmus University 
Rotterdam, 16 oktober 2015. Geraadpleegd op 19-02-2016. <http://www.lkca.nl/~/media/downloads/
portals/erfgoededucatie/delen_van_het_verleden_oratie_hester_dibbits.pdf>

4 S. Macdonald, Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today. Londen / New York, 2013, p. 15. 

1. Expositie over broekzakarchieven LEIPE TORIES! op de vloer van de Openbare Bibliotheek Amsterdam Zuidoost 

(foto: Yassine Boussaid, 2016).
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Deze installatie is het centrale onderdeel van de gelijknamige expositie ‘Let’s 
Party’.5 Voorafgaand aan de opening in 2014 heeft Imagine IC voor dit project 
meer dan 10.000 digital-born foto’s, filmpjes en audio-bestanden online en 
offline verzameld van en met feestgangers, party-organisatoren en DJ’s. Ruim 
850 bestanden hiervan zijn toegankelijk gemaakt via de ‘Interarchive’. Via de 
installatie kan de bezoeker zijn of haar eigen party-ritueel oproepen. Sinds 
medio 2015 is het centrale Interarchive ook online toegankelijk gemaakt op 
www.interarchive.imagineic.nl. In de expositie bestaat de installatie uit vijf 
levensgrote schermen. In het middelpunt van deze schermen bevindt zich een 
sokkel met daarop een touch-screen. 
Via het touch-screen kan er gekozen worden voor verschillende genres 
binnen de party-scene zoals ‘techno’ of ‘dancehall’, of uit party-rituelen 
zoals ‘indrinken’ of ‘afterparty’. Al het materiaal waaruit een selectie 
gemaakt kan worden is afkomstig uit de broekzakarchieven van jongeren. 
De bezoeker kan zo vijf verschillende stijlen en rituelen combineren. Het 
geselecteerde materiaal wordt op de omringende schermen geprojecteerd. 
Online moet de gebruiker het doen met drie frames in plaats van vijf. 
Geselecteerd materiaal verschijnt in het in drieën gesplitste scherm. 
Zodoende creëert de gebruiker zijn of haar eigen virtuele party-experience.  
 

5 ‘Let’s Party!’ was van maart 2016 tot begin juni 2016 te zien in de OBA-Oosterdok. Let’s Party 
verzamelt rituelen van feesten anno nu.

2. Expositie Let’s Party!, Interarchive installatie (foto: Jordi Wallenburg, 2015). 
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Social media als hybride bewaarplaatsen

In een globaliserende wereld waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar 
razendsnel opvolgen, zien we parallel daaraan ook de betekenis van collecties 
en archieven (online privé en publiek) razendsnel veranderen. Dit verschijnsel 
is sterk te zien in reclamespotjes van smartphonebedrijven. De primaire 
functie, bellen, is totaal ondergeschikt geworden aan de geavanceerde opties 
die een telefoon tegenwoordig bezit. Het is een vereiste voor jongeren dat hun 
telefoon beschikt over een haarscherpe camera en de meest geavanceerde apps 
ondersteunt. Immers, deze bieden hen de mogelijkheid om te participeren 
in de wereld van social media. Via social media ontstaat een gevoel van 
verbondenheid. Jongeren staan voortdurend in contact met elkaar en wisselen 
foto-, video- en audiobestanden uit. De spreekwoordelijke barrière die er 
vroeger was om ervaringen met elkaar te delen door bijvoorbeeld fysieke 
afstand, het ontbreken van (technische) hulpmiddelen om momenten vast 
te leggen en te delen is tegenwoordig weggenomen dankzij de verscheidene 
(social-)media kanalen. Het wegvallen van deze barrière maakt het delen van 
ervaringen een toegankelijk proces. Zo ontstaan er nieuwe digitale netwerken, 
waarin de geavanceerde en tevens gebruiksvriendelijke applicaties van de 
smartphones als katalysator fungeren.

Naast de impact die apps en social media hebben op de toegankelijkheid van 
het delen van ervaringen, beïnvloeden zij ook de betekenis die hieraan gegeven 
wordt. Materiaal dat gedeeld is kan al dan niet worden voorzien van zogenaamde 
‘tags’, ‘hashtags’ of tekst. Vaak worden beelden ook sterk gemanipuleerd, 
middels apps als Instagram, waardoor een extra laag aan de vastgelegde 
ervaring toegevoegd kan worden. Zo wordt het materiaal van context voorzien. 
Hetgeen ontvangers kan verklappen welke betekenis de zender hieraan 

3. Touchscreen Interarchive installatie (foto: Mark Ridder, 2015).
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ontleent. Dat neemt uiteraard niet weg dat ontvangers wellicht een eigen 
interpretatie bij het verzonden materiaal kunnen hebben. Deze interpretatie 
kunnen ontvangers kwijt in de vorm van een reactie onder het verzonden 
materiaal. Zodoende krijgt het verzonden materiaal een nieuwe betekenis. 
Het woord ‘betekenis’ wordt hiermee een flexibel en dynamisch begrip.  
 
Emotienetwerken 

Smartphones bieden gebruikers de mogelijkheid om persoonlijke archieven 
te dynamiseren. De apps op de mobiele telefoons van jongeren bieden hen 
twee vormen van communicatie binnen de broekzakarchieven. Enerzijds het 
‘privé-’gebruik en anderzijds het gebruik voor ‘openbaar’. Deze eerste vorm van 
informatie-uitwisseling richt zich vanzelfsprekend primair op het besloten 
domein. Gebruikelijk is om het medium ‘Whatsapp’ hiervoor te gebruiken. 
De uitgewisselde boodschappen bestaan vaak uit tekst, maar wanneer dit niet 
voldoende blijkt om een bepaalde emotie over te brengen, kunnen ook de 
zogenaamde ‘emoji’s’ ingezet worden. Daarnaast kan er ook gekozen worden 
om een audioboodschap in te spreken of een ‘selfie-video’ te verzenden. Het 
keuzemenu aan mogelijkheden om de boodschap over te dragen stelt de zender 
in staat om via de technische mogelijkheden, zijn of haar emoties direct over 
te dragen aan de ontvanger. Daarop kan de ontvanger op zijn of haar beurt 
direct reageren, waardoor er een snelle up to date interactie ontstaat tussen de 
betreffende gebruikers. 

De tweede vorm van communicatie is juist bedoeld om meerdere 
gebruikers aan te spreken. Het delen van een boodschap via social media 
kanalen zoals Twitter, Facebook en Instagram brengen een sneeuwbaleffect 
teweeg. Gebruikers (vrienden, volgers, fans) van de betreffende kanalen 
kunnen meegenieten van gedeelde items, ze becommentariëren of deze 
delen met hun netwerk met als gevolg dat gedeelde items ‘viral’ kunnen 
gaan. Dat betekent dat de items op verschillende (social-)media kanalen 
overal ter wereld opduiken, omdat deze zo vaak gedeeld worden. Er kunnen 
verschillende motieven schuilgaan achter het deelgedrag van gebruikers. Een 
item kan simpelweg als grappig ervaren worden, het item kan een bepaalde 
betekenis voor gebruikers van (social-)media hebben, die vanzelfsprekend 
voor elke gebruiker anders kan zijn, of het item is gepost door een persoon 
met een belangrijke status. Een voorbeeld hiervan is wanneer DJ Armin van 
Buuren een selfie maakt met de feestgangers in de Ziggo Dome. Dan ontstaat 
er een kettingreactie tussen online volgers en de aanwezigen op het feest en 
dit als gevolg op het online delen van de selfie. Zowel de feestgangers als 
de online volgers krijgen direct te zien hoe de DJ het feest beleeft. Meestal 
plaatst hij daarbij nog een korte tekst met zijn blijk van waardering. Binnen 
een aantal seconden zien we de selfie van Sydney tot Rio de Janeiro viral gaan 
en weet men dat DJ Armin van Buuren in de Ziggo Dome aan het draaien is. 
Volgers kunnen direct in alle vrijheid op zijn blijk van waardering reageren, 
wat betekent dat negatieve emoties hier ook geplaatst kunnen worden. Data-
sharing hoeft daarom niet per definitie te leiden tot positieve waardering. 
Deze diverse mening vormende dynamiek sluit aan op wat Dibbits, Rana en 
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Willemsen stelden in een persoonlijk gesprek, waarin zij concludeerden dat 
de waardering van erfgoed niet altijd hetzelfde hoeft te zijn om erfgoed te 
zijn.6 Rond erfgoed vormen zich vaak constellaties die Dibbits en Willemsen 
elders hebben aangeduid als emotienetwerken, netwerken van mensen 
met uiteenlopende emoties, ook onderhuidse, niet uitgesproken emoties.7 
 
Maken, kraken en bewaken

DJ Armin van Buuren is een van de DJ-iconen, maar online zien we ook nieuwe 
iconen opkomen die hun status volledig te danken hebben aan social media 
kanalen. In dit geval is status inherent aan social media waardering. Het mag 
dan ook geen toeval heten dat een post op Facebook een ‘statusupdate’ wordt 
genoemd. Social media kunnen bijzonder veel impact hebben op de status van 
een gebruiker. Zo heeft voetballer Cristiano Ronaldo 48 miljoen volgers op 
Instagram, logisch misschien, want hij is een icoon in de voetbalwereld. Maar 
je hoeft echter geen icoon te zijn om een belangrijke status te krijgen op social 
media. Zo was Zoella een Britse girl-next-door, die zich net zoals de meeste 
vrouwen dagelijks mooi maakte voor de spiegel, totdat zij besloot om haar 
opmaakritueel vast te leggen met haar smartphone en dit up te loaden via haar 
Youtube-account. Zij legt in haar filmpjes haarfijn uit hoe je met een spiegel en 
een doosje make-up tot de ideale Hollywood-look kunt komen. Dagelijks test 
zij (nieuwe) cosmetische producten. Haar volgers identificeren zich met haar, 
waardoor haar mening telt in de cosmeticawereld. In feite ‘maakt of kraakt’ 
Zoella het werk van visagisten.8 Zij bepaalt wat waardevol is en wat niet. Dit 
maken of kraken is bij uitstek een kenmerk van de gelaagdheid en dynamiek 
van de erfgoedwereld. 

Intussen heeft Zoella ruim 140 miljoen Youtube hits, met als gevolg dat haar 
status een immense transformatie heeft ondergaan. Haar status valt samen 
met de analogie tussen data-sharing en immaterieel erfgoedwaardering. Zoella 
test de producten op haar gezichten deelt technieken en inzichten met haar 
achterban. Maar de waardering valt of staat met de succesvolle toepassing van 
deze elementen door haar online volgers. Er ontstaat een nieuwe dynamiek 
tussen Zoella en haar volgers, want zij plaatsen hun vragen en reacties op 
de social media kanalen. Zoella kan de ruim 100.000 vragen zelf niet direct 
beantwoorden, maar de volgers gaan zelf met elkaar in dialoog en discussiëren 
over geposte vragen en reacties. Eén post van Zoella geeft dus aanleiding 
voor een kettingreactie aan waarderingen, waardoor er in de achterban van 
Zoella een netwerk ontstaat die divers emotioneel verbonden is op grond 
van een gedeelde emotie, aangewakkerd door één bepaalde post over visagie. 
Het netwerk zelf is uiterst divers, maar deelt een specifieke passie voor het 

6 Persoonlijk gesprek tussen Dibbits, Rana en Willemsen over emotienetwerken in het (immaterieel) 
erfgoedveld. (Amsterdam, 2016). 

7 H. Dibbits & M. Willemsen, ‘Stills of our liquid times. An essay towards collecting today’s intangible 
cultural heritage’, in: S. Elpers & A. Palm (eds.), Die Musealisierung der Gegenwart. Von Grenzen und 
Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Bielefeld, 2014, p. 177-198.

8 Dibbits, Delen van het verleden, p. 6.
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gebruik van cosmetica. Het broekzakarchief van Zoella dient dus als bron van 
waardering en betekenis. 

Een andere dimensie van de analogie tussen data-sharing en 
erfgoedwaardering is zichtbaar in het feit hoe status afhangt van de 
hoeveelheid reacties van online volgers. Zodra een persoon met veel volgers 
een post plaatst zonder veel reacties uit te lokken, kan dit betekenen dat zijn 
of haar status minder aanzien geniet, of dat de inhoud van de betreffende 
post minder relevant bevonden wordt door de volgers. De waarde van de 
archiefbronnen in een broekzakarchief wordt dus mede bepaald door de status 
die het geniet, net zoals dit bij een klassiek archief het geval is. Archiefstukken 
in het gemeentearchief van Zandvoort worden over het algemeen gesproken 
niet op dezelfde waarde geschat als archiefstukken uit het Nationaal Archief 
in Den Haag. 

Naast status speelt timing ook een fundamentele rol in de waardering van 
broekzakarchief-items. De dynamiek van de updates op de online netwerken 
leiden (in sommige gevallen) namelijk tot een vorm van concurrentie. Bij 
actualiteiten in de wereld is het belangrijk vroeg op de proppen te komen met 
een gevatte, relevante post, die direct inspeelt op de betreffende actualiteit. 
Immers, over de hele wereld zullen er posts geplaatst worden, gerelateerd aan 
hetzelfde onderwerp. Een juiste timing voorkomt dat de post verdwijnt in een 
spervuur van soortgelijke posts van de massa. Posts die tijdens de ochtend- of 
avondspits worden gedeeld, hebben in het bijzonder een groot bereik vooral 
ten opzichte van posts die willekeurig op een dagdeel geplaatst worden zonder 
enige gevoel van timing. Dankzij het scala aan mogelijkheden die smartphones 
bieden is het voor Zoella nu mogelijk om op ieder moment van de dag, waar zij 
maar wil, posts te plaatsen en te delen met haar volgers, hetzij in de bus naar 
haar werk of in de wachtkamer bij de dokter.

Bij Imagine IC werd er ook aandacht besteed aan de hierboven besproken 
statustransformatie in de expositie ‘Panna’s en ‘Akka’s’. Straatvoetballers als 
Edward ‘Edje’ van Gils en Ismael ‘Issy’ Hamdaoui delen regelmatig video’s over 
hun favoriete skills en becommentariëren de skills van anderen. Edje en Issy 
delen hun lifestyle met hun achterban van Toronto tot Tokyo. Grote merken 
zoals Nike volgen de ontwikkelingen op de voetbalpleintjes op de voet. Nike 
nodigt de Amsterdamse straatvoetballers zelfs uit voor adviezen over wat 
onder de jongeren leeft en maakt commercials met hen. De waardering van 
de straatvoetbalscene is in dit geval ook af te leiden uit de samenwerking met 
bekende merken. 

Het geeft aan dat de rituelen van mensen zoals Zoella of ‘Edje’ betekenisvol 
zijn voor miljoenen volgers en viewers, maar nog opvallender dat zulke 
ogenschijnlijk eenvoudige rituelen, via social media impact op de status 
van (voorheen) gewone personen zoals Zoella en ‘Edje’ hebben. Het bereik is 
gigantisch, juist omdat zij voor veel volgers tastbaarder zijn, wat maakt dat 
volgers zich makkelijker met hen kunnen identificeren. De status die Zoella en 
‘Edje’ hebben ontwikkeld, kan uiteraard ook een keerzijde hebben, aangezien 
zij nu een bepaalde voorbeeldfunctie in de schoot geworpen hebben gekregen 
voor hun fans en volgers. Zij dienen zich nu bewust(er) te zijn van de impact 
van hun posts. Daarnaast moeten zij over een dikke huid beschikken, want 
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4. Edje van Gils op Iepenplein met zijn handelsmerk (foto: Guus Dubbelman, © Imagine IC 2013).
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iedere volger en gebruiker van social media is vrij om hen te becommentariëren 
of te bekritiseren door middel van één klik op de comment-button.
 
Waardering en relevantie vanuit erfgoedperspectief

De waardering en betekenis die gebruikers toekennen aan hun broekzakarchief 
maakt dat het fenomeen relevant kan zijn voor het (immaterieel) erfgoedveld. 
Het beschouwen van het broekzakarchief als exponent van immateriële cultuur, 
waarin de broekzakarchief-items documenten van de eigen tijd vormen, leidt 
tot nieuwe inzichten over de betekenisgeving die bestaat uit online data-
sharing van smartphone gebruikers. Deze case stimuleert erfgoedprofessionals 
te reflecteren op de totstandkoming van (immaterieel) erfgoed. Hester Dibbits 
sprak in haar oratie voor de Erasmus Universiteit over een netwerkperspectief9: 
“Vanuit een netwerkperspectief krijgen we meer oog voor de gelaagdheid 
en dynamiek die het veld kenmerken. We krijgen dan beter inzicht in de 
manieren waarop erfgoed in de hedendaagse samenleving tot stand komt, 
wordt gedeeld en gekoesterd, en bediscussieerd en bekritiseerd, ofwel: hoe 
erfgoed wordt gemaakt, bewaakt en gekraakt.” In netwerkstudies ligt volgens 
Dibbits de focus op de eigen tijd. Daarin komt het beeld naar voren van een 
wereld waarin mensen, goederen en kennis zich razendsnel verplaatsen 
van de ene plek naar de andere. Dit zorgt voor fundamentele veranderingen 
in onze samenleving. Sommige onderzoekers spreken van een verregaand 
proces van individualisering, anderen wijzen op het ontstaan van nieuwe 
collectieve identiteiten en weer anderen signaleren de opkomst van ‘lichte 
gemeenschappen’, een ontwikkeling waarbij collectiviteit plaatsmaakt voor 
‘connectiviteit’.10 Deze zogenaamde ‘lichte gemeenschappen’ en ‘connectiviteit’ 
zijn typische kenmerken van de online communities die zich (zeer tijdelijk) 
vormen en weer opbreken. Deze fluïde gemeenschappen zijn niet gebaseerd op 
etniciteit, nationaliteit, maatschappelijke status, geslacht of seksuele voorkeur, 
maar op gedeelde passies, evenementen of één bepaald item. In Panna’s en 
Akka’s zijn daarvan de voorbeelden te zien in de de documentaire van Frank 
de Ruiter. Hierin gingen Amsterdamse straatvoetballers met diverse culturele 
achtergronden op reis naar de Antillen. Samen vormden ze één week lang een 
straatvoetbalgemeenschap. Na de reis ging iedereen weer zijn eigen weg. De 
ene zorgde voor zijn kinderen overdag, de andere zat op school en nog een 
ander had een voltijdse baan. 

De rol van een erfgoedprofessional verandert hiermee ook. De dynamiek 
van deze ‘lichte gemeenschappen’ betekent dat het idee van ‘vaste’ gemeen-
schappen die rituelen en tradities waarborgen en doorgeven moet worden 
losgelaten. Uitgaan van een vaststaande gemeenschap met specifieke 
kenmerken, die deze fenomenen vertegenwoordigt, staat haaks op de 
dynamiek die deze uiterst diverse netwerken juist kenmerken. Belangrijk  

9 Dibbits, Delen van het verleden, p. 6.
10 J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp, Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. 

Amsterdam, 2004.
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is, om een beschouwende rol aan te nemen, waarbij gekeken wordt naar de 
motieven die schuilgaan achter de vorming van deze (online) netwerken. 
Daarbij wordt zichtbaar dat het delen van items een vorm van bewaring is. 
 
Broekzakarchiefvormers als erfgoedproducenten 

Parallel aan de steeds maar geavanceerder wordende apps en technologische 
snufjes zien we een verschuiving ontstaan in manieren van verzamelen en 
de betekenis die wij hieraan ontlenen. We leggen tegenwoordig, bewust en 
onbewust, (bijna) ieder moment uit ons (dagelijks) leven vast, omdat we 
ons bewust zijn van de vergankelijkheid van momenten in ons leven. Deze 
vergankelijkheid maakt dat we waarde hechten aan bepaalde momenten. 
Ogenschijnlijk betekenisloze rituelen, zoals opmaken voor de spiegel, trucjes 
op een (straat)voetbalpleintje of sfeerimpressies van een party in de Ziggo 
Dome, krijgen plotseling een belangrijke (maatschappelijke) betekenis. Dit als 
gevolg van de mogelijkheden die smartphones en geavanceerde apps bieden 
om materiaal niet alleen vast te leggen, maar dit vervolgens ook te delen via 
social media. De keuze om het materiaal te delen maakt dat het vastgelegde 
moment zijn individuele betekenis overstijgt en plaatsmaakt voor een 
collectieve waardering. Miljoenen gebruikers van social media zijn vrij om 
het gedeelde item te becommentariëren, te delen of (al dan niet) te waarderen 
via waarderingsbuttons. De nieuwe waarderingsbuttons van Facebook voegen 
nieuwe vormen van betekenis toe, waardoor een blijk van waardering nu direct 
gekoppeld is aan een specifieke emotie van de gebruiker. De betekenisgeving 
die wordt toegekend aan een item wordt hiermee minstens zo belangrijk als de 
letterlijke betekenis van het item an sich. 

Aan deze nieuwe vorm van bewaren kunnen natuurlijk ook ethische of 
juridische dilemma’s kleven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met items waarop 
jongeren onder de 18 met drank staan of poseren op seksueel getinte wijze? 
Deze afbeeldingen kunnen privacygevoelige informatie bevatten, die de 
betreffende personen (onbedoeld) in de problemen kunnen brengen. Foto’s of 
video’s kunnen als chantagemateriaal misbruikt worden. Uiteraard is het niet 
de bedoeling dat dit materiaal bewaard en gedeeld wordt. Imagine IC heeft 
om deze reden een selectie gemaakt voordat de items opgeslagen werden in 
de Interarchive. Op social media worden items niet gefilterd en bestaat er in 
principe geen censuur. Dat neemt uiteraard niet weg dat bij de wet vastgelegde 
strafbare feiten zoals provocatief, racistisch, privacygevoelig of seksueel 
aanstootgevend materiaal achteraf offline gehaald kan worden door social 
media beheerders en bestraft kan worden door justitie. Jongeren zijn als geen 
andere doelgroep vertrouwd met social media en kennen hun broekzakarchief 
letterlijk als hun broekzak. Dankzij hun social mediaervaring lijken zij zich in 
hoge mate bewust te zijn van hun kwetsbaarheid op social media en de risico’s 
die hiermee gepaard kunnen gaan. Om die reden maken jongeren een strikte 
selectie tussen privé-items, waarop zij bijvoorbeeld met een sigaret op de foto 
staan en een selfie met vrienden op het feest van DJ Armin van Buren, die juist 
bestemd is om gedeeld te worden met zoveel mogelijk social media gebruikers. 
Opvallend genoeg is censuur, beheer of toezicht dan ook amper noodzakelijk.
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Gedeelde items zijn opgeslagen in miljoenen broekzakarchieven overal 
ter wereld, vrij toegankelijk om geraadpleegd, of voorzien te worden van 
(een nieuwe) betekenis. Daarmee is delen het nieuwe bewaren geworden. 
Gebruikers bepalen zelf wat bewaard wordt en wat al dan niet toegankelijk is 
voor andere gebruikers. Daar waar in een klassiek archief de verzamelaar of 
de archivaris centraal staat en de verbinding vormt tussen de archiefbronnen 
en de gebruiker (of bezoeker), door middel van selectie van archiefmateriaal 
en toegankelijk maken voor publiek, is deze schakel in het broekzakarchief 
niet van toepassing. De verzamelaar of archivaris ís nu namelijk de gebruiker 
en heeft hiermee directe invloed op de totstandkoming van het archief. 
Zodoende ontstaat een ‘levend’ archief in de broekzak van smartphone 
gebruikers. Broekzakarchiefvormers zijn generatoren en curatoren van 
hedendaags (immaterieel) erfgoed geworden. Dibbits stelde in haar oratie 
voor de Erasmus University of Rotterdam al dat erfgoed geen gegeven 
is, maar een constructie. “Erfgoed is het het voorlopige resultaat van een 
ingewikkeld proces van onderhandeling, waardering en selectie, waarbij 
machtsrelaties en tal van andere, ook heel praktische factoren in het spel 
zijn”, voegt zij daaraan toe.11 Dit gecompliceerde, dynamische proces dat leidt 
tot de constructie van erfgoed, vindt constant plaats in het broekzakarchief.  
 
Erfgoed up to date

Het is interessant om te concluderen dat (immaterieel) erfgoed zich 
parallel mee ontwikkelt aan de verandering in de wereld. Het is aan erfgoed 
professionals om deze ontwikkelingen te herkennen en om te zetten in nieuwe 
kansen. In een wereld waarin steeds meer mensen samen leven die elkaar 
steeds minder kennen, waarin oude vanzelfsprekendheden wegvallen en 
waarin samen leven schuurt, ontstaat tegelijkertijd een nieuw dagelijks leven 
(zowel online en offline). In dit relatief onbekende (immaterieel erfgoed)veld 
verkent en verzamelt Imagine IC als participatieve erfgoedinstelling samen 
met mensen en partners uit de grote stad hedendaags immaterieel erfgoed 
via verzamel- en kennisevenementen, educatie, exposities en debatten. Door 
broekzakarchieven te bekijken vanuit een erfgoedperspectief, werpen zich 
nieuwe interessante vraagstukken op. Bijvoorbeeld: Wat betekent deze nieuwe 
methode van verzamelen voor archivalia?

Kan het wellicht zo zijn dat het meisje dat bij de tramhalte voor het 
stadsarchief stond te Instagrammen straks niet alleen haar broekzakarchief 
bijwerkt, maar tevens de collectie van het stadsarchief met waarderingsbuttons 
en tekst becommentarieert? Op deze manier ontstaat er een nieuwe vorm 
van crowdsourcing, die gebruikers stimuleert om collecties te ontsluiten 
en te indexeren. Zodoende bepalen onlinegebruikers van het stadsarchief 
straks zelf wat betekenisvol is of niet. Concreet wordt hiermee de rol van de 
erfgoedprofessional niet direct overbodig, maar kan veel werk gedelegeerd 
worden aan het grote publiek. Dit betekent een kans voor erfgoedprofessionals 
om de focus op het verleden door te trekken naar het heden. Hierin zijn de 

11 H. Dibbits, Delen van het verleden, p. 3. 
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gebruikers generatoren en curatoren van (hun eigen) erfgoed, dat zij delen en 
bewaren. Sterker nog, delen is het nieuwe bewaren! En professionals doen mee 
aan deze dynamische erfgoedpraktijk.




