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Inleiding 

 
Dit is de vierde deliverable (D4) van het project Best Practices voor de Archivering van Sociale Media in 

Vlaanderen en Brussel getrokken door KADOC-KU Leuven en meemoo. Dit rapport is het resultaat van de 

pilootprojecten binnen het tweede werkpakket van fase 1 van het project. Tijdens deze pilootprojecten 

werden verschillende captatietools in de praktijk getest om data van diverse sociale media accounts van 

archiefvormers, die verbonden zijn aan de content partners, te capteren in functie van archivering.  

Dit rapport bestaat uit drie grote delen, namelijk  

1. een concreet overzicht van de uitgevoerde pilootprojecten;  

2. een analytisch overzicht van de gecapteerde datasets en de gebruiksvriendelijkheid van de tools;  

3. een algemene conclusie waarin de best scorende tools op een rij worden gezet. 

 

1. Pilootprojecten 

 
Op 26 april 2021 gingen de pilootprojecten van start. Na overleg werd beslist dat de content partners zelf aan 

de slag gingen met de verschillende tools die in een eerdere fase van het project al werden uitgetest. De 

content partners namen dus zelf de proef op de som wat betreft de werkbaarheid en volledigheid van de 

diverse gratis captatietools en dat over een breed spectrum van sociale media platformen. Na een tussentijds 

opvolgmoment op 25 mei 2021 kwamen de meeste pilootprojecten tot een succesvol einde op 25 juni 2021. 

Onderstaande tabel geeft weer welke pilootprojecten van start gingen en vervolgens werden uitgevoerd. 

 

Content 
Partner 

 
Archiefvormer 

 
Platform 

Project 
Uitgevoerd 

ADVN N-VA Facebook Ja 

  Twitter Ja 

 Bart De Wever Facebook Nee 

  Instagram Nee 

  Twitter Nee 

Amsab-ISG Kunstencentrum Vooruit Instagram Ja 

  Youtube Ja 

 Diverse event based hashtags Twitter Ja 

AMVB Kaaitheater Facebook Ja 

  Instagram Ja 

  Twitter Ja 

CAVA Humanistisch Verbond Facebook Ja 

 Huis van de Mens Instagram Nee 

 CAVA Instagram Ja 

KADOC CD&V Facebook Ja 

  Instagram Ja 

  Twitter Ja 
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  Youtube Ja 

Letterenhuis Tom Naegels Facebook Ja 

  Instagram Ja 

 Gaea Schoeters Facebook Ja 

  Instagram Ja 

Liberas Bart Tommelein Facebook Ja 

  Instagram Ja 

  Twitter Nee 

 Willemsfonds Facebook Nee 

  Instagram Nee 

  Twitter Nee 

Meemoo PACKED vzw Twitter Ja 

  Youtube Ja 

 Art In Flanders Facebook Ja 

  Instagram Ja 

MHKA Phillipe Van Snick Instagram Nee 

 Marijke Dekeukeleire Instagram Nee 

 MHKA Facebook Nee 

  Instagram Nee 

  Twitter Nee 

VAi Bovenbouw Architectuur Instagram Ja 

 Willemen Groep Twitter Nee 

 

Het merendeel van de geplande pilootprojecten zijn dus ook effectief tot een succesvol einde gebracht. Van 

zowat elke content partner konden we rekenen op enthousiaste medewerking wat betreft analyse van de 

inhoud van datasets en de gebruiksvriendelijkheid van de captatietools.  

Voor content partners ADVN, CAVA, Liberas en VAi was het pilootproject minder uitgebreid dan aanvankelijk 

gedacht omwille van afhakende archiefvormers. Het pilootproject van MHKA kon jammer genoeg helemaal 

niet van start gaan door een samenloop van omstandigheden. Het estate van Philippe Van Snick trok zich 

uiteindelijk terug als vrijwilliger voor captatie. MHKA stelde voor om als alternatief de eigen kanalen te 

capteren en op te zoek te gaan naar een bijkomende, andere kunstenaar. Beide alternatieven vielen echter in 

het water door een onvoorzien ziekteverlof van de contactpersoon.   

 

2. Datasets per tool 
 

In onderling overleg werd beslist dat de pilootprojecten door de content partners zelf zouden uitgevoerd 

worden. Deze werkwijze bood heel wat voordelen. De content partners kregen de kans om ook zelf expertise 

op te bouwen met de tools, terwijl het voor het project meerdere invalshoeken gaf op de werkzaamheid en 

gebruiksvriendelijkheid van de tools. Zo kregen we een beter zicht op hoe de tools precies functioneren op 

verschillende besturingssystemen en hoe bruikbaar ze precies bleken voor de captatie van verschillende 

socialemediaplatformen.  
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Hierna volgt een verslag per geteste tool met enerzijds een samenvatting van de gecapteerde datasets en hun 

inhoud en anderzijds een korte review van de gebruiksvriendelijkheid van elke tool op basis van de criteria uit 

de ervaringenbevraging. Meer gedetailleerde data uit zowel de captatierondes als de bevraging kunnen 

geraadpleegd worden in het eindrapport. 

 

2.1. Archiveweb.Page 

Inhoud 
Wat betreft de inhoud van de captaties bleek Archiveweb.Page een van de volledigste opties binnen het 

segment van de gratis captatietools. Zolang een gebruiker of de autopiloot langs alle nodige posts en 

elementen van een account scrollde, capteerde Archiveweb die ook. Niet alleen de tekst was aanwezig, ook 

de hele look-and-feel van een account inclusief de embedded media zaten vervat in de gecapteerde datasets. 

Op gebied van metadata scoorde Archiveweb ook behoorlijk. Noodzakelijke basismetadata zoals een titel, 

datering van de dataset en captatie, de gebruikte harvesttool, het gecapteerde account samen met de bron-

URL en het platform waren allemaal aanwezig. De tool bundelde de gecapteerde data vervolgens als een van 

de weinige tools in een .warc-bestand of het .wacz-formaat dat specifiek voor Archiveweb is. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Archiveweb.page werd bovendien door zowat alle content partners ervaren als gemakkelijk te installeren en 

vervolgens intuïtief te gebruiken. Gezien het om een simpele plug-in voor Google Chrome gaat, vereiste de 

tool weinig tot geen technische kennis en op de koop toe was er een visuele interface die direct in de browser 

gebruikt kon worden. Archiveweb capteerde elk aspect van een social media account zolang de gebruiker er 

langs scrolde, wat ons meteen bij het grootste struikelblok van de tool brengt. Dat is namelijk de grote tijdskost 

van de tool. De automatische piloot van Archiveweb bleek tijdens de pilootprojecten erg wispelturig waardoor 

captaties verre van volledig waren. Voor Twitter speelde de rate limit de autopiloot bijvoorbeeld al snel parten. 

Manueel scrollen en opnemen bleef op zijn beurt een heel tijdsintensieve onderneming. Zeker voor 

instellingen die volledige accounts en dus jaren aan posts wilden capteren maakte dat de tool in de praktijk 

onwerkbaar. Ondanks de grote captatiemogelijkheden waren de nood aan menselijke interactie en de 

tijdskost daarvan een significant nadeel. 

 

2.2. Snscrape 

Inhoud 
Hoewel Snscrape een voldoende snelle tool bleek, liet hij op inhoudelijk vlak te wensen over. Op het moment 

van de pilootprojecten capteerde de standaardversie van Snscrape niet meer dan een lijst met weblinks die 

verwezen naar de individuele posts. Door met de developerversie van snscrape aan de slag te gaan was het 

wel mogelijk een JSON-bestand te capteren waarin ook een beperkte hoeveelheid metadata vervat zat. Met 

name de datering van de dataset en de gebruikte harvesttool waren aanwezig, al de rest ontbrak. Het hoeft 

dan ook niet te verbazen dat enige embedded media of de look-and-feel van een account door deze tool niet 

gecapteerd werden. Het weinige dat wel vervat zat in de dataset werd geëxporteerd als TXT-bestand of  JSON-

bestand. 

Gebruiksvriendelijkheid 
De meningen van de content partners die met deze tool werkten lagen allemaal in elkaars verlengde. Snscrape 

installeerde doorgaans vlot, voor een aantal partners was het nodig om enkele paden toe te voegen aan de 

windows environment variables waarna de tool ook daar vlot z’n werk deed. Snscrape is een van de tools die 

volledig in de command line werkte en dus geen visuele interface had. Voor de content partners die de tool 
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testten, vormde dit echter geen probleem door de relatief intuïtieve commando’s. Het grote voordeel van 

snscrape was zijn snelheid hoewel daar wel meteen tegenover stond dat de volledigheid van de gecapteerde 

dataset te wensen overliet voor veel content partners. De content partners gaven aan dat het ontbreken van 

embedded media, look-and-feel en comments de dataset te beperkt maakte om van een duurzame captatie 

te spreken. 

 

2.3. Snscrape + browsertrix 

Inhoud 
Snscrape toonde vooral zijn waarde als voorbereidende stap voor captatie met de crawler Browsertrix. 

Browsertrix capteerde berichten geautomatiseerd op basis van de lijst URL’s die snscrape verzamelde. De 

gecapteerde dataset bestond uit de berichten van het account zelf maar voegde daar ook de profielpagina, 

media en look-and-feel aan toe. De dataset werd dan ook geëxporteerd als WARC-bestand. Comments op 

berichten, vermeldingen en tijdelijke stories konden echter niet gecapteerd worden en ook de hoeveelheid 

metadata bleek beperkt. Op het vlak van metadata rapporteerde één van de content partners dat enkel de 

titel aanwezig was terwijl een ander pilootprojecten naast die titel ook de datering van dataset en captatie, 

trefwoorden, harvesttool, configuratie, account en URL meekreeg.  

Gebruiksvriendelijkheid 
De combinatie van Snscrape met Browsertrix leverde een volledigere dataset op, maar de tool had veel 

nadelen. De installatie van de tool was bijvoorbeeld niet evident. De meeste content partners ondervond 

problemen om de tool aan de praat te krijgen volgens het vooropgestelde stappenplan. De kans op 

onverwachte foutmeldingen en de nood aan bijkomende installaties was dus erg groot. Erfgoedorganisaties 

die Browsertrix op meerdere machines willen draaien, kijken daarmee op tegen een aanzienlijk werkpakket 

om de tool werkende te krijgen. Bovendien vonden de content partners de gecapteerde dataset onvolledig. 

Niet alle berichten kwamen mee, comments ontbraken, embedded media en de look-and-feel bleven ook 

achterwege. Tot slot zorgde een aanpassing achter de schermen van Facebook ervoor dat Browsertrix 

overnacht niet meer bruikbaar was voor dat platform. Browsertrix was volgens de content partners dus vooral 

nuttig als aanvulling op andere tools maar de arbeidskost van installatie woog niet op tegen de 

captatiemogelijkheden. 

 

2.4. Instaloader 

Inhoud 
Met Instaloader komen we aan bij de tools die specialiseerden in één bepaald platform en voor Instaloader is 

dat zoals de naam al doet vermoeden Instagram. Opvallend was dat Instaloader een erg volledige dataset 

capteerde. Naast de eigen posts kwamen ook de comments daarop mee in de captaties. Aansluitend bleek het 

ook mogelijk om posts door derden waarin het account vermeld werd te capteren. Instaloader nam eveneens 

de volledige profielpagina op maar capteerde dit alles gefragmenteerd. Dat wil zeggen dat de look-and-feel 

niet aanwezig bleef. Je kreeg een tekstbestand voor het bijschrift, een jpg voor de foto en een json met 

metadata. De focus van deze tool lag dus zeer duidelijk op de eigenlijke post en niet op de context daarvan. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Net zoals bij Snscrape waren de content partners die met Instaloader werken het over het algemeen eens over 

deze tool. Instaloader bleek een simpel te installeren programma dat voldoende zelfstandig én snel capteerde 

zonder daarbij veel onverwachte foutmeldingen te veroorzaken. Ondanks dat de tool in de command line 

draaide zorgde de helder commando’s er toch voor dat niemand problemen ondervond bij het eigenlijke 
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capteren. Het gecapteerde materiaal was voldoende uitgebreid wat betreft het hoofdbericht en de media 

daarin vervat. Het enige grote nadeel is dat Instaloader zich enkel op Instagram richtte wat de inzetbaarheid 

ook meteen beperkte. 

 

2.5. Twarc 

Inhoud 
Twarc richt zich over Twitter. Ondanks die nauwe scope bleek Twarc z’n werk wel naar behoren te doen. De 

tool capteerde alle eigen posts van een account, inclusief de retweets, de vermeldingen en de profielpagina. 

Comments van anderen bleven echter achterwege, net zoals de tijdelijke fleets. Twarc had echter ook zijn 

beperkingen. De look-and-feel bleef samen met enige embedded media achterwege. Het resultaat van een 

captatie via Twarc was dan ook een JSON-bestand met de tekstuele inhoud van een bericht, zonder de visuele 

context of media. Daartegenover staat dat de tool voor een hele reeks metadata zorgde. In het JSON-bestand 

kon een gebruiker zowel titel, datering dataset en captatie, taal, trefwoorden, gebruikte harvesttool en de 

gehanteerde configuratie en tot slot de accountnaam en de URL ontwaren.   

Gebruiksvriendelijkheid 
De installatie verliep voor beide content partners zonder noemenswaardige problemen maar vereiste wel de 

nodige configuratie vooraleer de tool van start kon gaan. Zo was het steeds nodig om Twitter Developer Keys 

aan te vragen en in te geven in Twarc zodat de tool zich automatisch kan inloggen en geautomatiseerd een 

volledig account kan capteren. Om de gewenste dataset te vatten was het overigens ook nodig om de juiste 

combinatie aan commando’s bij elkaar te puzzelen. Dat laatste toont echter wel aan dat Twarc het mogelijk 

maakte om heel gericht te capteren en af te bakenen op account, trefwoord, datum of zelfs retweets van één 

bepaald bericht. Alleen de look-and-feel blijft achterwege. Twarc capteert data naar een JSON-document. De 

leercurve van Twarc was het dus waard vergeleken met de functionaliteiten, zeker ook omdat Twarc - eens 

geconfigureerd - volledig automatisch op de achtergrond werkte.   

 

2.6. Youtube-dl 

Inhoud 
Youtube-dl richtte zich zoals de naam doet vermoeden alleen op Youtube. Zonder enige visuele interface 

capteerde youtube-dl op basis van enkele intuïtieve commando’s het kernaspect van youtube, namelijk de 

eigenlijke video’s die de tool capteerde naar MP4-bestanden. De look-and-feel, comments, onderschriften of 

screenshots waren dus niet aanwezig in de dataset. Enkel de titel van de video en de datum waarin de 

oorspronkelijke upload gebeurde werden bij elke post gecapteerd. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Tegenover die beperkte dataset staat dan wel dat youtube-dl bijzonder snel werkte, wat een voordeel was 

voor content partners die youtube kanalen in bulk wilden capteren. Het eerdervermeldde gebrek aan 

comments kon bovendien bijgewerkt worden met de bijkomende tool youtube-comment-downloader. Voor 

instellingen die meer data wilden capteren bleek Tartube een betere tool. 

 

2.7. Tartube 

Inhoud 
Net zoals Youtube-dl capteerde Tartube enkel en alleen Youtube. Meer nog,  Tartube ligt in het verlengde van 

youtube-dl want op de achtergrond van Tartubes visuele interface is het Youtube-dl dat het eigenlijke capteren 
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deed. Tartube zorgde echter voor meer dan enkel de videobestanden. Tartube capteerde ook 

gefragmenteerd, net zoals een Instaloader, maar was uitvoeriger dan youtube-dl. Een gecapteerde 

youtubevideo bestond uit een screenshot in jpg, een TXT-document met het onderschrift, een json met 

metadata, het eigenlijke filmpje in mp4 en een TXT-bestand met overzichtslijst van alle gecapteerde URL’s. 

Qua metadata gaf de tool de titel van de video, datering van zowel dataset als captatie, accountnaam en URL 

mee. 

Gebruiksvriendelijkheid 
De visuele interface maakte Tartube meteen een toegankelijkere tool zonder dat er aan functionaliteit werd 

ingeboet. De tool vergde wat configuratie om al die elementen te vatten in een captatie. Capteren met enkel 

de standaardinstellingen beperkte elke captatie tot een screenshot en een filmbestand. Net zoals bij youtube-

dl dienen comments aangevuld te worden met het gebruik van youtube-comment-downloader. De look-and-

feel bleef tot slot geheel achterwege.  

 

3. Algemene conclusie 

 
In deze eerste fase werd de begeerde one-size-fits-all-oplossing niet gevonden in het bestaande gamma van 

gratis captatietools. Elke tool heeft z’n eigen voor- en nadelen. De tool die het eenvoudigste is in gebruik, 

bleek bijvoorbeeld enorm tijdsintensief. De meest geautomatiseerde tool is dan weer relatief beperkt in 

captatiemogelijkheden.  

Bovendien zijn de tools nog steeds erg volatiel. De ondersteuning door de ontwikkelaar kan van de ene op de 

andere dag stoppen. Dat maakt een tool niet meteen onbruikbaar maar het wil wel zeggen de tool op termijn 

niet functioneel blijft. Als de ondersteuning stopgezet wordt, worden bestaande bugs niet meer opgelost, er 

komen geen nieuwe mogelijkheden bij en onverwachte aanpassingen aan de platformen zullen niet meer 

gecompenseerd worden. Dat brengt ons naadloos bij het andere grote probleem. De sociale media platformen 

schaven op geregelde tijdstippen aan de code achter de schermen. Een kleine aanpassing aan de platformen 

bleek in sommige gevallen voldoende om een tool buitenspel te zetten, dat gebeurde bijvoorbeeld bij 

Browsertrix dat problemen kreeg met het capteren van Facebook. Alle inzichten van dit rapport dienen dus 

met die risico’s in het achterhoofd gelezen te worden. 

Dat gezegd zijnde brachten de pilootprojecten wel een aantal waardevolle vaststellingen aan het licht.  

De tool die de meest volledige datasets capteerde tijdens de pilootprojecten was steevast Archiveweb.page. 

Waar andere tools zich beperkten tot enkel en alleen de posts van het account nam Archiveweb ook 

comments, getagde posts, stories en embedded media op in de captatie. Elke post die geopend werd, werd 

ook opgenomen. De tool was bovendien ook de meest gebruiksvriendelijke tool in vergelijking met de 

command-line-tools. Met slechts enkele klikken was de plug-in geïnstalleerd en dankzij een intuïtieve 

graphical user interface was de tool er eentje waarmee iedereen zonder problemen van start kon gaan. Op 

die manier voldoet Archiveweb in principe ook aan de meeste noden en wensen die de content partners 

vooraf meegaven. De tool heeft echter één groot nadeel en dat is de hoge tijdskost voor het capteren. Vooral 

omwille van het ontbreken van een betrouwbare automatische piloot is de arbeidskost hoog.  

De automatisering die op dit moment in de tool zit is nog te wispelturig en vereist heel wat menselijke 

interventie. Voor erfgoedorganisaties die slechts sporadisch een account willen capteren is dat te 

verantwoorden, maar indien er accounts in bulk gecapteerd moeten worden is de tool eigenlijk onwerkbaar.  
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Er bestaan alternatieven voor Archiveweb. Uit de pilootprojecten bleek dat andere tools sneller en meer 

geautomatiseerd werken, maar die hadden dan weer andere nadelen. Alternatieven zijn vaak gebonden aan 

een bepaald platform. Instaloader scoort zeer evenwichtig op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, 

volledigheid, automatisering en snelheid. Twarc doet hetzelfde maar voor Twitter. Beide tools zijn dus minder 

volledig dan Archiveweb.page maar winnen wel aan snelheid en automatisering. Tartube beschikt over een 

graphical user interface, een hoge graad van automatisering en een eerder volledige captatie maar werkte wel 

alleen voor Youtube. Snscrape in combinatie met Browsertrix capteerde de gewenste look-and-feel, zorgde 

voor voldoende metadata maar was moeilijk te installeren en kon alleen posts van het eigen account capteren.  

De eindconclusie van de pilootprojecten is dat dé ene tool die alles kan niet bestaat. Er zijn echter wel een 

aantal zeer werkbare opties en het hangt van gebruiker tot gebruiker af welke het best beantwoord aan de 

precieze noden en praktijk. 


