
Archief 2.0 Denktank
De Denktank op ArchiveCamp 2012 (vlnr): Ingmar Koch, Luud de Brouwer, Tim de Haan, Petra Schoen, Tom Cobbaert, Chido Houbraken en Christian van der Ven.

Tom Cobbaert

Archief 2.0 is een community 
voor Nederlandse en Vlaamse 
archivarissen waar samenwer-
king en het delen van kennis 
en informatie centraal staan. 
De Archief 2.0 Denktank houdt 
de motor van deze community 
draaiende en zorgt met pro-
jecten en bijeenkomsten voor 
nieuwe mogelijkheden om 
kennisdeling te bevorderen. 

“Deel en heers!” is het motto.

Wanneer werd de Archief 2.0 Denktank 
opgericht?
Op 7 juni 2007 richtte Christian van der 
Ven, een fervent blogger, een online com-
munity op om met gelijkgestemde colle-
ga’s ideeën en kennis uit te wisselen over 
het gebruik van Web 2.0 in archieven. Dat 
bleek een onverhoopt succes, met onge-
veer 100 leden rond de eerste verjaardag. 
Bij een aantal van hen was ondertussen 
de ambitie gegroeid om een eigen studie-
dag te organiseren. Die werkgroep evo-
lueerde in het voorjaar van 2009 tot de 
Archief 2.0 Denktank.
 
Welke eigenschappen maken de Denk
tank uniek?
Onafhankelijkheid, openheid en onder-
nemingszin. In de Denktank zitten mede-
werkers van overheidsarchieven, regi-
onaal historische centra, particuliere 
archieven, archiefinspecteurs en -con-
sultants, bestuursleden van vakorganisa-
ties, … Die achtergronden, ervaringen en 
netwerken zijn heel nuttig, maar vormen 
geen belemmering om een onafhankelijke 
koers te varen. Iedereen die meewerkt, 
doet dit uit een persoonlijk engagement 
als archivarissen met een gezamenlijke 

passie. Hoewel de community inmiddels 
1400 leden telt, wil de Denktank geen 
organisatie met een formele structuur 
zijn. Voor de financiering van de werking 
wordt een beroep gedaan op crowdfun-
ding en occasionele sponsors. Dit garan-
deert de vrijheid om radicaal te kiezen 
voor vernieuwing in de sector. Openheid 
staat centraal: naar de gebruikers in het 
delen van informatie, naar de sector in het 
delen van kennis. In 2007 discussieerden 
we over blogs en sociale netwerken, in 
2012 over open data, linked data en het 
semantische web. Andere tools, dezelfde 
houding.

Als Archief 2.0 na vijf jaar een succes 
is, komt dat niet door het schrijven van 
manifesten, maar door het ondernemen. 
De Denktank levert niet alleen ideeën, het 
pikt ze vooral op en probeert er iets mee 
te doen, al dan niet met succes. Want we 
leren vooral wanneer we durven misluk-
ken en als ze gedeeld worden, ook uit de 
fouten van anderen.

“ALS ARCHIEF 2.0 NA 
VIJF JAAR EEN SUCCES 
IS, KOMT DAT NIET 
DOOR HET SCHRIJVEN 
VAN MANIFESTEN, 
MAAR DOOR HET 
ONDERNEMEN.”

Op welke verwezenlijkingen zijn jullie 
trots?
Iedere geslaagde realisatie is alleen te 
danken aan de actieve participatie van 
archivarissen in Nederland en Vlaanderen. 
Daarom zijn we fier op alle initiatieven 
die door of in het kader van Archief 2.0 
gelanceerd werden. Een bijzonder actieve 
community met meer dan 1300 leden, 
waarvan ongeveer 10 procent Vlaming 
is. Een wiki voor en door de archiefsec-
tor met honderden lemma’s vaktermino-
logie, een kaart van archiefinstellingen 
en een verzamelplaats voor vertalingen 
en standaarden. Een cursustraject voor 
het gebruik van Web 2.0-tools die tal-
loze Nederlandse archivarissen leerde 
bloggen en twitteren. Misschien zijn we 
nog het meeste trots op de bijeenkom-
sten waar effectief kennis werd gedeeld. 
De deelname aan de KVAN-dagen en 
Informatie aan Zee met eigen sessies. Van 
de organisatie van een eigen studiedag in 
oktober 2008 tot een ArchiveCamp waar 
de deelnemers zelf het dagprogramma 
bepalen in oktober 2012. Ten slotte zijn 
er ook de speel-en-deelsessies, waar kort 
op de bal een workshop over een actueel 
thema wordt georganiseerd.
 
Welke ambities hebben jullie als team 
nog?
Ondertussen is Archief 2.0 niet meer 
het rebelse clubje van archivarissen van 
2007. We mogen echter niet zelfge-
noegzaam worden en aannemen dat een 
open houding gemeengoed is geworden 
in de archiefsector. De ambitie van de 
Denktank blijft dus onveranderd het ijve-
ren voor openheid van informatie, ken-
nisdeling en samenwerking. Eén concrete 
ambitie is het streven naar een actievere 
Vlaamse inbreng in Archief 2.0. 
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