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Uit diverse publicaties binnen de archiefwetenschap blijkt de relevantie van de geschiedenis
van het archiefwezen. Onder deze noemer vallen thema's zoals de evolutie van het
archiefbeleid, de archiefpolitiek en de archiefpraktijk op nationaal, regionaal en lokaal vlak,
de geschiedenis van de professionalisering van het beroep van archivarissen, de evolutie van
de ideeën, visies en werkmethoden van archivarissen, biografieën van archivarissen, enz. Het
volstaat hier bij wijze van voorbeeld te verwijzen naar verschillende publicaties van T.
Thomassen en E. Ketelaar, naar het doctoraal onderzoek van Rudi C.J. van Maanen
(Universiteit Leiden, 2000) over Het Leidse stadsarchief. 1816-1829 en van Christophe Jacobs,
Une politique pour les archives en France, 1852-1945. Approches méthodologiques,
historiographiques et archivistiques, naar het artikel van F. Hildersheim, ‘Une politique pour
les archives, 1880-1940?’, in M.-O. Baruch en V. Duclert, Serviteurs de l'État: une histoire
politique de l'administration française, 1875-1945, Parijs, 2000, p. 373-386, of naar het
collectief werk over het archiefbeleid in Oostenrijk tijdens de Nazi-periode 1938-1945 (in
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Band 54, 2010).
Bij de lectuur van inleidingen op handboeken over archivistiek, archiefgidsen en inventarissen
blijkt telkens weer hoe weinig we weten over de geschiedenis van het Belgisch archiefwezen
sinds de late 18de eeuw en hoe weinig diepgaand onderzoek werd verricht naar het
archiefbeleid in al zijn aspecten. De bedoeling van deze onderzoekslijn is het onderzoek op dit
terrein te stimuleren. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Aan de hand van ambtelijke
bronnen en het archief van archiefinstellingen kan het archiefbeleid in een bepaalde periode
bestudeerd worden (inzake organisatie, verwerven, ordenen en beschrijven van archieven,
wetenschappelijk onderzoek en publieke dienstverlening); aan de hand van de dossiers
gevormd door archiefdiensten kan onderzoek gedaan worden naar de leefwereld, het
netwerk en de werkmethodes van archivarissen, naar de relatie tussen archivarissen en
historici, naar de relatie tussen het archiefwezen en de politiek, de bibliotheeksector, het
verenigingsleven, enz. Op lange termijn is het de bedoeling om aan de hand van een aantal
casestudies een geschiedenis te schrijven van het Belgisch archiefwezen.

