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De archivistiek heeft steeds heel wat aandacht besteed aan selectie. Dat hoeft geen verbazing;
volgens diverse vooraanstaande archivarissen is selectie één van de belangrijkste activiteiten
in de archivistiek. De klemtoon in het selectie-onderzoek en -werk lag tot heden op twee
facetten. Enerzijds is er gedurende de laatste drie decennia een bibliotheek vol geschreven
met betrekking tot waarderingstheorieën, anderzijds zijn er in dezelfde periode diverse
archieven, dikwijls op basis van praktische gronden, geschoond en door het proces van
waardering en selectie gevoerd.
Vergelijkend onderzoek – geografisch of chronologisch – is tot nog toe amper tot niet
uitgevoerd. Chronologisch onderzoek is wellicht het moeilijkst te realiseren. Een vergelijking
tussen Vlaanderen en Nederland is echter voor de hand liggend. Op basis van bijvoorbeeld de
selectielijsten die voor gemeenten bestaan is het mogelijk om systematisch na te gaan in
hoeverre gemeentearchieven, met uitsluiting van diverse gemeentelijke bevoegdheden in
Vlaanderen en Nederland, ceteris paribus geselecteerd worden. Ook andere typen
archiefbestanden komen voor een dergelijke vergelijking in aanmerking. Daarenboven zijn
ook vergelijkingen met andere landen (Frankrijk, Duitsland, UK, etc.) mogelijk. In die landen
bestaan doorgaans geen uitgewerkte selectielijsten, maar richtlijnen of criteria.
Deze onderzoekslijn poogt een combinatie van theorie en praktijk te verwezenlijken. Welke
types van stagewerk hoort bij deze onderzoekslijn?
-

-

Een relatief klein archiefbestand van Belgische/Vlaamse instellingen
 die ook in het buitenland aanwezig zijn, en
 waarvoor er in België/Vlaanderen een selectie-instrument bestaat.
Indien het archiefbestand te groot is, dan heeft de student te weinig tijd voor het
vergelijkend onderzoek dat integraal deel uitmaakt van de verhandeling.
Het archiefbestand bestaat idealiter uit enerzijds enkele grote reeksen en anderzijds
diverse types van dossiers.

Voorbeelden van archiefbestanden die in aanmerking komen voor deze onderzoekslijn zijn:
archieven van gemeenten, OCMW’s, provincies, ministeries.
OPGELET: Te grote archiefbestanden komen niet in aanmerking omdat het comparatief
onderzoek dan niet kan uitgevoerd worden.

