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Jpdiio
eschiedenis schrijf je niet zonder bronnen. Wat een
statement...
En toch is het veel minder evident dan
het lijkt. Want bronnen zijn er niet zomaar.
Bronnen worden eigenlijk 'gemaakt'. Alles kan een
bron zijn: een liefdesbrief, een krabbel in de krant, een
pamflet dat je toegestoken krijgt op een betoging, een
menukaart...
Alleen heb je weinig aan zon bron als ze
ergens op een zolder of in een bureaulade ligt te
vereeuwigen.
Bronnen moeten gevonden worden. Stel je daarvan niet te
veel voor. Niet elke archeoloog heeft het geluk Troje te
ontdekken. Meestal is dit het resultaat van een intensieve en
systematische
prospectie. De laatste jaren is bij de
archiefvormers een attitude gegroeid waarbij ze zelf
instellingen als Anisab contacteren om archief te komen
ophalen. Positief natuurlijk. Maar aan de andere kant
betekent dit een steeds grotere toevloed van kilo's papier.
En ook hier heb je weinig aan als die op een hoop worden
gestapeld en that s it. Bronnen moeten dus ook geordend
worden. Doorploegd
zou ik durven zeggen want soms moet
je echt de heleboel omdraaien om toch ergens een structuur
te vinden. En dan pas kan zon archief beschreven
worden,
soms bijna blad per blad.
Neen, een klaagzang is het niet. Eerder een eerbetoon aan
alle archivarissen die meestal achter de schermen hun ding
doen. En ervoor zorgen dat onderzoekers als Kurt Vandaele
of Tom Goyens een bijdrage kunnen schrijven voor Brood &
Rozen.
En nu ik toch bezig ben gooi ik maar meteen ook een roos
naar de bibliothecarissen
en naar de mensen die met het
inventariseren
van beeldmateriaal bezig zijn.
Want het is allemaal minder evident dan het lijkt...
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