Het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde pilootproject
‘waarderen van kabinetsarchieven’ wenst daar verandering
in te brengen. Archiefbank Vlaanderen, de vier vermelde
cultureel-ideologische archiefinstellingen en het Rijksarchief
hebben voor dit project de handen in elkaar geslagen, met
als doel om een praktisch werkinstrument voor macro- en
microwaardering van de kabinetsarchieven te ontwikkelen.
Het resultaat van die synergie wordt binnenkort voorgesteld
op een studienamiddag, waarop u van harte welkom bent.
Deelname aan de studienamiddag is gratis. Inschrijven kan
tot 20 september 2019 via johan.dambruyne@arch.be
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Waarderen van ministeriële
kabinetsarchieven
die plaatsvindt op woensdag 25 september 2019
in het Algemeen Rijksarchief
(Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel)
Ministeriële kabinetten spelen een belangrijke rol in de
Belgische politiek. Ze staan in voor de uitwerking van het
beleid van de federale en regionale regeringen en hebben
bijgevolg een grote invloed op het politieke bestel en de
samenleving. Dit belang straalt ook af op hun archieven.
Kabinetsarchieven stellen ons in staat een blik te werpen
achter de schermen van het beleidsproces en de politieke
cultuur en zijn daarom belangrijke bronnen voor historisch,
politicologisch en sociologisch onderzoek.
Sedert meerdere decennia verwerven en bewaren private ar
chiefinstellingen als het KADOC, AMSAB-ISG, ADVN en
Liberaal Archief/Liberas én het Rijksarchief als overheids
instelling talrijke kabinetsarchieven van gewezen federale en
regionale ministers. Ze bevatten een goudmijn aan formele
en informele politieke informatie. Desondanks zijn deze ar
chieven tot nu toe maar in beperkte mate ontsloten. Dit is
voor een groot deel te wijten aan de omvang, de complexi
teit en de specificiteit van deze archieven en het gebrek aan
een grondige en globale benadering. Het gevolg is dat de
onderzoeksmogelijkheden van kabinetsarchieven te weinig
bekend zijn en ze daarom nauwelijks gebruikt worden voor
wetenschappelijk onderzoek.
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nodigen u uit op de studienamiddag

