
 
Informatie ordenen en beoordelen 
 
Informatiestroom verwerken 
Het is verstandig pas informatie te gaan verzamelen nádat je een systeem hebt bedacht om de 
informatie overzichtelijk te verwerken en bewaren. Daarbij werkt het efficiënt om de papieren 
(brieven, artikelen, krantenknipsels) onder dezelfde kopjes te ordenen als de digitale informatie. 
Gaat het om een tentoonstelling met 20 voorwerpen, orden de papieren dan in 20 mappen en 
sla de digitale informatie op in 20 gelijknamige mappen in de computer.  
Houd vanaf het begin een literatuurlijst bij van hetgeen je al hebt gelezen en daarnaast een lijst 
van hetgeen je al gevonden maar nog niet gelezen hebt. Schrijf op iedere kopie waar het uit 
afkomstig is en wanneer je het gelezen hebt. 
 
Evaluatie van bronnen 
Bronnen, zoals literatuur, voorwerpen en archivalia, zijn vaak niet datgene wat ze op de eerste 
aanblik voor ons lijken te zijn. Daarom is het belangrijk dat je een kritische houding aanneemt 
ten aanzien van die bronnen. Deze kritische analyse heet ook wel ‘bronnenkritiek’. Bij 
bronnenkritiek gaat het om het objectief vaststellen van de informatiewaarde van de bron.  
Er zijn twee soorten bronnenkritiek, externe en interne bronnenkritiek. Externe bronnenkritiek 
onderzoekt de vorm van de bron. Is het schilderij een kopie of een origineel? Zijn de 
bewoordingen van de auteur zelf of heeft hij tekst van anderen overgeschreven? Indien het is 
overgeschreven, heeft de schrijver de oorspronkelijke bron wel identiek weergegeven? Met 
interne bronnenkritiek probeer je de informatiewaarde van de bron vast te stellen. De nu 
volgende leidraad voor bronnenkritiek behandelt zowel externe als interne kritiek.  
 
Oorsprong  
Waar, wanneer en door wie werd de bron vervaardigd? Is de auteur wel wie hij beweert te zijn? 
 
Authenticiteit 
Is het de originele uitgave of is het een latere kopie? Als het een latere kopie is controleer dan 
wie hem wanneer heeft gemaakt en wat de verschillen zijn met de originele uitgave.  
 
Herkomst 
Hoe kende de schrijver het beschrevene? Kan de schrijver de gebeurtenissen wel hebben 
meegemaakt? Was hij een participant, een observant of maakte hij een reconstructie aan de 
hand van reeds bestaande bronnen, oftewel: is zijn geschrift een primaire of een secundaire 
bron? Een primaire bron voor onderzoek naar het eigen dorp zouden laat 19e-eeuwse foto's 
kunnen zijn. Een secundaire bron is een boek geschreven over de heemkunde van het dorp.  
Is de herkomst van de gepresenteerde informatie aangegeven en is deze te controleren? Veel 
19e-eeuwse streekbeschrijvingen of verhandelingen over ambachten zijn niet gebaseerd op 
eigen observatie of ervaring maar op oudere bronnen zonder dat de schrijver daar aan refereert.  
 
 
 
 



Feiten en interpretaties 
Hoewel sommige schrijvers het doen lijken alsof ze slechts feiten presenteren, is er altijd sprake 
van een interpretatie: bijvoorbeeld de verbanden die de auteur legt. Bij het beoordelen van 
literatuur is het zaak de persoonlijke interpretatie van de auteur uit het werk te destilleren. 
 
Context  
Bij een citaat uit een andere bron is het raadzaam ook het oorspronkelijke document te 
raadplegen. Soms blijkt dat het citaat oorspronkelijk in een andere context staat en daarmee een 
andere betekenis heeft dan de wijze waarop de auteur het presenteert.  
 
Betekenis  
Wat is de betekenis van de mededelingen in de bron. Begrijpen wij de woorden, uitdrukkingen 
en beeldspraken wel goed? Veel woorden in oude bronnen kennen we nu nog steeds maar 
hebben in de loop van de tijd een andere betekenis gekregen. Het WNT (Woordenboek der 
Nederlandsche Taal) vormt een belangrijk hulpmiddel bij het achterhalen van een eerdere 
betekenis van een woord.  
 
Verdiensten 
Aan de hand van zijn biografie, publicaties, opleiding en reputatie is een indicatie te krijgen of de 
auteur voldoende kennis van zaken heeft om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over 
hetgeen hij behandelt.  
 
Plaats- en tijdsgebondenheid  
Onder de plaats- en tijdsgebondenheid van de auteur verstaan we de periode waarin hij leefde, 
waar hij woonde, zijn geslacht, afkomst en welvaart. Dit bepaalt wat hij wel en niet kon weten en 
hoe hij de dingen zag, vaak zonder dat hij zich daar bewust van was. Ook voor wat betreft je 
eigen objectiviteit is het bevorderlijk om te analyseren hoe je eigen plaats- en tijdsgebondenheid 
bepalen waarin jij geïnteresseerd bent en welke aspecten je daarvan uitdiept.  
 
Intentie 
Behalve dat de plaats- en tijdsgebondenheid bepalend was voor het blikveld en de interpretatie 
van de auteur kan hij daarnaast een meer opzettelijk doel hebben nagestreefd. De meeste 
informatiebronnen willen meer dan alleen feiten presenteren. Naast feiten bevatten bronnen 
dikwijls meningen, vooroordelen en in de tijd politiek correcte of juist tegendraadse opvattingen. 
Zo kan de tekst een bewuste poging zijn om bij te dragen aan een nationaal, religieus, politiek of 
ideologisch gezichtspunt. Daarom is het belangrijk te achterhalen welke sympathieën of 
antipathieën de maker had om daarmee zijn objectiviteit te kunnen inschatten.  
 
Consistentie 
Zijn er tegenstrijdigheden in de bron te vinden? Vermelden andere bronnen hetzelfde of juist iets 
anders? Maakt de schrijver daarnaast duidelijk over welke periode hij spreekt en houdt hij zich 
hier aan of onderbouwt hij zijn uitspraken met zaken uit andere tijden? 
 
2.2.4 Synthese en conclusie  
Na het verzamelen en evalueren van de bronnen kom je tot een synthese: een logische 
presentatie van de relevante bevindingen. Op basis hiervan kom je tot een conclusie. Veel 
beginnende schrijvers hebben het in de conclusie over zaken die eerder niet aan bod zijn 
gekomen, of waar ze geen bewijzen voor hebben aangedragen, of ze werpen weer nieuwe 
vraagstukken op. Een conclusie bevat echter 'alleen' antwoorden op de in het begin gestelde 
vraagstellingen. De synthese is het belangrijkste onderdeel van het onderzoek en hierbij komt 
veel vaardigheid kijken: analyse, objectiviteit, de juiste mate van diepgang, een heldere 



beredeneertrant en een logische en overzichtelijke presentatie van de bevindingen.  
 
2.2.5 Verslaglegging 
Museumland staat bol van personen die heel veel weten maar die bij hun dood alles meenemen 
in hun graf. Wat je ook doet, laat het niet in je hoofd zitten maar leg het vast, en niet alleen 
digitaal maar ook op papier. Volg de gebruikelijke indeling van een onderzoeksverslag: 
 
Auteur en datum. 
Inleiding met daarin het doel en het kader waarin het onderzoek plaats vond. 
Probleem- en vraagstelling. 
Gevolgde methode: wat is er gezocht en hoe? 
Gevonden informatie.  
Conclusies. 
Reflectie: 
Voor en tegenspoed qua inhoud, tijd en geld.  
Voorlopige onderzoeksvragen in geval van vervolgonderzoek. 
Referenties: verantwoording van gebruikte bronnen. 
Bijlagen: logboek, fotokopieën, correspondentie, etc. 
 
Maak het verslag zodanig dat een vreemde het begrijpt en de informatie terug kan vinden: na 
een half jaar ben je namelijk zelf die vreemde en weet je niet meer precies wat je allemaal wel 
en niet hebt gedaan.  
 
Logboek 
Het bijhouden van een logboek lijkt een overdreven en tijdrovende investering die afhoudt van 
hetgeen je werkelijk interesseert. Je wil resultaat en geen administratieve rompslomp. Echter, 
een logboek is niet meer en niet minder dan een serie aantekeningen van je 
onderzoeksactiviteiten. Deze aantekeningen kun je per onderwerp of chronologisch ordenen. 
Zo’n logboek komt de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek ten goede. Als je namelijk na 
een bezoek aan een depot of archief de dag daarop de gevonden gegevens uitwerkt zal snel 
blijken dat je dingen vergeten bent: het toegangs- en inventarisnummer van een gildenboek, op 
welke persoonsnamen je naar boedelbeschrijvingen hebt gezocht, etc. Ook de bestudeerde 
voorwerpen, hun locatie en inventarisnummer kun je je de volgende dag vaak niet meer 
herinneren. Als je precies bijhoudt wat je gezien hebt, waar het te vinden is en welke informatie 
het bevatte zul je later tijdens het schrijven minder werk hebben om correct naar de informatie te 
refereren. Bovendien voorkomt het dubbel werk, niet alleen voor jezelf maar later ook voor 
anderen die verder willen met het onderzoek. Schrijf het logboek dus vanuit de insteek dat een 
vreemde het nog moet kunnen snappen en terugvinden.  
 
Hieronder staan van vijf soorten bronnen de gegevens die je minimaal zou kunnen noteren:  
 
Geraadpleegde internetsites:  

• URL van de site. 
• Datum van raadpleging. 
• Trefwoorden waarop gezocht is. 
• Resultaten. 

 
Gevoerde gesprekken:  

• Persoon. 
• Plaats en datum. 
• Reden van gesprek. 



• Gespreksstof in trefwoorden. 
 
Archiefstukken:  

• Instelling en de juiste afkorting daarvan. 
• Het toegangs- en inventarisnummer. 
• Een referentie waaronder de informatie te vinden is: een datum of pagina.  
• Korte inhoud: steekwoorden aangaande persoonsnamen, onderwerpen, etc.. 
• Schrijf passages die je later denkt te willen citeren zo nauwkeurig mogelijk op of maak 

een foto. 
 
Publicaties: 

• Instelling waar het boek zich bevindt. 
• Administratieve code waaronder het is terug te vinden.  
• Volledige titelbeschrijving (zie hoofdstuk Literatuuronderzoek). 
• Geraadpleegde pagina’s.  
• Kopie van de titelpagina en de bruikbare pagina’s.  

 
Voorwerpen:  

• Eigenaar. 
• Locatie: een instelling, de afdeling, de ruimte, de stelling en het schap.  
• Inventarisnummer. 
• Afmetingen. 
• Titel. 
• Onderdelen en materialen.  
• Maker.  

 
Uit Handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk, LCM, 2008. 
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