
  Inleiding

In een tijd waarin vrijwel iedereen die informatie zoekt, naar Google grijpt, is 
het belangrijk om erop te wijzen dat er nog talrijke mogelijkheden zijn om meer 
en betere informatie te verzamelen. Ondanks de verleidingen van internet is het 
zeker voor studenten, maar ook voor gevorderde onderzoekers, niet onbelangrijk 
om het bewustzijn aan te scherpen dat er een grote reeks aan informatiebronnen 
bestaat, maar vooral ook dat je er kritisch moet mee omspringen. Fake news staat 
in de actualiteit, maar hoe moet je er mee omgaan en hoe en waar vind je dan 
betere informatie?

In 2005 heeft de UNESCO met de Alexandria Proclamation informatievaar-
digheden hoog op de agenda geplaatst.1 UNESCO benadrukt dat informatie- en 
mediageletterdheid (media and information literacy) absoluut noodzakelijk zijn 
voor de empowerment van de mens. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat men-
sen toegang hebben tot informatiebronnen. Ze moeten ook beschikken over de 
nodige kennis en vaardigheden om die informatiebronnen op een deskundige en 
efficiënte manier te gebruiken. Correcte informatie ligt aan de basis van de vrije 
meningsuiting. Burgers moeten zich bewust zijn van de functie van de media en 
andere informatieverspreiders, zodat ze er op een kritische manier kunnen mee 
omgaan. Het gaat dus om kennis, vaardigheden en attitudes.2

Dit boek wil studenten in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vooral in de 
taal- en letterkunde, introduceren in de basispraktijk van het wetenschappelijk 
onderzoek in de geesteswetenschappen. Het heeft niet alleen de bedoeling om de 
studenten een aantal zoekinstrumenten te presenteren, het wil ook inzicht geven 
in de manier waarop deze functioneren. Wie begrijpt hoe een bibliotheek, een 
bibliografie of internet functioneert, kan er ook bewuster gebruik van maken.

Er zijn al veel boeken geschreven over hoe je een onderzoek dient aan te pak-
ken, waarbij elke auteur andere accenten legt. In dit boek heb ik zeer veel eigen 
onderzoekservaring verwerkt, want ook in het wetenschappelijke werk geldt het 
adagium ‘al doende leer je’.

1. Zie http://eprints.rclis.org/3829/1/alexfinalreport.pdf [26/07/2020].
2. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/
media-literacy/mil-as-composite-concept/ [31/07/2020].
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Wetenschappelijk onderzoek vereist niet alleen theoretische kennis van en 
inzicht in een wetenschapsgebied. Er zijn ook een aantal praktische vaardigheden 
nodig om efficiënt een onderzoek op te zetten en om de resultaten ervan te publi-
ceren, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als voor een breed publiek.

Het beheersen van deze vaardigheden is niet strikt aan één vakgebied gebonden. 
Het spreekt vanzelf dat er kennis van een wetenschapsgebied vereist is, alvorens 
je er zelf iets kunt aan bijdragen. Anderzijds is het in de context van het moderne 
wetenschappelijke onderzoek, dat zich vooral binnen de humane wetenschappen 
alsmaar meer gaat baseren op een interdisciplinaire benadering, ook noodzakelijk 
dat je informatie kunt verzamelen over andere wetenschapsgebieden. Ook ervaren 
onderzoekers kunnen er ongetwijfeld nog nuttige tips in vinden. Sommige infor-
matie zal voor meer ervaren onderzoekers overbodig zijn, maar de ervaring heeft 
geleerd dat studenten en beginnende onderzoekers soms evident lijkende kennis 
missen.

Het eerste hoofdstuk geeft aan hoe je aan een onderzoek begint, waarmee je moet 
rekening houden en welke de volgende stappen zijn in het verzamelen en verwerken 
van informatie. Het tweede hoofdstuk, dat vooral op kennis uit de geschiedweten-
schap is gebaseerd, wil inzicht verschaffen in de aard van de bronnen waarover je 
kunt beschikken, in de manier waarop je deze bronnen kunt vinden en verzame-
len, en in de middelen die je hebt om de bronnen te ondervragen en te evalueren. 
Vooraleer je een bron kunt gebruiken, moet je de betrouwbaarheid ervan testen. 
Daartoe dient de bronnenkritiek, die de bronnen toetst aan een aantal parameters 
om de waarde te bepalen van de informatie die ze bevatten.

Het derde hoofdstuk behandelt de bibliotheek, nog steeds de plaats bij uitstek om 
gedegen informatie te vinden. Bibliotheken bevatten enorme hoeveelheden kennis 
op allerlei terreinen, die er vaak in de loop van vele eeuwen is bijeengebracht. Omdat 
bibliotheken hun collecties op zeer verschillende manieren toegankelijk maken, is 
inzicht in bibliotheeksystemen en catalogi essentieel om er op een efficiënte manier 
materiaal te verzamelen.

Hoofdstuk vier presenteert stap voor stap hoe je primaire en secundaire litera-
tuur kunt opsporen via bibliografieën. Naast de algemene principes zijn er natuurlijk 
ook zeer specifieke vakgebonden informatiebronnen, die iedereen die zich in een 
bepaald vakgebied specialiseert, moet kennen en moet kunnen gebruiken. Daarom 
geeft dit hoofdstuk ook een overzicht van een aantal belangrijke naslagwerken en 
bibliografische instrumenten, vooral over de West-Europese talen, die de opleiding 
taal- en letterkunde in Antwerpen aanbiedt: Nederlands, Duits, Engels, Frans, 
Italiaans en Spaans, met daarnaast ook extra aandacht voor theater en film. Het is 
niet de bedoeling om een exhaustief overzicht te geven. Afgezien van de klassieke 
naslagwerken, heb ik vooral werken verschenen na het jaar 2000 opgenomen, die 
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als startpunt kunnen dienen voor onderzoek volgens de sneeuwbalmethode. De 
collectie van de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen heeft daarbij als basis 
gediend, maar daartoe zijn de overzichten niet beperkt. Het zijn allemaal werken 
die beschikbaar zijn in Belgische bibliotheken.

Niet alleen het opsporen van publicaties is belangrijk, je moet er ook correct 
kunnen naar verwijzen. Aangezien er veel verschillende citeerstijlen zijn die afhan-
kelijk zijn van degene die het eindproduct zal maken, is het belangrijk dat je alle 
verschillende onderdelen van een bibliografische beschrijving kunt herkennen in 
een boek, zodat je ze in om het even welke citeerstijl gemakkelijk kunt invullen.

Hoofdstuk vijf presenteert de zoekmogelijkheden om geschikte informatie te 
vinden op internet en probeert tegelijk duidelijk te maken dat je er zeer kritisch 
moet mee omspringen. Internet opent de deur naar massa’s informatie, die schijn-
baar voor het grijpen ligt. Deze grote hoeveelheid informatie levert echter nieuwe 
problemen op. Want hoe weet je wie of wat de beste en meest betrouwbare infor-
matie biedt en hoe vind je snel en efficiënt de informatie die je nodig hebt? Om 
niet te verdwalen in de aangeboden informatie moet je ook hiervoor een aantal 
zoekstrategieën beheersen.

Hoofdstuk zes staat in contrast met hoofdstuk vijf en is gewijd aan het boek uit de 
handpersperiode, ruwweg de boeken gedrukt vóór 1800. Dit hoofdstuk wil inzicht 
verschaffen in de basiskenmerken van het boek, die zelfs nu nog in de terminologie 
van tekstverwerkingsprogramma’s een rol spelen. Zelfs in elektronische vorm blijft 
een boek een aantal kenmerken vertonen waarvan de lezer zich nauwelijks bewust 
is. Aan de hand van de boeken uit de handpersperiode is het gemakkelijker om uit 
te leggen hoe een boek tot stand komt.

Om teksten te beoordelen moet je ook inzicht hebben in de materiële aspecten 
van de tekstdrager. Wie bijvoorbeeld een teksteditie wil maken, moet weten hoe een 
handschrift of een boek werd geproduceerd. Van de middeleeuwse handschriften 
over de eerste gedrukte boeken tot de elektronische publicaties en internet heeft de 
verspreiding van teksten een grote evolutie doorgemaakt. Hoewel elke tekstdrager 
zijn specifieke kenmerken heeft, is er in de loop der tijden een hele terminologie 
ontwikkeld. De technieken om gedrukte boeken te bestuderen worden daarom uit-
voerig onder de loep genomen. Wie historisch werkt in de humane wetenschappen, 
komt al vlug in aanraking met oude drukken van vóór 1800. Deze boeken verto-
nen een aantal typische eigenaardigheden, die ook invloed op de inhoud kunnen 
hebben en waarmee je moet rekening houden als je er naar verwijst. Tegelijk biedt 
het hoofdstuk ook een introductie in de boekgeschiedenis, een tak van wetenschap 
die de laatste decennia sterk aan belangstelling heeft gewonnen.

Het volstaat niet om de nodige informatie te verzamelen en te analyseren. Als het 
onderzoek is uitgevoerd, moet je de resultaten op een professionele manier kunnen 
presenteren. Naast een goede taal- en schrijfvaardigheid moet je ook hier weten hoe 
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je een aantal technische problemen in verband met de presentatie kunt oplossen. In 
de wereld van (wetenschappelijke) auteurs, uitgevers en drukkers heersen bepaalde 
afspraken en conventies. Wie wil publiceren in wetenschappelijke tijdschriften of 
boeken moet deze conventies kennen. Maar ook voor het vakkundig schrijven 
van papers, bachelor- en masterscripties is deze kennis noodzakelijk. Hoofdstuk 
zeven biedt daarom een aantal belangrijke tips voor de vormelijke kant van een 
wetenschappelijk verantwoorde tekst.

Dit boek wil niet alleen een gids zijn op het pad van het wetenschappelijk 
onderzoek, het wil ook een referentiewerk zijn voor beginnende en meer ervaren 
onderzoekers.

Onderzoeksvaardigheden in de letteren – DRUK.indd   20Onderzoeksvaardigheden in de letteren – DRUK.indd   20 21/09/2020   12:27:0321/09/2020   12:27:03


