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Woord vooraf 
 
Een archief is meer dan een toevallige verzameling van historisch belangrijke documenten, 
betoogde in 1850 P.J. Vermeulen, de provinciale archivaris van Utrecht in zijn jaarverslag. 
Archiefdocumenten ontlenen hun belang aan het handelen van de organisatie die ze maakte, 
of ontving en die ze gebruikte voor de uitoefening van taken. In de inventaris van een 
archief moest dan ook volgens hem “een schets van het samenstel der vroegere besturen 
zichtbaar zijn.” In deze woorden preludeerde Vermeulen op wat in 1908 in Nederland het 
Herkomstbeginsel zou gaan heten en waarvoor de Handleiding voor het ordenen en 
beschrijven van archieven van Muller, Feith en Fruin in 1898 de theoretische basis had 
gelegd. Het herkomstbeginsel, Principle of Provenance, Provenienzprinzip, Respect des 
Fonds, Metodo storico, of hoe het in een taal ook genoemd moge zijn, heeft sinds het 
verschijnen van de Handleiding archieftheoretici en praktiserende archivarissen bezig 
gehouden. De laatste decennia is het concept opgerekt tot context; niet alleen de organisatie, 
maar ook haar functies en processen, bepalen de structuur van het archief. Een contextuele 
benadering is niet alleen van belang voor de ordening van het archief, maar ook voor het 
gebruik, de interpretatie. Daarbij is de belangrijkste vraag: hoe beïnvloedt de context de 
inhoud en structuur van het archief. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig te 
weten wat de context is - daarvan een model te hebben. En vervolgens over een methode te 
beschikken om vanuit een archief, dat tientallen jaren, of wellicht eeuwen geleden is 
gevormd, de oorspronkelijke context te leren kennen. Dat is in enkele woorden de kern van 
het onderzoek waarvan ik hier het resultaat presenteer. Modellen kunnen aan de schrijftafel 
worden ontworpen; de methode om een context van archiefvorming uit een ver van ons af 
liggend verleden in beeld te brengen moet zich empirisch bewijzen. Ik heb daarvoor het 
archief van Dordrecht gekozen, niet alleen omdat ik het geschikt vond voor het onderzoek, 
maar ook omdat ik meende het redelijk goed te hebben leren kennen in de bijna zeven jaar 
dat ik, nu ongeveer dertig jaar geleden, bij het gemeentearchief heb gewerkt. De eerste 
veronderstelling is juist gebleken, de tweede berustte op een lichte zelfoverschatting. Het 
heeft me tien jaar onderzoek gekost om een zodanig inzicht in de papieren nalatenschap van 
het Dordtse stadsbestuur en het bijbehorend ambtelijk apparaat te verwerven, dat ik 
uitspraken durfde te doen over de wijze waarop die nalatenschap tot stand is gekomen en 
wat destijds het stadsbestuur er zelf mee heeft gedaan. Een aantal malen vond ik klachten 
over de wanorde die er op de secretarie en de thesaurie (afdeling financiën) heerste. Het 
archief heeft me laten zien dat die klachten niet zonder grond zijn – vandaar de titel van dit 
proefschrift - hoewel ik ook voorbeelden van ambtelijke kwaliteit heb gezien. In die zin is 
de titel ook enigszins ironisch bedoeld.  
 
Vorig jaar discussieerde een groepje studenten archivistiek over beleving, een begrip dat 
vooral in de museologie speelt, maar nu een erfgoedbrede weerklank vindt. Sommige 
studenten, die nog geen ervaring in het archief hadden, veronderstelden dat objecten in een 
museum beleving konden oproepen, maar dat archiefdocumenten dat zouden kunnen, zagen 
ze niet in. Het onderzoek dat ze nadien in archieven hebben moeten doen, heeft hen van dit 
vooroordeel verlost. Archiefstukken mag je zelfs in handen nemen, je kunt ze voelen, 
ruiken en zelfs horen. Het Archievenblad heeft een vaste rubriek over ervaringen die 
archivarissen in het archief hadden. Doorgaans gaat het dan om bijzondere documenten. 
Van dat soort ervaringen heb ik bij elk bezoek aan de studiezaal mogen genieten. Het is een 
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zekere sensatie in het zuurvrije omslag niet alleen de documenten te vinden die in een 
rechtzaak als bewijs waren aangevoerd, maar ook de juten zak waarin ze oorspronkelijk 
gezeten hadden. Dat ik de stukken uit het zicht van de chef studiezaal weer voorzichtig in 
de oorspronkelijke vorm dubbel vouwde, in de zak deed en fotografeerde, zij me vergeven. 
Dat de foto niet helemaal gelukt is, zal de straf op de zonde geweest zijn. De grootste 
ervaring was echter het verkrijgen van inzicht in de processen van documentcreatie en 
archivering.  
 
Een onderzoek, dat zich over een zo lange tijd uitstrekt houdt moeilijk de oorspronkelijke 
vraagstelling vast. Aanvankelijk had ik een vergelijkend onderzoek naar de archivering in 
verschillende soorten organisaties willen uitvoeren, maar die ambitie bleek te hoog 
gegrepen. Ik pretendeer met dit onderzoek niet meer, maar ook niet minder dan door het 
uitvoeren van een case studie een theoretisch onderbouwd model en een herbruikbare 
methode ontwikkeld te hebben. Het stadsarchief Dordrecht krijgt een diepteanalyse van zijn 
belangrijkste archieven, die hopelijk de basis legt voor de noodzakelijke (her)inventarisatie.  
 
Het hachelijkste deel in een woord vooraf is het dankwoord. Met talrijke mensen, collega’s 
en niet-collega’s, heb ik de afgelopen jaren over het onderzoek gesproken. Al die mensen 
hebben direct of indirect een bijdrage geleverd; ik bedank hen hierbij collectief. Meer in het 
bijzonder noem ik de collega’s van de Archiefschool, een instelling waarvan ik nog steeds 
niet kan accepteren dat ze door ambtelijke en bestuurlijke kortzichtigheid haar autonomie 
heeft verloren. Met plezier denk ik terug aan de archieftheoretische discussies met Theo 
Thomassen, Hans Hofman, Eric Ketelaar en andere – ook buitenlandse – collega’s. 
Helemaal afzonderlijk noem ik mijn vriend en collega, de veel te vroeg overleden Hans 
Scheurkogel, die hoewel archivistisch ongediplomeerd, meer van archivistiek wist en 
begreep dan menig hoog of middelbaar geëxamineerde.  
Ik noemde hiervoor de studenten. In het bijzonder het onderwijs in de module organisaties 
en hun registratuur van de duale master archiefwetenschap, dat ik de afgelopen jaren met 
collega Chris Streefkerk heb verzorg, heeft de nodige ideeën en inspiratie opgeleverd. De 
studenten kregen in ruil voor hun inbreng uit eigen onderzoek vele voorbeelden uit het rijke 
Dordtse archief voorgeschoteld.  
De medewerkers van het stadsarchief Dordrecht verdienen alle lof voor de dienstverlening. 
Zonder de ruime zaterdagopenstelling zou het onderzoek in feite niet mogelijk zijn geweest. 
In het bijzonder wil ik de medewerkers uit de depotsector bedanken die karrenvrachten vol 
documenten hebben aangesleept. 
 
Ellen bedank ik voor het redigeren van de tekst, wat mij niet ontslaat van de 
verantwoordelijkheid voor de fouten en slordigheden die er nog in zijn blijven zitten.  
Tenslotte, maar zeker niet als laatste ben ik veel verschuldigd aan Bruna en Silvia, die 
dichtbij en op afstand de voortgang hebben gevolgd en me de toch al te korte tijd dat ik in 
Rome vertoefde vaker achter de laptop zagen zitten dan hen lief zal zijn geweest.  
 
Rome en Amsterdam, november 2009. 


