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1 Inleiding 

Zoals de meeste overheidsorganen zijn lokale overheden te kenschetsen als informatie-
intensieve organisaties. Ze gebruiken informatie, verwerken informatie en produceren 
informatie. Vrijwel alle producten en diensten, die een plaatselijk bestuur aan de burgers 
levert, hebben allereerst de vorm van een document of zijn op zijn minst op documenten 
gebaseerd. Dat is niet nieuw; al vanaf het moment dat het schrift gemeengoed begon te 
worden – dat was in Nederland doorgaans vanaf de late middeleeuwen - vervulde het 
document een steeds centralere rol in de administratie. Procedures voor documentcreatie, 
documentgebruik, archivering en publicatie zijn dan ook geworteld in een eeuwenlange 
traditie. Sterk vereenvoudigd, voert deze traditie van de stadskist waarin alle documenten 
bewaard werden, naar een complex stelsel van onderscheiden bestanden: dossierarchief, 
series notulen van gemeenteraad en college van burgemeesters en wethouders, 
gepubliceerde documenten (zoals gemeenteverordeningen), en verschillende interne en 
externe documentaire verzamelingen. Het geheel is de documentaire neerslag van het 
handelen, het lokale bestuurlijke geheugen en de vastgelegde kennis die nodig was of is om 
het gemeentelijk bestuur doelmatig, doelgericht en correct te doen verlopen. 
Door de eeuwen heen is de wijze van informatievoorziening en documentgebruik aan  
veranderingen onderhevig geweest. Door de eeuwen heen is een toenemend gebruik van het 
geschreven document te zien, door beter onderwijs, door het goedkoper worden van het 
schrijfmateriaal en door de technologische vernieuwingen, die het in grotere aantallen 
verspreiden van hetzelfde document vergemakkelijkten. Het internet van deze tijd is slechts 
een voorlopig eindstation van deze ontwikkeling.  
 
Organisaties bewaren doorgaans tenminste een deel van de documenten die ze maken of 
ontvangen. Ze vormen archief, om terug te kunnen grijpen op vroegere besluiten, om 
rechten te kunnen aantonen, om verantwoording te kunnen afleggen, of om verantwoorde 
beslissingen te kunnen nemen. Veranderingen in het maken en gebruiken van documenten 
hebben hun weerslag in het archief en in de methoden waarmee dat archief wordt gevormd: 
de archivering. Archieven, die in het verleden zijn gevormd, kunnen dan ook alleen 
begrepen worden door niet alleen de ontwikkeling van de archiefvormende besturen te 
onderzoeken, maar ook de ontwikkelingen in de rol die documenten vervulden in het 
handelen, de ontwikkelingen in het maken van documenten en de ontwikkelingen in de 
archivering.  

1.1 Vraagstelling 

Probleemstelling 
Het stadsarchief van Dordrecht geniet zeker onder medievisten de faam in het bezit te zijn 
van de oudste stadsrekeningen in Nederland, daterend uit de jaren 1283/7. Wat de 
rekeningen nog meer bijzonder maakt, is hun vorm: rollen van aan elkaar gehechte stroken 
perkament. Nadat ze al in 1891 waren gepubliceerd door Dozy, zijn ze recentelijk opnieuw 



 14

onderzocht en uitgegeven door Burgers en Dijkhof.1 Noch Dozy, noch laatstgenoemde 
auteurs stellen expliciet de vraag waarom deze rekeningen zijn bewaard en er uit de 
veertiende eeuw geen enkele en uit de vijftiende eeuw slechts zeven Dordtse 
stadsrekeningen zijn overgeleverd, waar andere steden redelijk volledige series hebben 
vanaf de veertiende of vijftiende eeuw.2 Burgers en Dijkhof maken aannemelijk dat de door 
hen onderzochte stadsrekeningen de eerste geweest moeten zijn die de stedelijke 
administratie heeft opgemaakt, maar juist daardoor wordt de vraag waarom na deze eerste, 
korte reeks, de volgende rekeningen niet bewaard zijn gebleven des te pregnanter. Pas in de 
loop van de zestiende eeuw beginnen de series vollediger te worden. 
 
Wie de inventarissen van het stadsarchief Dordrecht bestudeert valt het niet moeilijk meer 
van dit soort vragen te stellen: waarom begint de serie resoluties van de vroedschap (in 
Dordrecht de Oudraad geheten) niet eerder dan in 1622, waarom houdt de serie 
actenboeken van het gerecht in 1738 op? Hoe verhouden de parallelle series notulen van 
burgemeester en wethouders tussen 1808 en 1810 zich tot elkaar? Waarom houden vanaf 
1867 burgemeester en wethouders afzonderlijke notulen bij van hun vergaderingen 
betreffende fabricage, vanaf 1893 over de gasfabriek en waterleiding; vanaf 1917 over 
onderwijs; waarom treffen we vanaf 1910 zoveel dossiers aan? En naast, of zelfs vóór dit 
soort vragen: waarom heeft de archivaris het archief zo gestructureerd als uit de 
inventarissen blijkt? Hoe correct is die weergave, hoe betrouwbaar de gegeven 
representatie? 
 
De beantwoording van dergelijke vragen vergt een grondige analyse van het archief, en dan 
in het bijzonder naar de wijze waarop het gevormd en beheerd is. Vanaf de publicatie van 
de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven benadrukken archivistische 
methoden voor het toegankelijk maken van archieven de noodzaak van een dergelijk 
onderzoek.3 Het geheel van processen, personen, regels, gewoonten die de archiefvorming 
bepalen wordt samengevat onder het begrip context. De context bepaalt de relatie tussen 
werkprocessen en archief. Na het verschijnen in 1992 van Heather MacNeils essay ‘The 
Context is All’ is een stroom van bijdragen verschenen over het begrip context. De 
Canadese Rules for Archival Description en de internationale standaards ISAD(G) en 
ISAAR(CPF) zijn gebaseerd op het analyseren en beschrijven van de context waarin de te 
bewerken archieven en archiefbestanddelen zijn ontstaan.4 In Nederland was het tweede 
jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties (2000) zelfs volledig aan het onderwerp 
context gewijd. Thomassen deed in zijn openingsartikel een geslaagde poging de 
verschillende aspecten van het concept te identificeren en te omschrijven; Hofman ontwierp 
een conceptueel model; verschillende casusbeschrijvingen gaven een kijkje in de keuken 
van het contextonderzoek, maar van een onderbouwde methodologische abstractie is toch 

                                                           
1 Ch.M.Dozy (ed), De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1284-1424. ’s-Gravenhage, 1891 (Werken 
uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, derde serie 2). Burgers en Dijkhof, Oudste 
stadsrekeningen. 
2 Bijvoorbeeld Hulst vanaf 1326, Deventer vanaf 1337; in Holland: Leiden vanaf 1390, Gouda vanaf 1437. 
Rotterdam daarentegen heeft slechts twee 15de eeuwse rekeningen en één 16de eeuwse. 
3 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, hoofdstuk 2, passim; Van der Gouw, Inleiding, §17; Ellis, Keeping Archives 
228 ev. 
4 Rules for Archival Description, www.cdncouncilarchives.ca. De standaards ISAD(G) en ISAAR(CPF): 
www.ica.org. Deze twee standaards zijn in het Nederlands vertaald. 



 15 

geen sprake.5 Het themanummer 2004 van Archival Science over onderzoeksmethoden 
bevat een artikel van Karen Gracy over, wat zij noemt ‘archival ethnography’, dat te zien is 
als een belangrijke bijdrage aan de methodologie van het contextonderzoek, zij het dat het 
zich primair richt op contemporaine archiefvorming, niet op de archiefvorming in het 
verleden die niet direct door de onderzoeker valt waar te nemen.6 

Doel van het onderzoek 
De hier voorliggende studie wil een aanzet geven om in die methodologische leemte te 
voorzien. Ze doet dat door het uitvoeren van een onderzoek naar de archivering in een 
Hollandse stad: Dordrecht. Het primaire doel is het verwerven van inzicht in de stedelijke 
archiefvorming vanaf de hoge middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dit eerste 
doel draagt bij aan het verwerven van kennis van de stedelijke archivering, uiteraard in het 
bijzonder die van Dordrecht. Voor de uitvoering van de casus ontwikkel ik een methode 
voor het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens 
over archivering. Die methode zal ik na voltooiing van de case study abstraheren; dat is dan 
de bijdrage aan de archivistische onderzoeksmethodologie. 
Doorgaans wordt onderzoek naar archivering uitgevoerd in het kader van de inventarisatie 
van een archief. Omdat de klassieke theorie voorschrijft dat de oorspronkelijke orde van 
een archief gerespecteerd moet worden, dient de archivaris zich rekenschap te geven van de 
door de archiefvormende organisatie gegeven structuur.7 Dat is niet het doel dat ik met 
deze studie voor heb. Archiefstructuren zijn niet statisch, ze veranderen in de tijd. In plaats 
van een vaste structuur, zie ik archivering als een open systeem, dat reageert op zijn 
omgeving. Zoals alle open systemen vertoont het archiveringsysteem gedrag.  
Archiveringsysteem definiëer ik voorlopig als het geheel van mensen, middelen, methoden, 
procedures en documenten waarmee een organisatie haar archiveringsfunctie vorm geeft. 
Hoofdstuk 2 gaat hierop nader in en geeft een nauwkeurige beschrijving van het systeem. 
Het onderzoek richt zich op dat gedrag, de veranderingen die het archiveringsysteem in de 
loop der tijd kan ondergaan. De methode omvat dan ook instrumenten om de oorzaken van 
de veranderingen vast te stellen en te beschrijven. De kern van de methode is een model 
van de interactie tussen een archiveringssysteem en zijn omgeving, een model dat 
pretendeert herbruikbaar te zijn voor vergelijkbare onderzoeken naar het gedrag van 
archiveringsystemen. 

Vraagstelling 
Uit het voorgaande is de volgende vraagstelling te destilleren: Welke factoren bepaalden 
het gedrag van het archiveringsysteem van Dordrecht. Zijn deze factoren uniek voor 
Dordrecht of gelden ze ook voor andere (Hollandse steden). De vraag roept een aantal 
deelvragen op: het archiveringsysteem is het centrale onderzoeksobject, maar wat is een 
archiveringsysteem; wat is het gedrag van het archiveringsysteem, hoe functioneert het in 
de praktijk, in hoeverre bepaalt het de interactie met zijn omgeving. Op  welke onderdelen 
van het archiveringsysteem zijn die externe invloeden in het bijzonder werkzaam. Anders 
gezegd: wat zijn de gedragsbepalende componenten van het archiveringsysteem.  

                                                           
5 MacNeil, ‘Context’; Thomassen, ‘Het begrip context’; Hofman, ‘Uitdijend heelal’; beide artikelen in: Horsman, 
Ketelaar en Thomassen (ed) Context. Hierin ook de casestudies hoofdstuk 2. 
6 Karen Gracy, ‘Documenting Communities.’ 
7 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, §§ 16 en 17. 
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Het methodologische aspect leidt tot de volgende onderzoeksvragen: Welke methode kan 
het beste worden toegepast voor onderzoeken en analyse van archiveringsysteem. Stelt de 
methode onderzoekers in staat de resultaten van de casus te abstraheren in een theorie? Hoe 
kan die theorie dan gerepresenteerd worden, zodanig dat ze (a) helpt gedrag van 
archiveringsystemen te verklaren en (b) een vergelijkend onderzoek naar (gedrag van) 
archiveringsystemen mogelijk maakt.  
 
De hypothese, gebaseerd op grounded theory (zie hierna paragraaf 1.4), is dat 
theorievorming plaatsvindt door middel van het onderzoek, dat gestructureerd is volgens 
een generiek model van een archiveringsysteem. Vanuit een dergelijk model kunnen, door 
analyse van de resultaten van empirisch onderzoek, niet alleen verklaringen voor de 
Dordtse casus gevonden worden, maar ook  een conceptueel model geconstrueerd worden, 
dat dan vervolgens weer kan dienen tot verdere theorievorming.  

1.2 Object van onderzoek 

Het object van onderzoek is het archiveringsysteem (Engels: recordkeeping system). Het 
begrip is in de Engelstalige archivistische literatuur sinds de jaren ’90 van de twintigste 
eeuw in zwang gekomen, in het bijzonder in verband met de problematiek van het beheer 
van digitale archiefdocumenten. Maar nog in 2000 constateerde Richard Cox dat er onder 
archivarissen en archiefwetenschappers geen of onvoldoende overeenstemming bestond 
wat daaronder verstaan zou moeten worden.8  
Een drietal internationale onderzoeken heeft zich het afgelopen decennium – vooral vanuit 
het gezichtspunt van digitale archivering - met recordkeeping en recordkeeping systems 
bezig gehouden: het “Pittsburgh” project: Functional Requirement for Recordkeeping 
(University of Pittsburgh, 1993-1996)9; het InterPares project: International Research on 
Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Vancouver, University of British 
Columbia, 1999-2001; 2002-2007)10 en het werk van de Records Continuum Research 
Group (Melbourne, Monash University).11 Het ligt dus voor de hand dat deze projecten ook 
definities hebben opgeleverd. 
 
Aan het Pittsburgh project lag een conceptueel artikel ‘Record-keeping systems’ 
van David Bearman ten grondslag.12 Hij definieerde een recordkeeping system als “a 
special kind of information system about which archivists should be experts.” Het 
onderscheid tussen recordkeeping systems en (andere) informatiesystemen is dat 
eerstgenoemde “keep and support retrieval of records” en informatiesystemen “store and 
provide access to information.” Het recordkeeping system heeft volgens Bearman “concrete 
boundaries and definable properties.” Dit onderscheid tussen een recordkeeping system en 

                                                           
8 Richard Cox, ‘Searching for Authority: Archivists and Electronic Records in the New World at the Fin-the-
Siècle’, First Monday 5:1 (2000); http://firstmonday.org/issues/issues5-1/cox/index.html.  
9 www.archimuse.com/papers/nhprc/  Laatst geraadpleegd 11-5-2009. 
10 www.interpares.org. Laatst geraadpleegd 11-5-2009. Aan InterPares ging vooraf het project The Preservation of 
the Integrity of Electronic Records, 1994-1997 waarin de conceptuele uitgangspunten werden vastgesteld.  
11 http://www.sims.monash.edu/research/rcrg/research/spirt/glossary.html. Laatst geraadpleegd 11-5-2009. 
12 David Bearman, ‘Record-keeping Systems’. 
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een informatiesysteem wordt in de archivistische literatuur door verschillende auteurs 
benadrukt.13 Hoe abstract Bearman in zijn artikel ook moge zijn, het is een klassiek essay in 
de archiefwetenschap. Zijn stelling dat het recordkeeping system de “fundamental locus of 
provenance” is in plaats van de klassieke archivistische concepten archief en archiefvormer 
werk ik in mijn onderzoek verder uit, vooral door na te gaan wat de rol van het 
archiveringsysteem is in de vorming van het archief (zie paragraaf 2.2.2). Ook de grenzen 
en eigenschappen van het archiveringsysteem beschrijf ik nader. 
 
De InterPares glossary bevat geen definitie van recordkeeping system, wel het eerdere, uit 
het aan InterPares voorafgaande onderzoeksrapport Preservation of the Integrity of 
Electronic Records :  
 

“A set of internally consistent rules governing recordkeeping, i.e., the making, 
receiving, setting aside, and handling of active and semiactive records by the 
records creator, and record-preservation, i.e., the intellectual and physical 
maintenance of semiactive and inactive records by the records creator, and the 
tools and mechanisms used to implement those rules.”14 

 
De verschillen met Bearman zijn opvallend: precieser en gebruik makend van klassieke 
archivistische begrippen als records creator, active records, semi-active records. Maar ook 
minder dynamisch en minder volledig, door te stellen dat het systeem uit een set regels 
bestaat. 
Onderzoekers aan de Monash University, Melbourne, Australië  hanteren voor het 
begrip recordkeeping de definitie van AS4390-1966, Australian Standard Records 
Management. Recordkeeping is volgens die definitie 
 

“making and maintaining complete, accurate and reliable evidence of business 
transactions in the form of recorded information. It includes:  
• The creation of records in the course of business activity and the means to 

ensure the creation of adequate records.  
• The design, establishment and operation of recordkeeping systems. 
• The management of records used in business (traditionally regarded as the 

domain of records management) and as archives (traditionally regarded as the 
domain of archives administration).”15 

 
Ook de Australiërs wijzen op de noodzaak de records op te nemen in een recordkeeping 
system (records system), “that can 

 carry them forward with their 'fixed' content  
 re-present their structure or documentary form  
 maintain sufficient contextual links to preserve their meaning through time.”  

 
Recordkeeping is zo een bedrijfsfunctie, bestaande uit twee kernprocessen 

                                                           
13 Erlandson, Electronic Records Management, 28-29. 
14 Duranti e.a., Preservation, 122. 
15 http://www.sims.monash.edu/research/rcrg/research/spirt/glossary.html. Geraadpleegd 11-5-2009. 
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 'fix' documents which are created in the context of social and organisational 
activity  

 'preserve' them as evidence of that activity in ways that assure their accessibility 
for as long as they are of value to people, organisations and societies. 

 
Deze opvatting sluit aan bij de eerder aangehaalde definitie van het Integrity project: [1] the 
making, receiving, setting aside, and handling of active and semiactive records, and [2] 
record-preservation. 
 
De Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen gebruikt als term archiefvorming, 
het geheel van procedures en handelingen waarbij archiefbescheiden tot stand komen en in 
een archief worden opgenomen.16 
 
De definities verschillen onderling minder in wat ze verstaan onder recordkeeping 
(archivering), dan in wat ze als het recordkeeping system zien. In Bearmans benadering 
schuilt de tendens het als een concreet, technisch systeem te zien: “Recordkeeping systems 
in the electronic, as well as in the paper world are designed for the use of operational staff 
in current office operations…”17 De UBC-definitie, die ook doorklinkt in de Glossary van 
de Society of American Archivists18, is, wanneer ontdaan van de beschrijving van 
recordkeeping, wel erg beperkt: “A set of internally consistent rules governing 
recordkeeping”. Misschien heeft Cox nog steeds gelijk en is er geen overeenstemming over 
wat onder een recordkeeping system verstaan moet worden. Al zegt dan Bearman dat 
recordkeeping systems “real things” zijn met “concrete boundaries in space and time”, hij 
legt niet uit wat die begrenzing in ruimte en tijd is, zoals hij ook weinig concreet is over de 
“complex structures that give meaning to  records.”19 Om als object van onderzoek te 
kunnen fungeren is een vollediger en meer operationele beschrijving noodzakelijk. Als 
uitgangspunt voor de beschrijving keer ik terug naar Bearman met de opvatting, dat een 
recordkeeping system (ik spreek verder over archiveringsysteem) een informatiesysteem is, 
weliswaar een bijzonder soort, maar toch een informatiesysteem - een bestuurlijk 
informatiesysteem. Voor de conceptualisering maak ik gebruik van theorie over het 
beschrijven van systemen in het algemeen en (bestuurlijke) informatiesystemen in het 
bijzonder (zie daarvoor vooral hoofdstuk 2).  

1.3 Positionering van het onderzoek 

Het onderzoek is in de eerste plaats archiefwetenschappelijk onderzoek, naar het gedrag 
van archiveringsystemen (zie verder hoofdstuk 2), maar heeft raakvlakken met andere 
onderzoeksgebieden: stadsgeschiedenis en administratieve geschiedenis.  

                                                           
16 Archiefterminologie, 16. 
17 Erlandson, Electronic Records Management, 29. 
18 Pearce-Moses, Glossary, 332. 
19 Bearman, ‘Record-keeping systems’, 24. 
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Stadsgeschiedenis 
De regionale geschiedenis in het algemeen en de stadsgeschiedenis in het bijzonder staan 
sinds een aantal jaren opnieuw in de belangstelling van historici. Naast een grote 
hoeveelheid publicaties over bijzondere onderwerpen verschenen er overzichtswerken, 
zoals de geschiedenissen van Holland en Utrecht op gewestelijk niveau en een aantal 
geschiedenissen van steden, zoals Leeuwarden, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, 
Amsterdam.20 Hadden oudere stadsgeschiedenissen in de regel nog een enkele auteur, de 
recente zijn vrijwel uitsluitend samengesteld door een team van auteurs. Ondanks de multi-
disciplinaire benadering van deze nieuwere stadsgeschiedenissen, is er slechts beperkt 
aandacht voor institutionele geschiedenis en de ontwikkeling van de stedelijke 
administratie. De aangeroerde onderwerpen bestrijken een breed spectrum aan facetten: 
politiek, economie, cultuur, bewoningsgeschiedenis, religie, maar het stadsbestuur en 
vooral de stedelijke administratie komen er in de overzichtswerken dikwijls bekaaid af.  
Als vervolg op het inspirerende onderzoek van Roorda heeft een reeks prosografische 
onderzoeken licht geworpen op de familierelaties en carrières van Hollandse regenten, de 
intriges waarmee ze hun persoonlijke doelstellingen nastreefden, maar de institutionele 
context zelf, de bestuursorganen blijven onderbelicht.21 Het ondersteunend ambtelijk 
apparaat moet het nog vooral stellen met een aantal verspreide artikelen. 

Administratieve geschiedenis 
Raadschelders is een pionier op het gebied van de administratieve geschiedenis.22 Hij 
onderzocht in zijn dissertatie de samenhang tussen de ontwikkeling van de lokale taken, de 
samenstelling van het bestuur en de groei van het ambtelijk apparaat. Hij bepleitte een 
afzonderlijke discipline administratieve geschiedenis. In dat kader kunnen ook de 
onderzoeken naar de bureaucratisering van het staatsbestuur gezien worden.  
In deze onderzoeken ontbreekt substantiële aandacht voor de processen waarmee 
documenten worden gemaakt, hoe ze worden gebruikt en gearchiveerd. Afzonderlijk is 
daarnaar wel onderzoek verricht, voor Holland zijn er de dissertaties van Dijkhof en 
Burgers; Benders onderzocht de verschriftelijking van het bestuurlijk handelen in 
Deventer.23 Deze dissertaties liggen meer op het gebied van diplomatiek en 
verschriftelijking dan op dat van archivering en administratie. Nauw sluit hierbij aan het 
internationaal georienteerde onderzoek naar pragmatische verschriftelijking, waarvan in de 
eerste plaats Clanchy genoemd moet worden. Clanchy besteedt wel enige aandacht aan 

                                                           
20 Kunst, René (red), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker: Van Wijnen, 1999. 
Carasso-Kok, Marijke (red), Geschiedenis van Amsterdam. 4 delen. Amsterdam: SUN, 2004-2007; Maanen, 
R.C.J. van, (red), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. 4 delen. Leiden: Stichting Geschiedschrijving 
Leiden, 2002-2004; Frijhoff e.a. (red), Geschiedenis van Dordrecht; Schoor, Arie van der, Een stad in aanwas. 
Geschiedenis van Rotterdam tot 1813. Zwolle: Waanders, 1999. 
21 Roorda, Partij en factie.  Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780. 
z.pl.: Bataafse Leeuw, 1985; Jong, J.J. de,  Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780. 
z.pl.: Bataafse Leeuw, 1985; Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780. z.pl.: 
Bataafse Leeuw, 1985 (Hollandse Historische Reeks 6); Bossaers, K.W.J.M., ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde 
opgewassen’. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag: Stichting HHR, 
1996. De monografieën zijn alle verschenen in de Hollandse Historische Reeks.  
22 Raadschelders, Lokale bestuurlijke ontwikkelingen. 
23 Burgers, Paleografie; Dijkhof, Oorkondewezen; Benders, Bestuursstructuur.. 
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archivering, maar de tijdspanne blijft beperkt tot de hoge middeleeuwen en het soort 
administratie dat hij onderzocht is vooral die van de koning.24  

Archiefwetenschap 
Archieven zijn de “neerslag” van het bestuurlijk handelen, het residu van de ambtelijke 
processen. Oorspronkelijk instrumenten van bestuur zijn archieven nu belangrijk 
bronnenmateriaal voor historisch onderzoek, dat geldt ook lokale archieven.  
Voor verantwoord gebruik van archief als historische bron is inzicht nodig in de wijze 
waarop het is gevormd. Alleen door kennis van de administratieve processen kunnen de 
documenten begrepen worden die er door zijn voortgebracht.  
Het archief is vanzelfsprekend het centrale object van de archiefwetenschap. De 
archiefwetenschap onderzoekt de samenhang tussen de documenten waaruit het bestaat en 
de context waarin deze zijn ontstaan. Meer precies: objecten van archiefonderzoek zijn het 
archiefdocument en het archief, als geheel van archiefdocumenten gevormd in eenzelfde 
organisatorische context. Merkwaardigerwijze is de eigenlijke archiefvorming, als resultaat 
van doorgaans ambtelijke processen van opmaken, distribueren en archiveren van 
administratieve documenten nog onderbelicht gebleven. Het onderzoek was, zoals veel 
archivistisch onderzoek, vooral pragmatisch in het kader van inventarisatie (Van Maanen, 
Kort, eerder Muller, Van Riemsdijk). Het betrof dan steeds enkelvoudige case studies, in 
een aantal gevallen zelfs van unieke organisaties. Vergelijking met andere casussen om 
patronen van archivering te onderkennen was niet het primaire doel. Dergelijk onderzoek is 
nog niet systematisch van de grond gekomen. 
Om zulk onderzoek, naar de dynamiek van archiefvorming, te structureren gebruik ik het 
hiervoor genoemde concept van archiveringsysteem. 

1.4 Methode van onderzoek 

Hoewel het grootste deel van het onderzoek een bepaalde casus betreft – de archivering in 
een Hollandse stad, Dordrecht - is het achterliggende doel de ontwikkeling van theorie over 
archivering, niet de inventarisatie van het overigens complexe stadsarchief. De casus is het 
vehikel voor de theorievorming. Deze beoogt een beter begrip te verkrijgen van de 
processen van archiefvorming en archiefvormgeving: waarom en hoe worden archieven 
gevormd, welke factoren beïnvloeden archiefvorming en archivering. Dit begrip moet 
bijdragen aan  een betere interpretatie van archieven als historische bron, niet alleen van het 
archief van  Dordrecht, maar ook van andere, in de eerste plaats lokale archieven.  
De achterliggende methode is die van grounded theory. Deze, uit de sociologie afkomstige 
methode, beoogt theorie te ontwikkelen op basis van empirisch onderzoek.25 De methode is 
in de archiefwetenschap recentelijk toegepast in het InterPares project.26 De kern is dat 
theorie afgeleid wordt van gegevens, die systematisch zijn verzameld en al gedurende het 
onderzoeksproces geanalyseerd worden: ‘analysis is the interplay between data and 
researcher.”27 Gegevensverzameling, gegevensanalyse en de uiteindelijk theorievorming 

                                                           
24 Clanchy, M.T., From Memory to Written Record. England 1066-1307. Oxford, Cambridge: Blackwell, 19932. 
25 Straus and Corbin, Basics. Wester, Strategieën. 
26 www.interpares.org.  
27 Strauss and Corbin, Basics, 13. 
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houden nauw verband verband met elkaar: gegevensverzameling en analyse staan ten 
dienste van theorievorming. De onderzoeker begint niet zozeer met een bestaande theorie, 
maar ontwikkelt juist theorie uit de gegevens. “Theory derived from data is likely to 
resemble ‘reality’ than is theory derived from putting together a series of concepts based on 
experience or solely through speculation…”28 
Afbakening van het onderzoek moet het gevaar van ongebreidelde uitdijing voorkomen. 
Daarom is het startpunt een model van het onderzoeksobject. Hoofdstuk 2 van deze studie 
beschrijft het model van het archiveringsysteem, waarbinnen de onderzoeksgegevens 
(hoofdstukken 5-9) worden geïnterpreteerd.  
 
De methode is in hoge mate empirisch. De wijze waarop de onderzoeker zijn gegevens 
verkrijgt, maakt geen onderdeel uit van de methode, maar is afhankelijk van het soort 
onderzoek. Voor dit onderzoek is dat vooral door een nauwgezette analyse van 
kenmerkende delen van de archieven van het Dordtse stadsbestuur. De volgende paragraaf  
gaat nader in op de methode van analyse. De wijze waarop de gegevens worden verzameld 
en geïnterpreteerd is beschreven in paragraaf  3.4. Met behulp van de modellen van 
hoofdstuk 2 worden de gegevens geordend (hoofdstuk 10) en kunnen worden vergeleken 
met gegevens over andere steden. In een aantal gevallen is dat ook al tijdens het verzamelen 
en analyseren gedaan.  
 
Voor de keuze van de onderzoekstrategie is gebruik gemaakt van de – eveneens uit de 
sociale wetenschappen afkomstige – theorie over case studies van Robert Yin.29 Deze 
onderkent vijf soorten sociaal-wetenschappelijke onderzoekstrategieën: survey, multiple 
case study, single case study, history en archival research. De keuze van de strategie hangt 
af van het soort onderzoek.  
Voor probleemverkennend en probleemverklarend onderzoek acht Yin de case study als de 
aangewezen strategie. Hij ziet echter de case study vooral voor onderzoek naar actuele 
sociale systemen. Voor de bestudering van verschijnselen uit het verleden suggereert Yin 
de history als strategie, waarmee hij, als socioloog, vooral biografieën voor heeft.  
Het empirisch onderzoek waarvan deze dissertatie het resultaat is, zou ik willen typeren als 
historische casestudy: het primaire resultaat van onderzoek is een “biografie” van het 
Dordtse archiveringsysteem. De studie is eerst verkennend, waarvoor ik gebruik maak van 
het door Yin aanbevolen historisch onderzoek. De paragrafen over het archief en de 
bewerking van het archief zijn daarvan het resultaat. Verkennend is ook hoofdstuk 4, de 
beschrijving van de context. De uitvoering van de casus zelf zoekt verklaringen; de 
hoofdstukken 5 t/m 9 zijn dan ook vooral verklarend.  

1.5 Methode van analyse 

Het verklaren van de in het empirisch onderzoek waargenomen verschijnselen komt 
overeen met het stellen van een diagnose – het zoeken van de oorzaak door een 
systematische analyse van de waarnemingen. Voor dit type problemen heeft de 
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kennistechnologie een referentiemodel ontwikkeld, dat ik hier voor dit specifieke soort 
onderzoek toepas en uitwerk.30  
 
Het referentiemodel bestaat uit de volgende onderdelen: de waarnemingen, een model van 
het te observeren object, een verzameling mogelijke verklaringen en een inferentie proces.31 
Uit de verzameling van verklaringen wordt de meest waarschijnlijke bij wijze van conclusie 
gekozen. Indien de inferentie meer dan één verklaring oplevert, kunnen meer gegevens over 
de waarneming worden verzameld en wordt het proces nogmaals doorlopen. Dit onderzoek 
heeft niet de pretentie voor elk mogelijk verschijnsel een verklaring te hebben. Het model 
laat ruimte open voor het toevoegen van nieuwe verklaringen op grond van nieuwe 
empirisch onderzoek. Zoals uit de Dordtse casus blijkt, levert empirisch onderzoek al wel 
een verzameling van aanvaardbare verklaringen op, die niet noodzakelijk uniek zijn voor 
Dordrecht.  
Voor een betrouwbare inferentie is het noodzakelijk dat zowel de waarnemingen 
(verschijnselen) als de verklaringen op een gestructureerde manier worden beschreven. Dat 
gebeurt door eerst de relevante entiteiten te bepalen, vervolgens vast te stellen welke 
eigenschappen van de entiteiten kenmerkend zijn en tenslotte door in het onderzoek aan die 
kenmerken waarden toe te kennen. Bijvoorbeeld, als de entiteit een patient is, zijn voor het 
vaststellen van een diagnose eigenschappen als lichaamstemperatuur, polsslag en bloeddruk 
van belang. Welke eigenschappen in een gegeven situatie bepalend zijn voor de diagnose 
bepaalt de onderzoeker, op basis van kennis, ervaring of intuïtie.  
De entiteiten die voor de verklaring van het gedrag van archiveringsystemen van belang 
zijn, zijn beschreven in de modellen van hoofdstuk 2. Deze (deel)modellen vormen 
gezamenlijk het hiervoor genoemde model van het te observeren object. De 
kennistechnologische theorie spreekt van domeinmodel. Zoals zal blijken, beperk ik het 
domeinmodel niet tot het archiveringsysteem zelf, maar betrek er ook de context bij. 
In hoofdstuk 10 worden kenmerkende eigenschappen, voor zover die uit de Dordtse casus 
afgeleid konden worden, beschreven. De entiteiten die van belang zijn voor de verklaring 
worden ontleend aan het domeinmodel van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 10 worden 
onderdelen van het domeinmodel verder gedetailleerd.  
 
Het model van het archiveringsysteem zelf is gebaseerd op informatiekundige theorie, in 
het bijzonder op de modellen van informatiesystemen van Yourdon.32 Yourdon 
onderscheidt conceptuele modellen van implementatiemodellen. De eerste beschrijven van 
een systeem wat het moet doen, zonder in te gaan op de wijze waarop dat gerealiseerd 
wordt. De tweede reeks modellen beschrijft hoe en waarmee het systeem in technische zin 
werkt. Paragraaf 2.4 beschrijft het conceptuele model. De hoofdstukken 5-9 beschrijven 
vooral het systeem zoals dat werkte, dus in termen van Yourdon: het implementatiemodel. 
In de analyse koppel ik die aan het conceptuele model. Ik gebruik Yourdon dus niet om te 
ontwerpen, maar om te analyseren; ik werk terug van het “reële systeem” naar het ideaal 
model – een vorm van reverse engineering.  De hypothese die aan deze aanpak ten 
grondslag ligt, is dat het conceptuele model, dat in hoofdstuk 2 beschreven wordt, 

                                                           
30 Schreiber et al, Knowledge engineering, hoofdstuk 6: Template models; het model voor diagnosie op blz 138 ev.  
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32 Yourdon Systems Method. 
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toepasbaar is voor elk archiveringsysteem, of tenminste die van gelijksoortige organisaties, 
zoals lokale besturen. In hoofdstuk 2 onderbouw ik die hypothese door middel van een 
vergelijking van een aantal handboeken op het gebied van archivering.  
 
Het eerder genoemde domeinmodel, bestaande uit systeemmodel en contextmodel – het 
contextmodel maakt ook deel uit van Yourdons methode – dient om de waargenomen 
verschijnselen in het gedrag van het systeem te koppelen aan de omgeving.  




