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Samenvatting in het Nederlands 

Archief is procesgebonden informatie. Archiefdocumenten danken hun bestaan aan 
werkprocessen van individuen en organisaties. Een traditionele metafoor noemt het archief 
de neerslag van het handelen. Het klassieke Nederlandse archivistische handboek, de 
Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van Muller, Feith en Fruin, 
stelt dat een archief een organisch geheel is, dat groeit met de organisatie die het vormt. De 
structuur van het archief is vooral een natuurlijke ordening, een vrijwel directe afgeleide 
van de structuur van de organisatie en de wijze waarop deze haar processen inrichtte. Een 
archivaris, die een afgesloten archief in beheer krijgt, moet zo weinig mogelijk in de 
oorspronkelijke ordening ingrijpen. De context van het archief is vooral de organisatie, de 
structuur van het archief weerspiegelt volgens de theorie van de auteurs van de 
Handleiding, idealiter de inrichting van de organisatie. 
 
De hedendaagse archiefwetenschap heeft een genuanceerder kijk op de wijze waarop 
archieven gevormd worden. Archiveren is niet een natuuurlijk proces, maar het gevolg van 
bewuste of onbewuste beslissingen van mensen in de organisatie om documenten te maken 
en deze te bewaren. De Franse filosoof Derrida sprak van archiviation, Ketelaar van 
archivalisering. Tussen handelen en archief plaats ik twee lagen: het documenteren, dat is 
het maken en gebruiken van documenten, en het archiveren, het bewaren ten behoeve van 
mogelijk toekomstig gebruik. Tussen handelen en documenteren en tussen documenteren 
en archiveren vindt de archivalisering plaats. Archiveren begint dus al bij de beslissing om 
voor het uitvoeren van activiteiten documenten te maken. Het geheel van documenten, 
mensen, middelen, methoden en processen dat de archivering regelt en uitvoert, is het 
archiveringsysteem. Een archiveringsysteem kan op een bijna eindeloos aantal manieren 
worden vorm gegeven: door gebruik te maken van hulpmiddelen, speciaal opgeleide 
mensen in te zetten, strakke regels te definiëren, of juist alles op zijn beloop te laten. Het 
archiveringsysteem is de interface tussen de organisatie en haar archief. De inhoud en 
structuur van het archief zijn in de eerste plaats bepaald door het functioneren van het 
archiveringsysteem. Archiveringsystemen zijn niet statisch, ze vertonen gedrag. Dat gedrag 
wordt bepaald door contextuele invloeden: wet- en regelgeving, technologie, opvattingen 
en kwaliteit van mensen, veranderingen in het takenpakket, of veranderingen in de 
organisatiestructuur. Omdat het gedrag van het archiveringsysteem de samenstelling van 
het archief bepaalt, wijzigt de structuur ervan in de loop van de tijd. De ene, ideale 
oorspronkelijke orde in het archief waarnaar de archivarissen uit de klassieke school van 
Muller, Feith en Fruin op zoek waren, is een idee fixe, dat zeker bij een archief van grotere 
omvang in tijd en ruimte niet bestaat. De ordening van het archief is zo dynamisch als het 
systeem dat het vormt. Voor een goede interpretatie van een archief volstaat dan ook niet de 
reconstructie van de oorspronkelijke orde en de analyse van de samenhang tussen de 
bestanddelen waaruit het bestaat, maar moet vooral het gedrag van het archiveringsysteem 
gekend en begrepen kunnen worden.  
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Hoe kan dan het gedrag van een archiveringsysteem, dat niet meer direct in de 
werkelijkheid te observeren is, onderzocht en gekend worden?  
Als kader voor een dergelijk onderzoek heb ik in hoofdstuk 2 twee conceptuele modellen 
ontwikkeld die het archiveringsysteem als onderzoeksobject afbakenen en in abstracte 
termen beschrijven. Het eerste model is gebaseerd op een bestuurskundig model van 
Blumenthal, dat de relatie tussen organisatiestructuur, de processen, de informatie (archief), 
de besturing (organisatie) en de omgeving. Een andere weergave van in wezen hetzelfde 
model, verdeelt het onderzoeksgebied in vier domeinen: de organisatie, het handelen (taken 
en processen), het documenteren (het maken en gebruiken van documenten) en het 
archiveren.  
Een tweede model beschrijft de componenten en processen van het archiveringsysteem zelf. 
Dit model maakt het mogelijk de contextuele invloeden op het systeem verder te analyseren 
door vast te stellen op welk proces ze inwerkten en welke componenten bij dat proces 
betrokken waren.  
 
Na het kader beschrijf ik in hoofdstuk 3 (paragrafen 3.1-3.4) de methode van 
gegevensverzameling ten behoeve van onderzoek naar het gedrag van archiveringsystemen 
in het verleden. Uitgangspunt daarvoor is dat het archiveringsysteem zelf niet kan worden 
waargenomen en dat er geen levende herinnering aan het systeem beschikbaar is. De 
belangrijkste kenbron is het archief dat door het systeem was gevormd en beheerd. 
Geïnspireerd door het concept van reading the archive, de notie dat de teksten zelden direct 
spreken, maar altijd in hun context gelezen moeten worden. Ik heb het concept voor de 
onderzoeksmethode geconcretiseerd door het op te splitsen in verschillende vormen: 
Indirect reading; contextual reading; structural reading: physical reading; direct reading 
en close reading.  
 
Het grootste deel van het boek bestaat uit de toepassing van model en methode op een 
concrete casus: de archiefvorming en archivering van het stads- en gemeentebestuur van 
Dordrecht. Dit deel van het onderzoek heeft twee doelen. Het eerste is de beantwoording 
van de vraag hoe het archiveringsysteem in Dordrecht werkte; anders gezegd: wat bepaalde 
de huidige vorm van het archief. In de tijd strekt het onderzoek zich uit van het begin van 
archivering in de dertiende eeuw tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 
ongeveer 1920 paste Dordrecht een model-archiveringsysteem toe, waardoor het gedrag in 
hoge mate tevoren bepaald was. In reikwijdte blijft het onderzoek beperkt tot het bestuurs- 
en rechterlijk archief; het laatste tot aan de opheffing in 1811 van het lokale gerecht, de 
kamer Juditieel. Het bestuursarchief bestaat uit de archieven van de opeenvolgende 
bestuursorganen in achtereenvolgens de middeleeuwen, Ancien Régime, Bataafs-Franse 
tijd, de periode vanaf 1813 tot aan de gemeentewet en de periode vanaf 1851.  
 
Inhoudelijk heb ik in paragraaf 3.2 de keuze gemaakt om onderdelen van het archief te 
bestuderen die kenmerkend voor de administratie waren, verspreid over de verschillende 
taakgebieden, bestuursorganen en perioden. Hoofdstuk 5, het eerste onderdeel, de charters, 
heeft als taakgebied de bescherming van de rechten en privileges van de stad, voornamelijk 
in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. De veilige bewaring van deze waardevolle 
documenten was belangrijker dan hun toegankelijkheid.  
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De tweede deelcasus (hoofdstuk 6) heeft de registervorming als onderwerp, vooral die van 
het gerecht. In het bijzonder werd het fenomeen bifurcatie bestudeerd, het voortkomen uit 
het enkele veertiende-eeuwse stadboek van een steeds gevarieerder wordend palet aan 
bijzondere series in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw. Het derde onderdeel 
wordt gevormd door de vastlegging van de besluiten van de bestuursorganen. Een stedelijke 
administratie wordt gekenmerkt door een collegiale bestuursvorm, het vergaderen is één 
van de dominante processen. Dit deelonderzoek loopt in de tijd van het begin van de 
zeventiende eeuw tot in het interbellum. Het belang dat het bestuur in deze documenten 
stelde wordt weerspiegeld in de vorm en archivering.  
De financiële administratie, in het bijzonder die van de zeventiende, achttiende en vroege 
negentiende eeuw, is een vierde deelonderzoek. De analyse van de complexe verhouding 
tussen de talrijke series particuliere rekeningen en de stadsrekeningen geeft structuur aan 
dit hoofdstuk 8.  
Als laatste deelcasus beschrijft hoofdstuk 9 de overgang naar de op dossiervorming 
gebaseerde archivering van de twintigste eeuw. Het onderzoek laat aan de hand van een 
aantal oudere series zien dat dossiervorming al eerder voorkwam: voor rechtzaken waarin 
de stad was verwikkeld, voor het in commissie voorbereiden van besluiten, of juist voor de 
uitvoering van in de vergaderingen genomen resoluties. De impliciete regel was dat in 
vergaderingen behandelde stukken bij de notulen werden ingebonden; de uitzonderingen 
bleken verklaarbaar. Al aan het einde van de negentiende eeuw wordt de regel dat de 
vergaderstukken tot dossiers worden geordend; slechts in de notulen van de gemeenteraad 
zet de oude traditie van toevoegen van de bijlagen zich nog voort.  
 
Aan het empirisch onderzoek gaat in hoofdstuk 4 een onderzoek naar de institutionele 
context van de archiefvorming vooraf. De ontwikkeling van het Dordtse stads- en 
gemeentebestuur wordt beschreven om in het bijzonder contextual reading mogelijk te 
maken. Bij dit onderzoek wordt ook het ambtelijk apparaat geanalyseerd. Het zijn toch 
vooral de ambtenaren die de documenten maken, bewerken en archiveren. De groei van het 
ambtelijk apparaat tegen het einde van de negentiende eeuw verklaarde voor een belangrijk 
deel de veranderingen in de archivering. Voorbereiding en uitvoering van besluitvorming 
vond niet langer in de vergaderzaal plaats, maar aan de bureaus van de ambtenaren. 
Documentatie en archivering veranderden van collegiale naar bureaucratische.  
 
Een tweede voorbereidend onderzoek betreft de geschiedenis van de archiefzorg in 
Dordrecht, zowel de materiële als de intellectuele. Dit onderzoek, gepresenteerd in 
paragrafen 3.5 en 3.6 geeft gedeeltelijk verklaringen voor het ontbreken van bestanddelen – 
bijvoorbeeld als gevolg van brand. De beheersgeschiedenis verklaart ook de verdeling in 
verschillende archieven. De conclusie kan getrokken worden dat het archief, ondanks 
vernietiging die heeft plaats gevonden, zeker vanaf het einde van de zestiende eeuw een 
goede representatie is van de activiteiten die de bestuursorganen en hun ambtenaren 
ontplooiden.  
De toegangen zijn redelijk bruikbaar al blijken ze soms, in plaats van een wegwijzer in het 
archief te zijn, naar dwaalsporen te voeren. Van Dalens inventaris van het middeleeuwse 
archief is geheel volgens de regels van de Handleiding samengesteld, waarvoor hij de 
oorspronkelijke orde van de charters drastisch verstoorde. Dankzij de vermelding van de 
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oorspronkelijke signatuur kan de oude orde wel gereconstrueerd worden. De 
standarchieven 3 (1572-1795), 4 (1795-1813), 5 (1813-1851), 6 (na 1851) en het oud 
rechterlijk archief zouden geheel opnieuw geïnventariseerd moeten worden.  
 
Het archief geeft in aanzienlijke mate zijn geheimen over het gedrag van het documenteren 
en het archiveringsysteem prijs. Opvallend is de rol die de fysieke structuur van het 
stadhuis speelde: vanaf het Stadhuisplein gezien links de secretarie voor gerecht en 
Oudraad, rechts de burgemeesters en de thesaurie. In het midden de grote zaal en de 
vierschaar.  
 
De series resolutie- en notulenboeken zijn (vrijwel) volledig. Die van de Oudraad zijn het 
best verzorgd; die van de burgemeesters bereiken pas in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een vergelijkbaar niveau. De registratie van beslissingen van het gerecht vond in een 
aantal registers plaats: resolutieboek, notulenboek, rekestboek, burgerboek, brievenboek en 
aktenboek. In het algemeen is het rechterlijk archief minder verzorgd dan dat van de 
Oudraad en burgemeesters.  
Het archief getuigt niet van een grote administratieve discipline op de secretarie en 
thesaurie. Wat de thesaurie betreft wordt het zicht op het functioneren ontnomen door het 
volledig ontbreken van de boekhouding. Een reorganisatie in 1810 maakte een einde aan de 
verschillende afzonderlijke administraties en fondsen.  
 
Vergelijking van de archivering in Dordrecht met enkele andere, vooral Hollandse steden, 
laat meer overeenkomsten dan verschillen zien. Verschillen om de structuur worden 
doorgaans verklaard door de organisatiestructuur. Verklaringen voor de verschillen in 
kwaliteit, zowel wat volledigheid als oorspronkelijke toegankelijkheid betreft, moeten 
vooral gezocht worden in de kwaliteit van de secretarie of griffie. Het onderzoek bood geen 
ruimte voor een uitvoerige analyse.  
 
Om het tweede doel te bereiken heb ik met behulp van het opgestelde onderzoekskader in 
hoofdstuk 10 een verklaringsmodel ontwikkeld. Als basis daarvoor dient een 
referentiemodel voor diagnoseprocessen. Het vierdomeinen model is daartoe verder 
uitgewerkt. Voor het handelingsdomein heb ik de door Raadschelders ontwikkelde 
taxonomie van taakgebieden van lokale besturen aangepast aan de bevindingen in de 
Dordtse casus. Dordrecht had als stemhebbende stad grotere bevoegdheden dan de 
plaatselijke besturen waarop Raadschelders zich baseerde. De taakgebieden bepalen vooral 
de inhoud van de documenten.  
Voorts heb ik een taxonomie van procedures opgesteld, dat wil zeggen: de wijze waarop de 
processen worden uitgevoerd: constituerende processen (meestal door onderhandeling), 
vergaderprocessen, commissoriale processen, comparitieprocessen, verzoekprocessen, 
correspondentieprocessen, uitvaardigingprocessen, rolprocessen, financiële processen, 
benoemingsprocessen, bureaucratische processen en aanbestedingsprocessen. Deze 
procedures bepalen in hoge mate de vorm en de specifieke rol van de documenten.  
Tenslotte kan onderscheid gemaakt naar het effect dat de handelingen beogen: beschikkend, 
bewijzend, ondersteunend of verhalend. 
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In het documentatiedomein worden de documenten gemaakt, daarin wordt dus de vorm 
van de documenten bepaald. In een tabel is het verband tussen taakgebieden, procedure en 
documentvorm inzichtelijk gemaakt.  
 
Voor de bouw van het verklaringsmodel zijn de feitelijke resultaten van de casus de 
bouwstenen. Het verklaringsmodel laat zien hoe het archiveringsysteem het archief bepaalt; 
hoe het documentatiedomein het archiveringsysteem beïnvloedt en hoe het 
handelingsdomein bepaalt welke documenten gemaakt en gebruikt worden. Het 
handelingsdomein en documentatiedomein werken vooral indirect op het 
archiveringsysteem en het archief in. De klassieke metafoor is dus een onnauwkeurige en te 
eenvoudige voorstelling van zaken. Het organisatiedomein, waarop de klassieke 
archivistiek zich richtte, beïnvloedt alle drie andere domeinen, maar de inhoud en structuur 
van het archief wordt door een complexere context dan alleen de organisatie bepaald.  




