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HOOFDSTUK 1. DE ARCHIEVEN VAN DE STATEN-GENERAAL ALS OBJECT VAN 
ONDERZOEK 
 
 
1 Waar dit boek over gaat en waarom het is geschreven 
 
Dit boek gaat over de archieven die de Staten-Generaal hebben gevormd en over de Staten-Generaal als 
archiefvormer. Wat dat inhoudt is niet bij voorbaat duidelijk. Wat wordt hier bedoeld met ‘de archieven’ 
en wat met ‘de Staten-Generaal’? Archief en archiefvormer definiëren elkaar: wat we onder de archieven 
van de Staten-Generaal verstaan bepaalt in belangrijke mate hoe we de Staten-Generaal als archiefvormer 
zien en hoe we de Staten-Generaal als archiefvormer zien bepaalt in belangrijke mate hoe we hun 
archieven afbakenen.  
Wat de omvang en samenstelling is van de archieven van de Staten-Generaal staat niet helemaal vast. Wat 
als archief van de Staten-Generaal in het Nationaal Archief wordt bewaard is in de loop van de tijd 
herhaaldelijk van omvang en samenstelling veranderd; bepaalde bestanden werden er nu eens wel en dan 
weer niet toe gerekend. Stukken die er deel van uitmaken treffen we aan in andere archieven; sommige 
stukken die we er wel in aantreffen horen er niet in thuis. Mijn onderzoek naar de archieven van de Staten-
Generaal begon met een intensieve poging om vast te stellen wat ooit tot de archieven van de Staten-
Generaal heeft behoord en wat er ten onrechte in is opgenomen. 
De vraag naar de omvang van de archieven van de Staten-Generaal is breder dan de vraag naar 
afgedwaalde en ten onrechte ingevoegde stukken. Maken de zogenaamde Regeringsarchieven (1576-1588) 
er deel van uit en de archieven van de Staatse gezanten in het buitenland? En waar horen de stukken thuis 
die zich in het archief van de Staten-Generaal bevinden maar afkomstig zijn van de griffiers Fagel, die in 
de uitvoering van het werk van de Staten-Generaal en de vormgeving van hun archieven een belangrijk 
aandeel hadden? Deze en andere vragen zal ik proberen te beantwoorden zonder al te diep op die 
archieven zelf in te gaan. Wat meer aandacht besteed ik aan het archief ‘Fagel Supplement’, dat is 
samengesteld uit stukken van de griffiers Fagel die over veel archieven en collecties verspreid waren 
geraakt en waarvan de inventaris tot dusver zonder inleiding bleef. 
Wat onder de archieven van de Staten-Generaal kan worden verstaan hangt ook af van wat we onder 
archief verstaan. Daar hebben die archivarissen in de loop van de tijd verschillend over gedacht. Hoe ze 
daarover hebben gedacht en hoe hun denkbeelden de omvang, de samenstelling en de structuur van de 
archieven hebben bepaald is ook een vraagstuk dat ik in dit boek probeer op te helderen, door de 
archivistische opvattingen van hun tijd in verband te brengen met de keuzes die ze in hun toegangen op 
de archieven van de Staten-Generaal hebben gemaakt. 
Het begrip Staten-Generaal moet ook nader worden gepreciseerd. Het wordt gebruikt ter aanduiding van 
de gezamenlijke bondgenoten, de algemene conventie van de Staten van de provincies en de vergadering 
van gecommitteerden van de provincies ter generaliteit. Ik onderscheid deze drie door ze aan te duiden 
met respectievelijk de Staten-Generaal, de Grote Vergadering en de vergadering van de Staten-Generaal of 
kortweg de vergadering. 
Wat we met de Staten-Generaal als archiefvormer bedoelen hangt af van welke definitie van archiefvormer 
we hanteren. In de loop van de tijd zijn achtereenvolgens de staat (de Generaliteit), de vergadering van de 
Staten-Generaal en zijn ambtenaren en de organisatie, functies en werkprocessen van de Staten-Generaal 
als archiefvormer aangemerkt. Ik heb ervoor gekozen de organisatie, functies en werkprocessen als 
‘archiefvormer’ aan te merken. De afbeeldingsrelatie onderzoeken tussen de archieven van de Staten-
Generaal en de Staten-Generaal als archiefvormer betekende voor mij onderzoeken hoe de organisatie, 
functies en werkprocessen van de Staten-Generaal (samengevat onder het begrip ‘ontstaanscontext’) zijn 
afgebeeld in de inhoud en de structuur van hun archieven en de vorm van de documenten. In de volgende 
hoofdstukken worden ze aan nauwkeurig onderzoek onderworpen: eerst de organisatie, dan de functies en 
de werkprocessen en tenslotte het archiveringssysteem. 
Zoals de archieven van de Staten-Generaal kunnen worden opgevat als een afbeelding van hun 
ontstaanscontext, zo kan de ontstaanscontext worden opgevat als een afbeelding van de maatschappelijke 
context: de bestaande machtsverhoudingen en politieke ontwikkelingen, de overleg- en bestuurscultuur, de 
wereldbeschouwing en de maatschappelijke positie van de betrokkenen, politieke en godsdienstige 
opvattingen waardoor zij zich lieten inspireren, het geldende recht, de inrichting van de staat, de heersende 
conventies over wat gedocumenteerd moest worden en wat niet. Onderzoek naar de ontstaanscontext 
brengt inderdaad ook maatschappelijke factoren aan het licht die op de vorming, het beheer en het 
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gebruik van de archieven invloed hebben uitgeoefend. Op een paar van die aspecten (de veranderingen in 
de politieke verhoudingen die tot veranderingen in de registratuur hebben geleid en de culturele 
bepaaldheid van de gebruikte ordeningssystemen) zal ik in het afsluitende hoofdstuk ingaan. 
Dit boek over archieven van de Staten-Generaal en de Staten-Generaal als archiefvormer is voortgekomen 
uit de behoefte om een beter inzicht te krijgen in de werking van het archiveringssysteem van de Staten-
Generaal en de factoren die zijn inrichting en ontwikkeling hebben bepaald, de bruikbaarheid van die 
archieven voor onderzoeksdoeleinden te vergroten en de toepasselijkheid vast te stellen van nieuwe 
archivistische methoden op archieven van het ancien regime. Het kan worden gelezen als een biografie 
van de archieven van de Staten-Generaal en van de Staten-Generaal zelf, als hulpmiddel om de archieven 
te begrijpen en te interpreteren en als een staalkaart van vraagstukken die bij het ontsluiten van archieven 
moeten worden opgelost. 
Een van de drijfveren bij mijn onderzoek was nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden om de gegevens 
over de relaties tussen het archief en zijn archiefvormer zodanig te modelleren, dat ze als grondslag 
zouden kunnen dienen voor een digitaal zoeksysteem. Die modelleringsmogelijkheden zijn niet 
meegevallen: het zoeksysteem is er niet gekomen. De complexe afbeeldingsrelatie tussen de archieven van 
de Staten-Generaal en hun ontstaanscontext liet zich moeilijk in een database passen. Ook uit dit 
teleurstellend verlopen deel van het onderzoek probeer ik hier lessen te trekken.  
Mijn onderzoek naar de archieven van de Staten-Generaal begon in 1981, nu achtentwintig jaar geleden. 
En ook al heb ik er in die jaren meer niet dan wel aan gewerkt, het onderzoek heeft alle ontwikkelingen in 
mijn denken over archieven en veel wat ik erover geschreven heb geïnspireerd en het is er vervolgens ook 
door beïnvloed. Het leek mij dan ook gepast om mijn onderzoek en de gevolgde aanpak te verantwoorden 
door de opeenvolgende fasen in het onderzoek te beschrijven. Daardoor heeft dit hoofdstuk een nogal 
persoonlijke toonzetting gekregen. Dat het archief van de Staten-Generaal niet een directe afbeelding is 
van de activiteiten die de Staten-Generaal hebben ontplooid, maar een afbeelding is van de denkbeelden 
over die activiteiten van al degenen die het archief hebben gevormd, vormgegeven, ontsloten en gebruikt 
en die allemaal op hun manier de archieven hebben geïnterpreteerd en van betekenis laten veranderen is 
ook mijn eigen ervaring. “Every interaction, intervention, interrogation, and interpretation by creator, user 
and archivist is an activation of the record. Each activation leaves fingerprints which are attributes to the 
archive’s infinite meaning” stelt Ketelaar.68 Die betekenisveranderingen moeten allemaal worden 
verantwoord. “Attribution and perhaps even the addition of author’s biographies”, meent Yakel, “ is 
essential contextual information for researchers in evaluating the authority and perspective of the finding 
aid.” 69 Dat ik in dit hoofdstuk mijn persoonlijke zoektocht beschrijf, die niet een aaneenschakeling van 
successen is geweest, geeft de lezer meer ruimte om zich met mij te verbazen en met mij van mening te 
verschillen.70 
 
 
2 De archieven van de Staten-Generaal: dynamisch en complex 
 
2.1 Het dynamische en complexe karakter van de archieven tot 1796 
De Staten-Generaal begonnen in augustus 1576 archief te vormen, nadat hun vergaderingen een eeuw lang 
alleen waren gedocumenteerd in de archieven van de landsheer. Op 1 maart 1796, toen de Nationale 
Vergadering voor het eerst bijeen kwam, kwam aan die archiefvorming een eind. In die 220 jaar 
ontwikkelde hun archief zich van een hoeveelheid registers en losse stukken die in een kist met de 
vergadering meereisden, tot een  verzameling die op het Binnenhof de hele galerij langs de Hofkapel, een 
groot deel van de kamers van de griffier en de andere griffieambtenaren, een deel van de vergaderzaal van 
Haar Hoog Mogenden zelf en de zolders in beslag nam.  
Maatregelen die in de loop van de tijd werden genomen om de archivering en het archiefbeheer te 
verbeteren waren in de eerste plaats het gevolg van een onstuimige groei. Er werd geen archief vernietigd, 
er kwam alleen maar archief bij en doordat men meer ging opschrijven, meer ging kopiëren, meer ging 
bewaren en vooral meer activiteiten ging ontplooien, moesten er steeds meer maatregelen worden 
genomen om het archief goed te bewaren en toegankelijk te houden. 

                                                
68 Ketelaar, ‘Tacit Narratives’, 137. 
69 Yakel, ‘Designing Representational Systems.’ 
70 Harris, Exploring Archives 80. 
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Een klein en jong archief vraagt niet om een ingewikkeld registratuurstelsel en hoeft niet op een 
bijzondere manier ontsloten te worden. Je moet zorgen dat je de bewijzen van je rechten (waarvan je er 
nog niet zoveel hebt) veilig opbergt, je moet opschrijven wat besloten is en je bewaart bovendien de 
ingekomen en minuten of afschriften van uitgaande stukken. Heb je een stuk nodig dan kijk je of het op 
de plank staat of in een bundel zit; zoek je een eerder genomen resolutie dan loop je in de paar registers 
die er toe doen even de trefwoorden in de kantlijn na. Maar een groot en oud overheidsarchief in het 
ancien regime stelt andere eisen. Belangrijke stukken bleven ondanks het verstrijken van de tijd belangrijke 
stukken. De meeste besluiten werden niet genomen op basis van wetten, maar op basis van precedenten 
en elk stuk, hoe oud ook, moest als retroactum kunnen blijven dienen. De archivering en het archiefbeheer 
werden dus aan vaste voorschriften gebonden, het ordeningsstelsel, het zogenaamde resolutiestelsel, kwam 
tot volle ontwikkeling, de stukken werden zo nu en dan anders geordend, er kwamen meer en betere 
bergplaatsen voor het archief, er werden regelmatig maatregelen genomen om de toegankelijkheid van het 
archief te vergroten en onbevoegden buiten te houden en men probeerde de toenemende kopieerbehoefte 
in goede banen te leiden. 
Het opzoeken van de retroacta vergde intussen steeds meer kennis en ervaring. Hendrik Nieuwenhuisen, 
de laatste archivaris van Haar Hoog Mogenden, waarschuwde in 1794 in de inleiding bij zijn inventaris van 
het archief van de Staten-Generaal zijn opvolgers voor de problemen die ze bij het opzoeken van stukken 
konden verwachten: 
 

"Voor af dient te worden geremarqueerd, dat zal iemand t'eeniger tijd met vrucht en ten meesten dienste 
van Haar Hoog Mogenden en van de Heeren hoogstderzelver Ministers in de Charterkamers werken, en 
van de constitutie der papieren eenige grondige kennis zoeken te bekomen, hij zich niet alleen zal moeten 
beezig houden met enkelijk alle de Boeken, Charters en papieren van tijd tot tijd te houden in die ordre, en 
daaromtrent te observeeren dezelve schikkinge als waarin ze tegenwoordig gevonden worden, maar hij zal 
zich vooral moeten verledigen, om zooveel hem mogelijk zij, alles, zoo wel van den ouden als 
tegenwoordigen tijd in te zien en na te slaan. 
De omslag der Collectie is zoo groot, en van zoo veelerleije aart, dat het bijnaar onmogelijk is, dat iemand 
daarin grondig ervaren worde, zoo hij zich met postpositie van andere zaken tot dat werk niet geheel en al 
overgeeve. 
Het geen dit onderzoek te noodzakelijker maakt, is, dat hij anders nooit Retroacta van de oudste tijden zal 
weeten te vinden, noch te suppediteeren, uit aanmerkinge, dat hij eerst en voor al moet leeren weeten, hoe 
men in de vroegste tijden gewoon is geweest de papieren te arrangeeren en bij een te houden, hoe vijftig en 
zestig Jaaren daar na, en zoo vervolgens. Doch dit wel begrijpende, zal hij documenten kunnen opleveren, 
die anders voor altoos verduisterd zouden blijven. 
Het is niet wel mogelijk dezen aangaande eene genoegzame klare idee op het Papier te stellen; de 
ondervindinge alleen moet het vorengezegde bewijzen; eene agttienjarige oefeninge heeft mij zulks geleerd. Om 
evenwel eenig superficieel begrip van de constitutie der Charterkamers van hun Ho. Mog. te geven, zoo als 
die thans is, is deze Memorie (…) geformeerd." 71 

 
Al in de tijd van Nieuwenhuisen konden zelfs de ambtenaren van de griffie in de archieven pas na 
jarenlange oefening goed hun weg vinden. De veranderlijkheid van de gehanteerde ordeningsmethodes 
(men had zo’n beetje elke halve eeuw het stelsel van ordening veranderd) maakten het recente materiaal 
toegankelijker, maar de oudere archiefbestanddelen juist minder toegankelijk. Bovendien vroeg een 
doelmatige raadpleging om veel kennis van de inrichting van het archief en om een grote vertrouwdheid 
met de administratieve organisatie van de griffie en met de functies, taken en bemoeienissen van de 
Staten-Generaal. 
 
2.2 De afbakening van de archieven vanaf 1796. Een overzicht 
In 1796 hielden de Staten-Generaal op te bestaan en kwam aan de archiefvorming een eind. In de 200 jaar 
daarna werd het archief zeven keer verhuisd, deels met andere archieven vermengd, gedeeltelijk hersteld, 
weer op orde gebracht en gereconstrueerd en aangepast aan de ideeën van de archivarissen die een oude 
orde wilden herstellen. Generaties archivarissen bewerkten de archieven, scheidden er stukken vanaf en 
voegden er andere stukken aan toe, vanuit steeds weer nieuwe inzichten over wat archieven zijn en hoe ze 

                                                
71 ‘Memorie rakende de Constitutie der Charterkamers van Haar Hoog Mogende, hoedanig de Liassen, Registers en 
andere papieren op dezelve geplaatst zijn, met designatie van het geene daar aan deficieert, tot dato dezes’ door 
Hendrik Nieuwenhuisen, tot 1795 chartermeester van de Staten-Generaal, NA, z. nr. (geplaatst tussen inv. nr. 12711 
en 12712 van het archief van de Staten-Generaal). 
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moeten worden geordend, over wat het archief van de Staten-Generaal is en hoe het in elkaar zou moeten 
zitten en over wie als archiefvormer moest worden aangemerkt en wat diens relatie met het archief zou 
moeten zijn. 
Hoe de archieven van de Staten-Generaal moeten worden afgebakend is dus voor discussie vatbaar, maar 
het staat wel vast dat de stukken die ervan bewaard zijn gebleven, en dat is het overgrote deel, zich op 
enkele afgedwaalde stukken na allemaal bevinden in de depots van het Nationaal Archief in Den Haag. 
Omdat ze in dit boek allemaal op enig moment aan de orde komen, geef ik hier een kort overzicht. 
Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreidere analyse. 
De kern is uiteraard het archief van de Staten-Generaal (1576-1796) zoals het wordt beschreven in de 
inventarissen van N.M. Japikse, chartermeester, en A. van der Poest Clement, rijksarchivaris van de Eerste 
Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (nu: Nationaal Archief) uit 1962-1964.72 Deze inventaris, die 
onlangs door het Nationaal Archief on line is gezet, bestaat uit zes stevige, getypte foliodelen en bevat 
1081 pagina’s in folioformaat met meer dan 13000 beschrijvingen van archiefbestanddelen. Het overgrote 
deel van het in deze inventaris beschreven archief is het archief van de ordinaris vergadering van 
gedeputeerden, maar ook de stukken van de Grote Vergaderingen zijn erin opgenomen. Het archief meet 
ca 1100 m1. De inventaris bevat vooral beschrijvingen van series: resoluties, bundels ingekomen en 
minuten van uitgaande stukken (de liassen), registers van ingekomen en uitgaande stukken, registers van 
uitgevaardigde akten, commissies, instructies, ordonnanties van betaling en plakkaten, ingekomen stukken 
in de vorm van delen (staten van oorlog, rapporten van bezendingen naar binnen- en buitenland en 
rekeningen), series traktaten, ratificaties en obligaties uit de achttiende eeuw en twee afzonderlijke 
verzamelingen bundels en losse stukken, waaronder de traktaten en ratificaties tot 1700, die naar hun 
oorspronkelijke bergplaats de Loketkas en de Secrete Kas worden genoemd. Voor niet alle onderzoekers 
is het gebruik van de inventaris een gemakkelijke opgave. Aantal en omvang van de series zijn zo groot, 
dat het lastig is om zicht te krijgen op hun onderlinge samenhang. Een inleiding ontbreekt; toelichtingen 
bij de series ontbreken of bestaan uit summiere citaten uit het boek dat jhr. Th.H.F. van Riemsdijk, over 
wie we nog uitvoerig komen te spreken, in 1885 over de Griffie van haar Hoog Mogenden publiceerde. 
Om inzicht te krijgen in de kernbestanden van het archief moet men het boek van Van Riemsdijk zelf 
raadplegen. Ook bevat de inventaris veel dubieuze interpretaties, fouten en slordigheden. 
Het archief van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1588 treffen we aan onder de zogenaamde 
Regeringsarchieven. Deze archieven werden al in de zestiende eeuw met stukken van de Spaans-
Nederlandse regering in Brussel uit de periode 1535-1577 in de griffie van de Staten-Generaal 
gedeponeerd, zijn in 1923 en 1926 door R. Bijlsma in afzonderlijke inventarissen beschreven en in 1974 
door Christine H. van Marle ook fysiek van het archief van de Staten-Generaal afgescheiden, met 
uitzondering van de registers. Van Marle beschreef al deze stukken in een nieuwe inventaris die 
grotendeels met die van Bijlsma overeen komt, met dien verstande dat de uitgebreide inleidingen van 
Bijlsma niet werden overgenomen.73 Ze meten gezamenlijk ca 5 m1. 
Staatse gezanten rapporteerden aan de Staten-Generaal en moesten bij terugkomst in Den Haag hun 
ambtsarchief inleveren. Dat is lang niet altijd gebeurd. Wel zijn veel van hun archieven bewaard gebleven. 
Ze zijn door Pennings, Thomassen e.a. beschreven in de inventaris van de archieven van de Nederlandse 
gezanten en consuls in het buitenland tot 1814 van 1994.74 Ze omvatten behalve de archieven van 
gezanten en gezantschappen die tijdens en na de Bataafs-Franse omwenteling op de standplaats 
achterbleven, ook de archiefjes van de gezanten Van Heemskerck, Van Schonenberg, Van der Meer, 
Ancillon, Charles Rumpf, Bosch en Van Kinschot, die in het archief van de Staten-Generaal waren 
opgenomen, nadat ze door de gezanten na hun terugkomst in Den Haag ter griffie waren geseponeerd. De 
totale omvang is ca 80 m1. 
In afzonderlijke inventarissen beschreven zijn de archieven van de gezanten en consuls in het Osmaanse 
Rijk: het legatiearchief Turkije tot 1811, 1978, 24 m1; het archief van het Nederlands consulaat-generaal en 
enige daaronder ressorterende vice-consulaten in Marokko 1753-1810, 1981, 1,2 m1, het archief van het 
Consulaat te Tunis 1759-1813, 1899, 1 m1, stukken van particuliere aard van consuls te Tunis, 1736-1813, 
1899, 0,1 m1, en het consulaatsarchief Smyrna 1685-1811, 1988, 15 m1.75 
                                                
72 Japikse en Van der Poest Clement, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal. 
73 Bijlsma en Van Marle, De Regeringsarchieven. 
74 Pennings en Thomassen, Archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1813.  
75 Van der Meiden, Inventaris van het legatie-archief Turkije tot 1811; Sigmond, Archief van het Nederlands consulaat-generaal in 
Marokko; Het archief van het Consulaat te Tunis; Inventaris van stukken van particuliere aard van consuls te Tunis; Slot, Inventaris 
van het consulaatsarchief Smyrna. 
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Het familiearchief Fagel is beschreven in de inventaris van Japikse van 1964. 76 Het heeft een omvang van 
25 m1. Het omvat het zogenaamde griffiersarchief, dat grotendeels uit de achttiende eeuw dateert en 
ongeveer de helft van de totale omvang uitmaakt. Bij dat griffiersarchief sluiten de stukken aan die ikzelf 
in 1987 beschreef in mijn inventaris van het archief Fagel Supplement.77 Het supplementarchief omvat 
ook de voormalige Collectie Nieuwenhuisen en een groot aantal resoluties en indices van de Staten-
Generaal uit het bezit van de Fagels die in het archief van de Staten-Generaal waren opgenomen. Het 
archief meet 50 m1. 
Het archief van Lieuwe van Aitzema 1584-1669 werd in 1669 door de Staten-Generaal in beslag genomen 
en in de Loketkas opgenomen. Het is in 1915 door Lasonder als afzonderlijk archief beschreven en in ca 
1962 ook fysiek van het archief van de Staten-Generaal afgezonderd. Het bevat onder meer een collectie 
gezantschapsverbalen. Het meet 6 m1.78 
Onder rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink werd in het Rijksarchief een grote collectie ‘dubbelen’ 
gevormd. De restanten daarvan bevinden zich nog in het Nationaal Archief: de Collectie ‘Staten-Generaal 
Dubbelen’ en de Collectie ‘Tweede Kamer’. Deze collecties bevatten stukken die uit het archief van de 
Staten-Generaal afkomstig zijn, voornamelijk resolutieregisters. Ze meten samen zo’n 100 m1. Ze zijn 
door mij in 1982 en 1983 beschreven.79 
De stukken van de Staten-Generaal zijn dus verspreid over verscheidene archieven en collecties, waarin 
zich ook stukken bevinden die niet van de Staten-Generaal afkomstig zijn.  
 
 
3 De serie dubbelen van ordinaris resoluties 
 
In 1980, een jaar nadat ik als adspirant-archivist bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief was 
komen werken, kreeg ik de opdracht om het Legatiearchief Zweden te inventariseren. Dit archief bleek 
niet alleen de ‘neerslag’ te zijn van de handelingen die ambtshalve waren verricht door de gezanten die het 
de archief hadden gevormd, maar ook en misschien vooral van de activiteiten van de generaties 
archivarissen die het hadden geordend en beschreven. En die conclusie bleek ook op te gaan voor alle 
andere legatiearchieven en alle archieven in het Algemeen Rijksarchief die ik daarna inventariseerde of 
hielp inventariseren, waaronder de archieven van de familie Fagel, de archieven van de Staten-Generaal en 
het archief Nassause Domeinraad ‘Zolder.’  Het herstel van de oude orde werd mijn missie: het 
grotendeels ongedaan maken wat mijn voorgangers hadden geordend en beschreven. Ik deed dat tussen 
de bedrijven door, weinig systematisch, nu eens in het ene archief en dan weer in het andere. Het 
opsporen en identificeren van afgedwaalde stukken is een bezigheid die je nauwelijks systematisch kunt 
aanpakken en die zich per definitie nooit op één archief tegelijk richt. Je moet stukken vaak meer dan één 
keer bekijken. Je boekt pas resultaten als je een brede kennis van het archiefdepot en door ervaring 
gestuurde intuïtie hebt ontwikkeld. Ik maakte er een gewoonte van om als ik een archiefstuk moest lichten 
ook het voorafgaande en daaropvolgende stuk te bekijken. Ik ontwikkelde een voorliefde niet alleen voor 
restcollecties, maar ook voor de laatste dozen van een archief, die niet in de inventaris waren beschreven 
of waarin zich volgens de inventaris de stukken bevonden waarvan het verband met het archief niet 
duidelijk was. In die dozen kon je nog wel eens een ordening aantreffen die haar geheim niet meteen prijs 
gaf, maar die nog een laatste aanwijzing gaf voor de merkwaardige maar betekenisvolle manier waarop het 
hele archief gestructureerd was geweest voordat archivarissen er hun ordenende hand aan hadden 
geslagen. Ik bespeurde bij mijn voorgangers niet alleen een passie voor begrijpelijke structuren, maar zo nu 
en dan ook de behoefte om zichzelf in de archieven af te beelden, met als hilarisch voorbeeld commies-
chartermeester De Zwaan, die in de eerste helft van de negentiende eeuw op grote schaal in de registers en 
op de stukken betekenisvolle en betekenisloze aantekeningen maakte, die niet alleen bewezen dat hij had 
bestaan, maar op basis waarvan ik bijna zijn hele ambtelijke leven kon reconstrueren.80 
Mijn fascinatie voor de archieven van de Staten-Generaal ontstond in 1982. Op een middag in maart van 
dat jaar werd in het Algemeen Rijksarchief een grote verzameling oude handschriften en drukwerken 
binnengebracht. Anders dan de archieven die zich al in dat depot bevonden en die sinds de verhuizing 
                                                
76 Japikse, Het archief van de familie Fagel. 
77 Thomassen, Inventaris van het archief Fagel Supplement. 
78 Lasonder, ‘Inventaris van het archief van Leo van Aitzema.’ 
79 Thomassen. Gereconstrueerde inventaris van de Collectie 'Staten-Generaal Dubbelen'; Thomassen, Plaatsingslijst van de Collectie 
'Tweede Kamer'.
80 Thomassen, ‘De Zwaan die zichzelf een adelaar vond.’ 
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naar de Prins Willem-Alexanderhof in 1980 door zuurvrije portefeuilles en dozen aan het zicht waren 
onttrokken, waren deze oude registers met stof en vuil bedekt, zodat je soms moeite moest doen om de 
opschriften op rug en voorplat te lezen en vieze handen kreeg als je ze vastpakte. Veel van de delen waren 
nog dichtgebonden met de oorspronkelijke groene linten die aan voor- en achterplat waren bevestigd; de 
strikken moesten voorzichtig worden losgemaakt om te voorkomen dat ze zouden afscheuren. Maar als je 
zo’n deel dan eindelijk had geopend kon je woorden lezen die een paar eeuwen ongelezen waren gebleven. 
Het bleek vooral om kopieregisters te gaan: 413 registers van ordinaris en secrete resoluties van de Staten-
Generaal, geschreven en gedrukt, twaalf pakken extracten van secrete resoluties en kopieën van secrete 
brieven van de Staten-Generaal en 354 delen gedrukte ordinaris en secrete resoluties van de Staten van 
Holland met bijbehorende indices. De collectie bleek afkomstig van de Bibliotheek- en 
Documentatiedienst van de Tweede Kamer.81 Ik was het meest gefascineerd door de geschreven resoluties 
van de Staten-Generaal. Opvallend was hun heterogene karakter. Uit de variëteit aan rugopschriften bleek 
dat ze van verschillende series en zelfs van verschillende archieven deel hadden uitgemaakt. Ik probeerde 
uit te zoeken hoe dat zat en maakte een plaatsingslijst van de Collectie Tweede Kamer, zoals ik de 
verzameling had gedoopt, met een verslag van mijn eerste bevindingen.82 De Tweede Kamer had de 
banden en delen in 1854 en 185ï van het Rijksarchief in bruikleen gekregen.83 Het bruikleen van 1856 had 
bestaan uit "een volledig stel van de resolutiën der Staten-Generaal, deels geschreven, deels gedrukt, over 
de jaren 1582-1797".84 Omdat de collectie alleen maar in de weg stond, had de bibliotheek ze na 127 jaar 
teruggestuurd. 
Van een aantal registers was samenhang en herkomst niet moeilijk vast te stellen. De registers van secrete 
resoluties behoorden kennelijk met uitzondering van de registers over 1716 tot dezelfde serie en hetzelfde 
gold voor de meeste jaargangen van de gedrukte resoluties. Maar de serie geschreven ordinaris resoluties 
bestond uit bestanddelen van verschillende series, die door de opschriften en nummeringen op de banden 
en andere uiterlijke kenmerken van elkaar konden worden onderscheiden. Het opschrift 
‘generaliteitsresoluties’ was aangebracht op de banden van de jaargangen 1655-1671 en 1673-1684, waarvan 
er elf door De Zwaan waren voorzien van de aantekening "Behoort tot het stel dubbelen, waarschijnlijk 
afkomstig van Holland, thans geplaatst boven de Middelpoort van het Binnenhof." De opschriften op 
andere banden deden vermoeden dat ze afkomstig waren uit de archieven de Raad van State, de 
Generaliteitsrekenkamer en de Stadhouderlijke Secretarie. 85 
De ruggen van de registers van ordinaris resoluties over de jaren 1672 en 1685-1701 waren alleen voorzien 
van een jaartal en – als een jaar meer delen besloeg – een nummer en het opschrift ‘D’ (de registers over 
1672) of ‘dubbeld’ (de meeste registers uit de periode 1685-170186). Soortgelijke rugschriften kwamen ook 
voor op de dubbelen van ordinaris resoluties over de periode 1576-1671 die zich in het archief van de 
Staten-Generaal bevonden. Op gezag van Van Riemsdijk was tot dusver aangenomen, dat men met het 
doubleren van de ordinaris netresoluties was opgehouden na 1671, toen men was begonnen de resoluties 
te drukken87. Zo was de serie beschreven in de inventaris van  van 182288 en zo stond hij nog steeds 

                                                
81 De verklaring van overbrenging, vergezeld van een plaatsingslijst, werd getekend door de algemeen rijksarchivaris en 
de Directeur der diensten van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 12 en 16/03/1982. Zie de brief van de 
rijksarchivaris van de Tweede Afdeling aan de Directeur der Diensten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
15/03/1982 D 9.105. 
82 Thomassen, Plaatsingslijst van de Collectie 'Tweede Kamer'. Voltooid op 01/04/1982; gezonden aan Tweede 
Kamer 6/10/1982, bij de brief van de rijksarchivaris van de Tweede Afdeling aan de Directeur der diensten van de 
Tweede Kamer, D 9.105 II. 
83 Fruin, Gestie, 39 en 87. 
84 Machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken tot afgifte van een uit de dubbelen bij ’s Rijks Archief bij een te 
brengen stel der geschreven en gedrukte resoluties van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden van den jaren 
1562 tot 1796 van 28/08/1856, N 113, 5e afd. in Arch. v.h. ARA inv. nr. 17, N 142 (zie ook 1855 N 153); recu van de 
griffier der Tweede Kamer wegens de ontvangst, 13/09/1856, ibid. N 166. 
85 De identificatie werd vergemakkelijkt doordat veel registers met potlood waren genummerd, wat op een oudere 
ordening wees Ik trof deze nummers ook aan op registers die zich van oudsher in de depots van het Algemeen 
Rijksarchief bevonden, al gingen ze daar meestal wel schuil onder de later aangebracht etiketten. Vastgesteld werd dat 
commies-chartermeester De Zwaan in 1854, voorafgaande aan de verhuizing van het Rijksarchief naar het Plein, in alle 
archieven steeds per 20 tot 25 centimeter archief een doorlopende nummering had aangebracht en  per meter 
bovendien een planknummer.  Een aantekening van De Zwaan op een fragmentindex in Coll. SGD inv. nr. 1086 
verwijst expliciet naar een ‘verhuisnommer.’ 
86 CTK inv. nrs. 131, 132, 157-162, 164-166, 168-171, 173-179, 181-183 en 185-192.  
87 Van Riemsdijk, Griffie, 102. 
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beschreven in die van Japikse van 1962. Maar die aanname bleek onjuist. Ik vond in het archief Fagel 
inventarissen van Van Goor (ca 1770) en van Nieuwenhuisen (1793), waarin de serie tot 1719 doorliep, met 
de aantekening dat men toen met het doubleren was opgehouden."89  
Dat er ook na 1671 nog dubbelen waren vervaardigd, was trouwens al in de jaren twintig opgemerkt door 
R.. Bijlsma, de inventarisator van de ‘Regeeringsarchieven’, die in 1916 in het Algemeen Rijksarchief was 
komen werken en in 1933 Fruin zou opvolgen als algemeen rijksarchivaris. Hij had de jaargangen 1702-1719 
teruggevonden in de zogenoemde collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’ 90; in de inventaris van het archief 
van de Staten-Generaal van 1902 zat bij de beschrijving van de dubbelen een notitie van hem waaruit dat 
bleek. Japikse maakte daar bij zijn inventarisatie van 1962 niet uit op, dat deze dubbelen tot dezelfde serie 
behoorden, maar bracht ze wel als een tweede serie dubbelen naar het archief van de Staten-Generaal over. 
91 
De conclusie was duidelijk. De dubbelen na 1670 waren tussen 1792 en 1822 uit de serie verwijderd 92. Van 
de verwijderde delen waren er 32 gebruikt om de Tweede kamer van een stel ordinaris resoluties te voorzien. 
De delen over 1702-1719 waren in de collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’  terecht gekomen en in 1962 als 
afzonderlijke serie naar het archief van de Staten-Generaal teruggebracht. De delen over de jaren 1673-1683 
waren nog zoek. 
De collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’ (SGD) leidde een onopgemerkt bestaan achter in het depot van 
de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Het was een restant van de doubletten en het 
overtollige drukwerk die sinds de verhuizing van het Rijksarchief naar het Plein om efficiencyredenen uit 
de archieven waren verwijderd en naar de zolder waren overgebracht. Uit dit reservoir van ‘dubbelen’ was 
in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de negentiende eeuw ruimhartig uitgedeeld aan andere archieven 
en bibliotheken die in series staatsstukken geïnteresseerd waren of de series die ze in bezit hadden wilden 
completeren. De overdrachten van 1854 en 1856 van resolutieregisters die ik bij hun terugkeer de 
Collectie Tweede Kamer had gedoopt waren geen incidenten geweest.  
De Collectie SGD sloot er naadloos bij de Collectie Tweede Kamer aan. Ik vond er al snel de dubbelen 
van de jaargangen 1682 en 1683.93 Ook trof ik er een register van ordinaris resoluties over de maanden mei 
tot en met augustus 1658 in aan dat bij registers in de Collectie Tweede Kamer hoorde. De band was 
beschadigd en dat was waarschijnlijk de reden geweest waarom men het in de serie die naar de bibliotheek 
van de Tweede Kamer moest had vervangen door een register uit een andere serie dat wel goed in zijn band 
zat.94 De collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’ bevatte ook secrete resoluties die met de secrete resoluties uit 
de Collectie Tweede Kamer één serie bleken te vormen.95 Ook van andere delen uit SGD en CTK kon 
worden vastgesteld dat ze tot dezelfde serie behoorden, onder meer doordat ook op een aantal banden in 
SGD verhuisnummers uit 1854 werden aangetroffen.96 
De collectie bestond uit 302 nummers maar had eerder zo’n 1200 nummers omvat. Vier vijfde van de 
collectie had bestaan uit registers van resoluties van de Staten-Generaal en de rest voor een groot deel uit 
gezantschapsverbalen. Bijlsma had de herkomst van de bestanddelen proberen vast te stellen. Japikse had 
op basis van diens conclusies in de jaren vijftig de verbalen die zich toen nog in de collectie bevonden in 
de legatiearchieven ingevoegd en in 1962 niet alleen de dubbelen over de jaren 1702-1719 naar het archief 
van de Staten-Generaal teruggebracht, maar ook de ruim vierhonderd portefeuilles met eerste minuten van 
ordinaris resoluties over de periode 1672- 1796, de minuutresoluties van 1644, de oningebonden 
netresoluties over de jaren 1789-1795, de dubbelen van de secrete resoluties over de jaren 1592-1634, de 
resoluties over Zweden en Denemarken (1644-1648) en die over de vredesonderhandelingen in Munster 

                                                                                                                                                     
88 Brouillon inventaris SG, De Fouw, 1822; het net in Arch. BiZa, afd. OK&W 1815-1848, inv. nr. 4229, 3 mrt. 1825, F 
18.  
89 Na, Fagel, familie, 1.10.29,  inv. nr. 603. De dubbelen over de jaren 1684, 1688 1e deel, 1690 en 1693 1e deel worden 
hier al als vermist opgegeven. 
90 SGD inv. nrs. 268-302. 
91 Arch. SG inv. nrs. 3869-3903. 
92 Later bleek, dat op de depotlijst van 1812 behalve de serie minuutnotulen een volledige collectie resoluties wordt 
beschreven in handschrift van 1577 tot 1687 en gedrukt van 1688 tot 1796 (538 delen). Tourlet noemt deze collectie "la 
seule collection complete de ce genre qui existe en Hollande. Il y manquait 50 vols. ou années éparses que j'ai fait insérer 
en les tirant des autres collections et dépots." 
93 SGD volgnrs. 284-287. 
94 SGD inv. nr. 73, dat tussen inv. nrs. 90 en 91 thuis hoort. 
95 CTK inv. nrs. 418a-418c en SGD inv. nrs. 70-72. 
96 Zie noot 18. 
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(1634-1649). 97 Ook na 1962 waren er nog veel registers uit de collectie verwijderd. In 1963, kort na de 
voltooiing van de inventaris van de resoluties van de Staten-Generaal, had het Instituut voor Nieuwe 
Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen de rijksarchivaris van de Eerste Afdeling gevraagd 
een stel ordinaris en een stel secrete resoluties naar Nijmegen over te laten brengen. In Den Haag stelde 
men uit de restanten van de collectie een stel ordinaris en een stel secrete resoluties samen98, die nog in 
hetzelfde jaar in twee zendingen naar Nijmegen werden overgebracht. 99 
In maart 1982 bracht ik een bezoek aan het Nijmeegse Gemeentearchief om naar de ordinaris resoluties van 
1681 te kijken, waarvan ik vermoedde dat het de dubbelen over dat jaar waren. De registers over 1681 waren 
inderdaad afkomstig uit de dubbelen.100 Bovendien trof ik er elf registers aan, die tot de serie dubbelen van 
secrete resoluties van de Staten-Generaal bleken te behoren.101 Andere registers behoorden blijkbaar tot 
series waarvan zich ook bestanddelen in de Collectie ‘Tweede Kamer’ en de Collectie SGD in Den Haag 
bevonden. Op verzoek van de rijksarchivaris van de Eerste Afdeling werden de 326 kopieregisters van 
ordinaris en secrete resoluties in mei 1983 naar het Algemeen Rijksarchief teruggebracht en weer in de 
collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’ ingevoegd. 
De registers van resoluties in de collecties ‘Tweede Kamer’ en SGD hadden niet alleen deel uitgemaakt 
van de archieven van de Staten-Generaal zelf, maar ook van die van de Staten van Holland, de Raad van 
State, de Generaliteitsrekenkamer en andere bestuurscolleges en -ambtenaren. Zij waren in een 
afzonderlijke verzameling ondergebracht en gebruikt ter vervanging van registers in het archief van de 
Staten-Generaal die in slechte staat waren geraakt of ter completering van series die in archieven en 
bibliotheken elders in het land berustten en die in ruil voor het ontvangene hun overcomplete exemplaren 
aan de Haagse collectie hadden toegevoegd. Ook had het Rijksarchief complete stellen in bruikleen 
gegeven, in de jaren '50 en '60 van de negentiende, maar ook nog in de jaren '30 en '60 van de twintigste 
eeuw. Later zou blijken dat de distributie merkwaardige gevolgen had gehad. Registers van resoluties van 
de Staten-Generaal uit het archief van de Staten van Zeeland waren terecht gekomen in het Utrechtse 
Statenarchief, terwijl het Zeeuwse Statenarchief was aangevuld met resolutieregisters uit de archieven van 
de Staten-Generaal, de Staten van Holland en griffier Hendrik Fagel. Door onderzoek in de betrokken 
archieven en bibliotheken kon ik niet alleen de dubbelen van registers van ordinaris resoluties uit het 
archief van de Staten-Generaal identificeren, maar ook van de meeste andere afgedwaalde registers de 
verblijfplaats, de herkomst en de status vaststellen. 102  
Van de serie dubbelen van ordinaris netresoluties uit de jaren na 1671 bevonden de jaargangen 1672 en 
1681-1719 zich dus in het archief van de Staten-Generaal, de Collectie Tweede Kamer, de collectie SGD in 
Den Haag en in Nijmegen. Maar waar waren de jaargangen 1673-1680? Ze bevonden zich niet in de collectie 
Staten-Generaal Dubbelen en in de collectie Tweede Kamer. Ook vormden de andere registers in deze 
collecties geen complete series. Om vast te stellen waar zich in den lande nog resolutieregisters bevonden die 
uit de depots van het Algemeen Rijksarchief afkomstig waren, bracht ik eind 1982 de uitdelingen van de 
jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw met behulp van de Gestie, de VROA en het archief van het 
Algemeen Rijksarchief systematisch in kaart. De overdrachten aan de Provinciale Bibliotheek in Zeeland in 
Middelburg in 1859 en die aan het Provinciaal archief in Utrecht in 1869 bleken voor mijn onderzoek het 
meest interessant. 
In 1859 had het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage op verzoek van de Provinciale Bibliotheek in Zeeland 
negentien registers van ordinaris resoluties en zestien registers van secrete resoluties naar Middelburg 
gestuurd om een lacune in het Statenarchief op te vullen.103 Onder de overgedragen registers bevonden zich 

                                                
97 De samenstelling en de lotgevallen kunnen worden gereconstrueerd uit een plaatsingslijst, een oudere 
fichesinventaris en aantekeningen van Bijlsma uit de jaren twintig van de negentiende eeuw in de verzameling oude 
inventarissen van de Eerste Afdeling. 
98 Ord. ress. 1577-1606, 1618-1619, 1624-1785 en secrete resoluties 1592-1604, 1608-1609 en 1615-177. 
99 VROA, 1963, 45 onder bijlage II: “Aan het Instituut voor Nieuwe Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen in bewaring gegeven.” In 1969 werd de verzameling formeel in bewaring gegeven: zie de verklaring van 
overdracht van 28/10/1969 in de collectie oude inventarissen Eerste Afdeling. 
100 SGD inv. nrs. 1177-1178. 
101 SGD inv. nrs. 350, 354, 356, 367-369, 372-375 en 378. 
102 Thomassen, Gereconstrueerde inventaris van de collectie 'Staten-Generaal Dubbelen'. 
103 Arch. ARA inv. nr. 23, uitgaande brieven 1859, 22 okt. 1859 Nr 152. Vermeld in de inventaris van Heeringa, 
onder vermelding van hun herkomst: Heeringa, Archief van de Staten van Zeeland. De ordinaris en secrete registers 
werden opgenomen in arch. Staten van Zeeland inv. nrs. 2321, 2332, 2398, 2402, 2500-2514 en 2667, 2669-2682. 
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de jaargangen 1673-1680 van de ordinaris resoluties, die in het Statenarchief werden opgenomen.104 Dit 
bleken inderdaad de nog ontbrekende dubbelen te zijn. Later bleek bovendien dat de andere registers die 
naar Zeeland waren overgebracht deel hadden uitgemaakt van twee verschillende series van de Staten van 
Holland en van een serie van Hendrik Fagel de Oude. Het secrete register over 1757 dat in 1859 was 
overgedragen, maar door K. Heeringa niet in het Statenarchief was aangetroffen, was naar Den Haag 
teruggestuurd en bleek zich in de Aanwinstencollectie van de Eerste Afdeling schuil te houden.105 
Na ontvangst van de registers uit Den Haag had men in Middelburg negen registers die door deze 
overdracht ‘overcompleet’  waren geworden, naar Den Haag gestuurd. 106 Zeven van die registers bevonden 
zich inderdaad nog in de Collectie SGD.107 De twee resolutieregisters over 1598 waren, zoals ik hierboven al 
opmerkte, vanuit Den Haag naar Utrecht doorgestuurd: zij behoorden tot de registers die in 1869 in het 
Utrechtse Statenarchief waren opgenomen. 
In 1869 had rijksarchivaris L.Ph.C. van den Bergh achttien resolutieregisters uit het depot in Den Haag 
overgedragen aan zijn collega Vermeulen, de archivaris van de provincie Utrecht. Vermeulen mocht ze 
opnemen in het Utrechtse Statenarchief, op voorwaarde dat hij de daardoor overbodig geworden 
resolutieregisters in het Utrechtse Statenarchief naar Den Haag zou sturen, zodat ze vervolgens ter 
beschikking konden worden gesteld van andere archieven of bibliotheken. 108 De  achttien registers bleken 
inderdaad in het Utrechtse Statenarchief te zijn opgenomen109, evenals de twee registers over 1598 uit het 
Zeeuwse Statenarchief.110 De dertien resolutieregisters die de rijksarchivaris in Utrecht in 1914 naar Den 
Haag had gestuurd bevonden zich in de collectie Aanwinsten van de Eerste Afdeling111, waaronder twee 
Utrechtse dubbelen, tien Utrechtse registers die door de overdracht van 1869 overcompleet waren geworden 
en het register over de eerste helft van 1662, dat in 1869 naar Utrecht was gestuurd, maar dat nu weer retour 
ging, omdat een register over die periode in het Utrechtse Statenarchief van oudsher aanwezig was. 
De serie dubbelen was nu op papier weer compleet, met uitzondering van de registers over 1684, 1688 1e 
deel, 1690 en 1693 1e deel, die in de inventaris van Van Goor van 1765/1773 al vermist werden, en de 
dubbelen van drie van de vier vroegste registers. Waar waren die drie oude dubbelen gebleven? N. Japikse 
(de vader van de inventarisator van het archief van de Staten-Generaal) had zich die vraag in 1915 ook al 
gesteld. In zijn inleiding op de editie van de resoluties van de Staten-Generaal over 1576 en 1577 stelde hij 
vast, dat in de series resoluties van de Staten-Generaal over de vroegste jaren registers waren opgenomen 
die er niet in thuis hoorden. De series zouden eigenlijk moeten worden gereconstrueerd. Maar zo’n 
reconstructie zou moeten worden vooraf gegaan door een moeizaam onderzoek naar de verblijfplaats en 
de herkomst van de verspreid geraakte registers, waaronder registers die in de Koninklijke Bibliotheek 
waren terecht gekomen.112 In 1926 had Bijlsma op grond van achttiende-eeuwse afschriften aangetoond 
dat ze bestaan moesten hebben en dat hun inhoud niet helemaal overeenkwam met de inhoud van het 
minuutregister.113 In 1983 vond ik deze dubbelen, die al twee eeuwen vermist werden, in de 
handschriftenverzameling van de KB terug.114 
Hoe kwamen drie van de oudste dubbelen uit het archief van de Staten-Generaal in de KB terecht? Uit een 
oude aanwinstencatalogus van de KB bleek, dat de resolutieregisters deel hadden uitgemaakt van de Collectie 

                                                
104 ZA, Staten van Zeeland, 2.1,  inv. nrs. 2500-2514. 
105 Heeringa, Archief van de Staten van Zeeland. Huidige verblijfplaats: NA, Coll. Aanwinsten Eerste Afdeling, 1.11.01.01, 
Aanw. 1920 XXXII 7. 
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een ander te kunnen gerieven. Van de nog ontbrekende bezit het archief geen dubbelen." Vermeulen aan Van den 
Bergh 26/02/1869 in UA, Rijksarchief Utrecht, 60-1, inv. nrs. 9 en 124. 
109 Inv. nr. 635. De delen zijn gemerkt R.A. 2de Verz. en genummerd 1-13.   
110 UA, Staten van Utrecht, 233, inv. nr. 635.  
111 Coll. Aanwinsten Eerste Afdeling, 1.11.01.01,1914, VII 1-13. 
112 Resolutiën, I, XXIII-XXIV. Japikse meldt, dat in de Koninklijke Bibliotheek “ook nog - afgezien van de distributie - 
een paar andere registers zijn, behoorende tot één der "vier serieën voorkomende onder de dubbelen Staten-Generaal", 
XXIV, noot 1. 
113 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 30-31. 
114 Registers van ordinaris resoluties 01/10/1576 – 18/05/1577, 22/11/1577 – 20/04/1578 en 20/04/1578 – 
31/12/1578 in KB 71B10-12. 
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Goldberg. Johannes Goldberg had die bibliotheek opgebouwd tussen 31 mei 1799 en 2 oktober 1801, toen 
hij agent van Nationale Oeconomie was. Op 25 maart 1803, toen het agentschap werd opgeheven, was de 
verzameling volgens een besluit van het Staatsbewind van 11 november 1802 aan de Nationale (later: 
Koninklijke) Bibliotheek overgedragen.115 Hoe Goldberg aan de registers kwam is nog niet opgehelderd. 
Wat had de reconstructie van de serie dubbelen nu opgeleverd? Als bron had ze vanaf 1637, toen het een 
afschrift werd van het netregister, niet veel te betekenen. Voordien was de betekenis groter: toen hadden 
de registers nog zelf de functie van netregisters en waren misplaatsingen van groter belang. Dat bleek 
bijvoorbeeld bij de jaargang 1623. Van het register over dat jaar dat zich in het archief van de Staten-
Generaal bevond116, was gebleken, dat het uit het archief van de Staten van Holland afkomstig was en dat 
het in de plaats was gesteld van het oorspronkelijke netregister, waarvan de band beschadigd was. Het 
beschadigde register had men in de collectie dubbelen ondergebracht; het maakte deel uit van de 
verzameling die in 1963 was overgebracht naar Nijmegen.117 Toen ik beide registers vergeleek, bleek dat 
het register dat uit het archief van de Staten-Generaal was verwijderd meer resoluties bevatte dan het 
Hollandse exemplaar, dat zich in het archief van de Staten-Generaal bevond. In het algemeen gesproken 
bleek in het Hollandse exemplaar alles te ontbreken waarop geen resolutie was gevallen (zoals alle 
ingekomen brieven die voor kennisgeving waren aangenomen), resoluties die geen finaal besluit inhielden 
(zoals resoluties waarbij een zaak naar een commissie werd verwezen, waarbij aan anderen om advies werd 
gevraagd, waarbij verzoeken van particulieren werden aangehouden), afgeslagen rekesten van particulieren en 
andere resoluties in particuliere zaken (aanbevelingen, toekenningen van Nieuwjaarsgratificaties en andere 
douceurs, betaling van lonen en traktementen, de onbelaste invoer van wijnen). Dergelijke resoluties waren 
alleen opgenomen als Holland bij de zaak een aanmerkelijk belang had. In het Hollandse register bleken 
verder resoluties in admiraliteitszaken te ontbreken die geen budgettaire consequenties hadden en veel 
inserties die wel in het netregister van de Staten-Generaal werden aangetroffen. Een enkele maal kwam het 
omgekeerde voor: de memorie van de Engelse ambassadeur Carleton bij de resolutie van 7 juli 1623 over de 
Duinkerker kapers, die was opgenomen in het Hollandse register, ontbrak in het register van de Staten-
Generaal. Het Hollandse register was dus niet van het generaliteitsregister afgeschreven, maar net als dat 
register op de minuutresoluties gebaseerd. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit de presentes van 25 juli 1623, die 
in het generaliteitsregister gecorrigeerd werden, maar in het Hollandse register niet. 
Deze vaststelling kwam op het juiste moment. In 1984 bemerkte Joke Roelevink van het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis de eigenaardigheden van het register van ordinaris resoluties over 1623 in het 
archief van de Staten-Generaal, dat kort tevoren naar het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis was 
overgebracht om te dienen als de basis voor de editie van de resoluties van dat jaar. Hiervan op de hoogte 
gebracht, kon ik haar met enige voldoening het originele netexemplaar ter hand stellen, dat inmiddels uit 
Nijmegen was teruggekeerd.118 
De series verschillen dus niet alleen van vorm, maar ook van samenstelling. De meeste jaargangen buiten 
het archief van de Staten-Generaal zijn niet compleet. Holland liet in de zeventiende eeuw in de griffie van 
de Staten-Generaal alleen die resoluties kopiëren die voor Holland interessant leken en de banden en 
kopieregisters van de Generaliteitsrekenkamer en de Raad van State bevatten aanvankelijk zelfs alleen die 
resoluties die de Staten-Generaal het hun colleges commissoriaal hadden gemaakt. De samenstelling van 
de kopieregisters zeggen dus iets over de interesses van de colleges  waarvoor ze gekopieerd werden en 
over hun relaties met de Staten-Generaal. Wie een volledig beeld wil hebben van het 
besluitvormingsproces kan ze beter maar niet gebruiken. 
Wat voor de resolutieregisters geldt, geldt ook voor andere zogenaamde kopieregisters in de archieven van 
de Staten-Generaal, de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer, de Stadhouderlijke Secretarie, de 
Staten van Holland, de raadpensionarissen van Holland, de legatiearchieven, de griffiers Fagel en 

                                                
115 Bakhuizen van den Brink, Overzigt, 120-126; inventaris van het archief van de Staten-Generaal door Van Goor, 
1765/ 1773, arch. Fagel inv. nr. 605 III; concept-catalogus der Bibliotheek van het gewezen Agentschap van 
Nationale Oeconomie bij den Heer Goldberg, geschreven door C. Flament, KBError! Bookmark not defined. hss. 
72 B 18, en Catalogus van eenen aanleg van een Vaderl. Staats-bibliotheek enz., geschreven door C. Flament ca. 
1800. Onder nr. 62: "Geschreven resolutiën van H.H.M. 1576-1578 in fol. 3 deelen perk. 5594." Nu KB hss. 72 B 18 
en 75 C 43. Onder 63 overigens: "Resolutiën van HHM 1741-1792 in fol. Gr. pap. 52 deelen. Par. B. 5446". 
Aanwinstenregister Kon. Bibl. 1799-1807, nr. 64; Brummel, Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek, 18. 
116 Arch. SG inv. nr. 3182. 
117 Coll. SGD inv. nr. 45. 
118 J. Roelevink, ‘Inleiding’, Resolutiën NR, VI, XI-XII. 
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verscheidene particuliere archieven. Zij geven op hun juiste plek een goed beeld van de bestuurlijke 
verhoudingen en interesses en op de verkeerde plek een verkeerd beeld. 
De aanwezigheid van kopieregisters in een ander archief dan dat van de Staten-Generaal is als zodanig al 
een historisch feit. Dat het halve archief van de Staten-Generaal in enigerlei vorm bij de Staten van 
Holland en zijn raadpensionarissen Holland op de plank stond is niet onbelangrijk. Holland beschikte als 
enige provincie zelfs over een doorlopende serie secrete resoluties van de Staten-Generaal en bezat verder 
een serie registers van ordinaris resoluties, particuliere resolutieregisters, traktatenboeken en binnen- en 
buitenlandse verbalen. De reconstructie op papier van deze Hollandse verzameling, waarvan de 
bestanddelen werden aangetroffen in de archieven van de Staten van Holland, de Staten-Generaal, de 
collectie Staten-Generaal dubbelen en de collectie Tweede Kamer, laat zien hoe verstrekkend en intensief 
de bemoeienis is geweest van Holland met de generaliteit. 
 
 
4 Het archief Fagel Supplement 
 
Bij de herontdekking van de drie lang vermiste dubbelen in de Koninklijke Bibliotheek kreeg ik assistentie 
van mevrouw Piket, herkomstspecialist van de afdeling Handschriften en oude drukken. Zij wees mij niet 
alleen op het bestaan van de oude catalogus, maar gaf mij daarna een rondleiding door het 
handschriftendepot. Daar herkende ik tot mijn verrassing achttien delen geschreven supplementen op de 
gedrukte resoluties van de Staten-Generaal van de jaren 1672-1680119, toen nog niet alle ordinaris resoluties 
werden gedrukt. Supplementen over andere jaren had ik al eerder aangetroffen in de serie gedrukte resoluties 
in het archief van de Staten-Generaal en in de uit Nijmegen terugontvangen bestanddelen van SGD. Ze 
waren afkomstig uit de handschriftenverzameling van de laatste griffier van de Staten-Generaal, Hendrik 
Fagel de Jongste. Dat bleek uit een geannoteerde catalogus van de collectie boeken en handschriften van 
Fagel die in 1803 bij Van Cleef en Scheurleer was geveild en die zich in de KB bevond. De koper van de 
supplementen was Johannes Goldberg, die na de overdracht van de bibliotheek van zijn agentschap in 1803 
voor zichzelf een nieuwe collectie was gaan opbouwen. 120 

In deze catalogus kwamen merkwaardig genoeg ook beschrijvingen voor van veel registers en recueils van 
resoluties van de Staten-Generaal en indices op die resoluties die zich bevonden in het archief van de Staten-
Generaal, de Collectie Tweede Kamer en de collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen.’ Niet alleen waren de 
beschrijvingen in de catalogus op deze archiefstukken toepasselijk, ook kwamen de nummers op de etiketjes 
die op een aantal van deze archiefstukken waren aangebracht met de nummers van de kavels in de catalogus 
overeen. Dat was des te merkwaardiger, omdat in de catalogus niet het Rijksarchief, maar Johannes 
Goldberg en andere particuliere verzamelaars als kopers van deze kavels werden aangemerkt. 
In het familiearchief Fagel trof ik een notitie aan die de zaak geheel en al ophelderde, een ‘Notitie van 
zoodanige stukken & Staatspapieren als begrepen zijn geweest in zekere auctie van den boekverkooper 
Scheurleer in ’s Hage en op last van Hoger hand en van den Heer Hultman aangehouden en uitgeleverd.’ 
121 Die stukken en staatspapieren bestonden uit een stel registers van ordinaris resoluties, de gedrukte 
resoluties en de secrete resoluties van de Staten-Generaal met particuliere en generale indices en de 
registers van ordinaris en secrete resoluties van de Staten van Holland met indices. Het raadsel van de 
kavels generaliteitsresoluties en indices die bij Van Cleef en Scheurleer aan diverse particulieren waren 
verkocht, maar in het depot van het Algemeen Rijksarchief werden aangetroffen, was hiermee opgelost. De 
kopers hadden deze kavels (vermoedelijk onder vergoeding van de aankoopprijs) aan Hultman, secretaris van 
het Uitvoerend Bewind, en dus aan de Nederlandse staat moeten laten, die ze blijkbaar bij de archieven van 
de Staten-Generaal had laten plaatsen. 
Wat was er sindsdien met de resolutieregisters gebeurd? De zesenzestig registers van ordinaris resoluties 
van de kavels 37 en 38 waren naar aanleiding van de overbrenging van staatsstukken naar Parijs in 1810 
met series in het archief van de Staten-Generaal vermengd en die vermenging werd na hun terugkeer in 
Den Haag niet ongedaan gemaakt. In deze samenstelling waren ze later in de verzameling dubbelen 
terecht gekomen. Tot deze registers behoorden ook registers die ik eerder op grond van 
vormovereenkomsten met andere registers als een Hollandse serie had aangemerkt en die nu van Fagel 

                                                
119 KB 131 J 12-20 en 132 H 1-9. 
120 Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KBError! Bookmark not defined.; Bakhuizen van den Brink, 
Overzigt, 120-126.. 
121 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 207. 
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afkomstig bleken. Hoe was dit met elkaar te rijmen? De enige mogelijke verklaring was, dat Fagel zelf 
registers van verschillende series van Holland overnam, er een nieuwe serie van samenstelde en ze 
opnieuw liet inbinden. Uiteindelijk slaagde ik erin, de Fagel-serie, waarvan de bestanddelen over archieven 
en collecties verspreid waren geraakt, te reconstrueren.122 
In de veilingcatalogus werd onder de nrs. 42-44 een serie secrete resoluties van de Staten-Generaal in 121 
delen beschreven. Dat bleek de serie te zijn die deel uitmaakte van de Collectie Tweede Kamer (de enige 
bekende serie die uit 121 delen bestaat), met uitzondering van de twee delen over 1716, die daar 
ontbraken. De registers zijn in de tweede helft van de achttiende eeuw door klerken en onderklerken van 
de griffie afgeschreven.123 
De indices die in 1803 in beslag waren genomen, bevonden zich in het archief van de Staten-Generaal: de 
jaargangen 1700-1730 van de indices op de ordinaris minuutresoluties (de jaargangen 1731-1795 waren 
niet bij de auctie betrokken, vermoedelijk omdat ze zich toen in de griffie werden bewaard), de jaargangen 
1690-1693 en 1699-1744 van de indices op de secrete minuutresoluties (ook van deze serie waren de latere 
jaargangen blijkbaar in de griffie achtergebleven), het tweede deel van de generale index op de secrete 
resoluties over de periode 1678-1699, de conceptindices van agent Cornelis De Heijde op de secrete 
resoluties van de jaren 1670, 1671 en 1674-1677, de cumulatieve generale index op de generale indices van 
De Heijde en zijn opvolger 1676-1699 in acht delen en de eerste twee delen (over 1694-1748) van de 
cumulatieve index van Van der Sluys (de latere jaren maakten al deel uit van het archief).124 Een van de 
conclusies van mijn onderzoek was, dat alle indices die in het archief van de Staten-Generaal werden 
aangetroffen van de Fagels afkomstig waren, met uitzondering van één serie particuliere indices die door 
de agenten van de Staten-Generaal waren bewerkt.125 
Tot de in beslag genomen stukken behoorde ook een serie gedrukte resoluties. 126 Bij de jaargangen 1672-
1680 van die serie bleken de achttien geschreven supplementen te horen die ik in de KB had aangetroffen 
en die dus niet waren geconfisqueerd.127 In die supplementen waren alle resoluties afgeschreven die niet 
waren opgenomen in de gedrukte jaargangen van die jaren, toen nog niet alle resoluties werden gedrukt. 
De supplementen waren gepagineerd en van een index op de hele jaargang voorzien en hoorden bij de 
gedrukte resoluties in het archief van de Staten-Generaal over dezelfde jaargangen, waarvan de paginering 
op die van de supplementen aansloot. De supplementen over de jaren 1682-1685 vond ik terug in de 
Collectie SGD. Ze waren buiten de auctie gebleven, evenals de jaargangen van de bijbehorende gedrukte 
resoluties, wellicht doordat ze zich in 1795 niet bij Fagel thuis maar in de griffie bevonden. Het supplement 
over 1671 bevond zich bij de serie gedrukte resoluties in het archief van de Staten-Generaal en moet in 
1803 als bestanddeel van de geconfisqueerde serie in het Rijksarchief terecht zijn gekomen. Bij de 
reconstructie van de serie stelde ik op grond van de samenstelling van de vroegste jaargangen en de 
rugschriften op de afleveringen waaruit die jaargangen bestonden vast, dat de oudste jaargangen, die 
dateerden uit de tijd waarin drukker Scheltus er nog niet zelf toe was overgegaan om jaargangen samen te 
stellen en te verkopen, door de Fagels zelf waren samengesteld. Aannemelijk werd dat een serie gedrukte 
resoluties nooit van het archief van de Staten-Generaal deel had uitgemaakt en zeker geen vervolg was 
geweest op de serie dubbelen van ordinaris resoluties, zoals Van Riemsdijk had aangenomen. Ook moest 
ik vaststellen dat Van Riemsdijk met zijn aanname dat de resoluties vanaf 1690 volledig gedrukt waren128 
de plank had misgeslagen. Door de aantallen gedrukte resoluties met de aantallen resoluties in de registers 
van ordinaris netresoluties te vergelijken, stelde ik vast, dat jaargang 1703 de eerste complete jaargang 
gedrukte resoluties is. 

                                                
122 De registers bevonden zich in het archief van de Staten-Generaal (1), de Collectie Tweede Kamer (13), onder de 
stukken die Th. Morren in 1901 nog als bestanddelen van het archief van de Staten-Generaal had beschreven, maar 
die Japikse buiten het archief had geplaatst (4), in het archief van de Staten van Utrecht (5), in de Collectie 
Aanwinsten van de Eerste Afdeling, maar voordien in het archief van de Utrechtse Staten (1) en in de Collectie SGD 
(inv. nr. 41). Zevenendertig van die eenenveertig delen waren eerst naar Leiden gegaan, toen in Den Haag 
teruggekomen, daarna deels naar Nijmegen overgebracht en tenslotte weer naar Den Haag teruggehaald. 
123 De registers over de jaren 1592-1712 hebben een vast aantal woorden per regel en regels per pagina. Dat maakt 
het mogelijk het aantal folio’s van de verschillende jaargangen met elkaar te vergelijken en zo een indruk te krijgen 
van de ontwikkeling van de omvang van het secrete werk van de Staten-Generaal in die periode. 
124 Voor de indices zie hfdst. 5 par. 3. 
125 Over de agenten van de Staten-Generaal zie hoofdstuk 4 par. 2.5.1. 
126 Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB, nr. 20. 
127 Zie hierboven par. 4. 
128 Van Riemsdijk, Leemtenlijst, 25. 
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Veel kavels van de auctie van Van Cleef en Scheurleer van 1803 werden gekocht door Goldberg; in een 
geannoteerd exemplaar van de catalogus staat naast deze kavels zijn naam. Goldberg, tot voor kort Agent 
van Nationale Oeconomie, wilde na opheffing van het Agentschap en daarmee van de bibliotheek die hij 
voor het Agentschap had aangelegd, blijkbaar voor zichzelf beginnen.129 Het deel van zijn aankopen dat 
niet door de Staat werd overgenomen bestond uit een groot aantal recueils van resoluties en indices, 
waaronder een register ‘rakende de veilinge van de zee’ dat uit het archief van de Staten-Generaal afkomstig 
leek130, en bundels stukken van Hendrik Fagel over staatszaken en particuliere zaken. Veel van deze 
stukken bleken zich te bevinden in de Collectie Goldberg, die door de toenmalige Tweede Afdeling van 
het Algemeen Rijksarchief werd beheerd. Ze bestond uit dat deel van de handschriftencollectie van 
Goldberg dat in 1828 door boekhandelaar Immerzeel werd aangekocht en in hetzelfde jaar door het Rijk 
werd overgenomen. 131 
Enkele handschriften uit de auctie van 1803 tenslotte werden aangetroffen in de Aanwinstencollectie van 
het Algemeen Rijksarchief, waar ze via particuliere verzamelaars in terecht waren gekomen. Hetzelfde gold 
voor enkele handschriften die Hendrik Fagel de Jonge in 1792 bij een auctie had verkocht. 
Behalve de stukken die in 1803 en 1792 door Hendrik Fagel de Jonge waren geveild bleken zich in het 
Algemeen Rijksarchief veel meer stukken te bevinden die van de Fagels afkomstig waren. 132 In 1795 had 
het revolutionaire bewind in het huis van Fagel aan het Noordeinde in Den Haag ook het griffiersarchief 
in beslag genomen. Het grootste deel daarvan was nog in hetzelfde jaar gerestitueerd en de rest werd in 
1797 vrijgegeven. Een deel echter had men verzuimd terug te geven. Van deze stukken was een deel in de 
handschriftenverzameling van Goldberg terecht gekomen; dat deel bleek zich in het Algemeen 
Rijksarchief in de Collectie Goldberg te bevinden. Het andere deel bleek met de archieven van Holland in 
het Rijksarchief terecht te zijn gekomen en met uitzondering van de stukken die naar de toenmalige 
Collectie Legatiearchieven waren overgebracht in 1902 als de Collectie Fagel in de Collectie Staten-
Generaal Vervolg te zijn opgenomen133 en door Japikse in het griffiersarchief te zijn ingevoegd.  
In het Rijksarchief bevonden zich ook veel stukken die de griffiers Fagel blijkbaar niet thuis, maar in de 
griffie hadden bewaard en die daar na de omwenteling van 1795 waren achtergebleven. In de eerste plaats 
was dat een verzameling die als de Collectie Nieuwenhuisen bekend stond. Deze collectie bestond uit 
bundels en dossiers over de buitenlandse zaken van de Republiek en andere generaliteitsaangelegenheden, 
bijeengebracht door griffier Hendrik Fagel de Oude en opgeborgen in de griffie in een gesloten kast in de 
kamer van de griffier. Ze sloot qua inhoud en structuur aan bij de veel omvangrijker collectie die de 
griffiers thuis bewaarden. In 1793, drie jaar na de dood van Hendrik Fagel de Oude, maakte de 
kamerbewaarder  van de griffie Hendrik Nieuwenhuisen, toen hij ook het archief van de Staten-Generaal 
inventariseerde, van deze verzameling ‘losse papieren in pakketten gebonden’, een inventarislijst.134 In het 
Rijksarchief raakte de collectie enigszins in wanorde, tot commies-chartermeester De Zwaan haar in 1854 
herstelde, een plaats gaf achter de Loketkas en de Secrete Kas en haar huidige naam gaf. In 1984-1985 
verving ik de plaatsingslijst van De Zwaan door een inventaris, nadat ik enkele bundels uit de loketkas 

                                                
129 Bakhuizen van den Brink, Overzigt, 120-126. Bakhuizen geeft daarbij een beschrijving en waardering van de Fagel-
handschriften die via de collectie Goldberg in het Rijksarchief terecht waren gekomen en een uitvoerige beschrijving 
van de lotgevallen van de handschriften van Fagel: confiscatie in 1795, vrijgifte bij de amnestie in 1798, verkoop van 
de bibliotheek in Engeland in 1802, verkoop van de resterende handschriften in Den Haag in 1803. 
130 Bakhuizen, Overzigt, 120-126. 
131 Een verslag van de veiling van 1828 en haar voorgeschiedenis in: Bakhuizen van den Brink, Overzigt, 120-126. Drie 
van de Fagel handschriften werden hetzelfde jaar nog door het Rijksarchief verkocht. Van Ewijck, administrateur 
voor het Onderwijs, de Kunsten en de Wetenschappen, aan De Jonge, substituut archivarius van het Rijk, ’s-
Gravenhage 30 juni 1828, arch. ARA, inv. nr. 8, ingekomen stukken 1828 nr. 28. Met een beschrijving van de 
overgenomen staatsstukken.
132 Zie voor de lotgevallen van de collecties van Fagel hoofdstuk 5. 
133 Coll. SG Vervolg 168-211. 
134 De lijst wordt met de inventaris van het archief van de Staten-Generaal en een lijst van gedrukte stukken uit de 
periode 1665-1773 bewaard in arch. Fagel inv. nr. 605. Het is waarschijnlijk deze collectie waarnaar Van Wijn 
verwijst op p. 1 van zijn inventaris van het archief van de Staten-Generaal van 1802: “Op het voormaalig 
Griffierskamertje vindt men bijzonderlijk (…) een gesloten kas, thans voornaamelijk inhoudende het voormaalig 
huishoudelijke der Staten-Generaal, meest specteerende de 18e eeuw.” 
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West-Indische Compagnie en de loketkas Oost-Friesland naar de collectie had overgebracht die De 
Zwaan destijds over het hoofd had gezien.135 
Twee andere verzamelingen die in 1795 in de griffie achterbleven waren negen pakken met retroacta en 
vier pakken kwitanties van de klerken. 
De negen pakken met retroacta bleken afkomstig van François Fagel de Oude en Hendrik Fagel de 
commies. De verzameling bestond uit lijsten van retroacta in belangrijke zaken waaraan afschriften van die 
retroacta (voornamelijk resoluties van de Staten-Generaal) waren toegevoegd. Het was een restant dat in 
de griffie was achtergebleven nadat Hendrik Fagel de Oude een groot deel van de oorspronkelijke 
verzameling in het zogenaamde griffiersarchief had ingevoegd. Vermoedelijk heeft De Zwaan de collectie 
net als de Collectie Nieuwenhuisen en de kwitanties van de klerken na de Loketkas en de Secrete Kas 
geplaatst. In 1931 werden de negen pakken beschreven als een onderdeel van de Collectie Staten-Generaal 
Vervolg.136 Bij de inventarisatie van het archief van de Staten-Generaal nummerde Japikse ze door137, 
maar hij nam geen beschrijvingen ervan op in de inventaris. Hij voegde er bovendien soortgelijke retroacta 
uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie aan toe, die ik weer van de collectie afsplitste.  
De vier pakken met driemaandelijkse kwitanties van de klerken en onderklerken van de griffie voor 
uitbetaalde schrijflonen over de jaren 1667 en 1722-1773 werden in 1854 door De Zwaan op orde 
gebracht en achter de collectie Nieuwenhuisen geplaatst. Net als de negen pakken met retroacta werden ze 
in 1931 in de Collectie Staten-Generaal beschreven.138 Japikse voegde ze in 1963 of 1964 in het archief 
van de Staten-Generaal in.139 Dat deze kwitanties tot het griffiersarchief moeten worden gerekend is zeer 
waarschijnlijk. Ongeacht of zij werkten voor de griffier, de commies of de klerk-directeur declareerden de 
klerken en onderklerken van de griffie hun verdiende schrijflonen elke drie maanden bij de klerk-directeur 
en gaven hem bij betaling daarvoor een kwitantie. De klerk-directeur bracht de uitbetaalde bedragen 
vervolgens in rekening, vermoedelijk onder overlegging van de kwitanties van de klerken, bij de griffier. 
Door een reorganisatie van de griffie kwam aan dit systeem in 1792 een eind. 
Tenslotte trof ik in het archief van de Staten-Generaal nog wat administratieve hulpmiddelen aan die de 
Fagels nodig hadden gehad in het werk en die zich tijdens de omwenteling van 1795 nog in de griffie 
bevonden: in de kamer van de griffier de meest recente indices op de resoluties, in het kantoor van de 
klerken en onderklerken kopieregisters die nog in bewerking waren en na hun voltooiing aan de series op 
het Noordeinde moesten worden toegevoegd, in de registers van het archief van de Staten-Generaal 
verscheidene losse bladen met aantekeningen. Deze stukken waren geïncorporeerd in het archief van de 
Staten-Generaal. 
De meeste stukken van de Fagels die ik aantrof in de Collectie SGD en de Collectie Tweede Kamer, in het 
archief van de Staten-Generaal, in de ongeïnventariseerde dozen achter het archief van de Staten-
Generaal, in de Collectie Nieuwenhuisen, in het familiearchief Fagel, in de legatiearchieven, in de Collectie 
Goldberg in de Aanwinstencollectie van de Eerste Afdeling bracht ik in 1987 bij elkaar in wat ik het 
archief ‘Fagel supplement’ noemde, omdat ik het beschouwde als een aanvulling op het archief van de 
griffiers Fagel in het familiearchief. 140 Een aantal stukken, zoals de indices en de meeste gedrukte 
resoluties die zich in het archief van de Staten-Generaal bevonden liet ik op hun plaats, maar beschreef ik 
wel in de inventaris. Hetzelfde deed ik met de stukken van Fagel die ik in de KB had aangetroffen. Het 
supplementarchief meet 50 m1 en is daarmee even groot als het familiearchief zelf.  
 
 
5 De tabellarische inventaris van de resoluties 
 
De terugkeer naar het Algemeen Rijksarchief van wat later de Collectie Tweede Kamer ging heten was de 
aanleiding geweest voor de reconstructie van de serie dubbelen van ordinaris resoluties. Maar al veel langer 
werd bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief kritisch gekeken naar de beschrijving van de 
series resoluties van de Staten-Generaal in de inventaris van Japikse. Formele beschrijvingen van grote 
                                                
135 In het archief Fagel trof ik bovendien de verdwenen brieven van Van Wartensleben aan (Coll. Nieuwenhuisen 
inv. nr. 5), die eerst naar de Legatiearchieven waren overgebracht, toen in de Verspreide Collecties waren terecht 
gekomen en uiteindelijk door Japikse naar het familiearchief waren overgebracht. 
136 SG Vervolg inv. nrs. 145-153. 
137 Arch. SG inv. nrs. 12698-12708. 
138 Coll. SG Vervolg inv. nrs. 154-157. 
139 Arch. SG inv. nrs. 12521-12523. 
140 Thomassen, Inventaris van het archief Fagel Supplement. 
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series ordinaris en secrete resoluties in verschillende ontwikkelingsstadia die moeilijk van elkaar te 
onderscheiden waren, volgden elkaar in de inventaris in lange reeksen op. Het was bepaald niet eenvoudig 
om de juiste serie te vinden en zeer bewerkelijk om van dezelfde resolutie de verschillende 
ontwikkelingsstadia op te zoeken. Bovendien was Japikse op een eigenzinnige manier omgegaan met de 
veranderingen in de registratuur in 1637, toen het minuutregister netregister werd, en in 1671, toen het 
netregister het karakter van authentiek kopieregister kreeg. De doorlopende series registers had hij in de 
jaren dat ze van functie veranderden opgeknipt en netten achter de netten en minuten achter de minuten 
gepresenteerd. 
Om een goede raadpleging van de resoluties mogelijk te maken moesten ze worden gepresenteerd in hun 
oorspronkelijke samenstelling en in een overzichtelijke vorm. Een tabellarisch overzicht waarin de series 
niet onder elkaar maar in kolommen naast elkaar werden gepresenteerd leek daarvoor een goed middel. 
De gelegenheid om zo’n overzicht te maken deed zich voor in 1981, toen in het Algemeen Rijksarchief de 
eerste tekstverwerker werd geïntroduceerd. Onder begeleiding van Peter Horsman en met behulp van het 
tekstverwerkingsprogramma Recordkeeping II, maakte ik een proefopstelling van de series resoluties, 
waarin de verschillende series ordinaris en secrete resoluties, die verschillende ontwikkelingsstadia van 
dezelfde resoluties vertegenwoordigen, in kolommen naast elkaar stonden. 
De terugkeer van de CTK in het Algemeen Rijksarchief en de identificatie van resolutieregisters die uit het 
archief van de Staten-Generaal afkomstig waren gaf het plan om een tabellarisch overzicht te maken een 
nieuwe impuls. De beschrijving van de series in de inventaris bleek niet alleen onoverzichtelijk en 
eigenzinnig, maar ook niet accuraat. Onderzoek naar de serie dubbelen had uitgewezen, dat verscheidene 
delen er niet in thuis hoorden en delen uit andere archieven of collecties moesten worden vervangen. 
Deze gebreken konden in een tabellarisch overzicht worden gecorrigeerd, zonder dat de delen 
omgenummerd behoefden te worden. Om het overzicht compleet te maken moesten nu ook de andere 
series resoluties worden onderzocht: van de ordinaris resoluties de eerste en geresumeerde minuten, de 
netregisters en de losse indices, van de secrete resoluties de eerste en geresumeerde minuten, de 
netregisters, de dubbelen en de losse indices en bovendien de registers van de Grote Vergaderingen en de 
registers over bijzondere taakgebieden (de particuliere registers). De resultaten van dit onderzoek, dat in 
de tweede helft van 1983 werd uitgevoerd, worden gepresenteerd in het hoofdstuk over de resoluties; hier 
volgen alleen een paar resultaten die meer in het bijzonder de afbeeldingsrelatie tussen het archief en zijn 
omgeving raken.  
In de eerste plaats bleek ook bij de andere series vermenging van archieven te zijn opgetreden. Van de 
registers van ordinaris netresoluties over de jaren 1786-1793 bijvoorbeeld kon op grond van de afwijkende 
banden gemakkelijk worden vastgesteld dat ze niet tot de serie behoorden. Bijlsma had ze aan de serie 
toegevoegd, hoewel hij blijkens zijn aantekeningen vermoedde dat ze van Holland afkomstig waren. Dat 
was overigens niet juist: de delen hadden behoord tot de serie generaliteitsresoluties in het archief van de 
Stadhouderlijke Secretarie. Van de netregisters die wel tot de serie van de Staten-Generaal behoorden 
werden nog verscheidene verspreide maanden en jaren in de Collectie SGD aangetroffen. Ze waren niet 
ingebonden, wat er wellicht de oorzaak van is geweest dat de netregisters over de ander jaren uit deze 
periode verloren zijn gegaan. 
Van de registers van resoluties over de vredesonderhandelingen in Munster, over Oost-Indische zaken en 
over West-Indische zaken bevonden zich in het archief meer series. Deze series bleken afkomstig uit het 
archief van de Staten-Generaal en uit de archieven van de Staten van Holland en raadpensionaris Cats van 
Holland. 
Om vast te stellen vanaf wanneer de jaargangen met gedrukte resoluties compleet waren, vergeleek ik de 
omvang van die jaargangen met de omvang van de registers van ordinaris netresoluties. Voor elk jaar werd 
het aantal pagina’s van de gedrukte resoluties genoteerd en gecorrigeerd voor variaties in de lay out vooral in 
de oudste jaargangen. Voor elk jaar werd het aantal folio’s van de netregisters genoteerd en vermenigvuldigd 
met het aantal regels per blad. Beide cijferreeksen werden afgebeeld in een lijngrafiek. Aangenomen werd, dat 
vanaf het jaar dat beide lijnen parallel gingen lopen, alle resoluties werden gedrukt; dat jaar was 1702. 
Vervolgens werden op de jaargangen 1702 en 1703 dezelfde bewerkingen toegepast, maar nu per maand. 
Ook in deze lijngrafiek liepen de lijnen (kleine, regelmatige schommelingen buiten beschouwing gelaten) 
parallel. Uiteindelijk leverde het tellen in beide registers van de resoluties die per dag waren genomen, de 
conclusie op, dat in 1702 nog hier en daar een resolutie ontbrak (al was dat voor een deel aan duidelijke 
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vergissingen te wijten141), maar dat in 1703 de resoluties toch echt compleet waren. Het jaar 1703 werd nu op 
100 gesteld, waarna de verhouding tussen gedrukte resoluties en netresoluties in percentages werd uitgedrukt: 
1702 kwam op 98% en 1704 op 97,5% uit: gelet op de variaties in het schrift geen significante verschillen. 
Uiterst merkwaardig was wel, dat het percentage voor 1705 ineens 122,5% was: In 1705 waren er dus veel 
meer minuutresoluties gedrukt dan in het netregister afgeschreven. In de jaren 1706-1716 was hetzelfde het 
geval, al liep het percentage na 1711 geleidelijk terug. Vergelijking van de gedrukte resoluties en de 
netregisters wees uit, dat in de netregisters over die jaren inderdaad heel wat resoluties ontbraken en dat die 
resoluties allemaal betrekking hadden op paspoortaanvragen. Op 30 januari 1705 bleek een resolutie te zijn 
genomen die voorschreef, dat de gearresteerde resoluties op paspoortaanvragen, die als gevolg van de oorlog 
inmiddels bijna een kwart van het ordinaris register in beslag namen, voortaan in een apart register moesten 
worden geboekt. Er waren netregisters met paspoortresoluties gemaakt en die moesten ergens zijn. 
Inderdaad bevonden ze zich in het archief. Japikse had ze foutief beschreven als registers van paspoorten en 
ze dus bij de akten- en commissieboeken geplaatst. 
De vergelijking van de omvang van de gedrukte resoluties en de netregisters over latere jaren leverde niet 
meer de identificatie van misplaatste resolutieregisters op, maar wel opmerkelijke resultaten. Dat de 
netregisters relatief steeds dikker werden kon eenvoudig worden verklaard: de klerken, die per vel papier 
betaald werden en die nog steeds op een tarief uit 1672 stonden, waren groter gaan schrijven: van 48 regels 
per vel in 1674 tot 31 regels per vel in 1778, ongetwijfeld met medeweten van de griffier, die de helft van 
de schrijflonen kreeg. De groei was regelmatig, maar er waren ook uitschieters. In de jaren 1702-1720 lag 
het gemiddelde aantal regels per vel wat hoger dan daarvoor en daarna en in de jaren 1765-1777 daalde het 
aantal regels met sprongen van 29 naar 21 regels per vel. Ik ging op zoek naar een verklaring voor die 
spectaculaire daling. Uit de kwitanties van de klerken bleek, dat het register tussen 6 april 1760 en 2 
februari 1781 was geschreven door Frederik Adriaan van der Kest en dat vanaf 1770 een groot deel van de 
door hem verdiende schrijflonen niet in zijn handen, maar in die van notaris Johannes Heijnsius jr. waren 
gesteld. Navraag bij het Haagse Gemeentearchief wees uit, dat Van der Kest op 8 oktober 1770 een Acte 
van Belofte, Qualificatie en Consent tekende, waarin hij zijn schuldeisers beloofde een schuld van f 7043-
7-0 in driemaandelijkse termijnen van f 150,- af te lossen.142 Wat had Van der Kest anders kunnen doen 
dan groter gaan schrijven? Uit een brief van Van der Kest aan griffier Fagel van 14 juni 1783 bleek 
overigens, dat het slecht met Van der Kest was afgelopen. Vanaf 1781 was hij opgesloten in huis 
Nieuwenburg.143  
In het tabellarisch overzicht werden uiteindelijk ook opgenomen de afschriften van de registers van 
ordinaris resoluties uit de periode 1576-1606 (met uitzondering van de registers over 1579 en 1585) die in 
de achttiende eeuw tijdens het griffierschap van Hendrik Fagel de Oude waren vervaardigd. Tot deze 
kopieregisters bleek ook het achttiende-eeuwse afschrift te behoren van het register van resoluties van de 
Grote Vergadering van 1651 dat zich in de Collectie Tweede Kamer ophield. De meeste jaargangen 
bevonden zich in de Collectie SGD, maar vijf ervan waren ooit overgebracht naar het archief van de 
Staten-Generaal, om hiaten in de serie registers van ordinaris netresoluties op te vullen.144 Japikse 
verwijderde ze, maar iemand anders voegde later de beide kopieregisters waarvan Bijlsma het belang had 
benadrukt, weer in het archief van de Staten-Generaal in. 
De serie kopieregisters had behoord tot een grotere collectie, die ook achttiende-eeuwse afschriften 
omvatte van depêcheboeken en brievenboeken in Collectie SGD en de achttiende-eeuwse afschriften van 
de oudere liassen in het archief van de Staten-Generaal. De aard en de samenstelling van die verzameling 
kon ik vaststellen met behulp van aantekeningen en notities van commies-chartermeester de Zwaan en de 
historicus C.M. van der Kemp uit 1824 en 1839 in het register van ingekomen brieven over de jaren 1550-
1589 en het Engelse depêcheboek over de jaren 1590-1595145 en door aantekeningen en overzichten van 

                                                
141 Onder de gedrukte resoluties van 10 januari treffen we een resolutie aan waarin de ontvangst van een brief van 
resident Goes wordt gemeld; deze resolutie is in het netregister niet geregistreerd. Op 30 januari zijn in het 
netregister na elkaar twee resoluties over dezelfde persoon  geregistreerd, waarvan we er onder de gedrukte resoluties 
maar één terugvinden. Zie hfdst. 5 par. 2.13.1.  
142 GA Den Haag, Oud Notarieel Archief, inv. nr. 4266 No 105 pp. 497-506. Met dank aan Charles Boissevain, de 
toenmalige adjunct-archivaris. 
143 Arch. Fagel inv. nr. 2581. 
144 Hiertoe behoorden de kopieregisters die Bijlsma zo waardevol vond omdat ze moesten zijn afgeschreven van 
twee van de oudste dubbelen die al sinds de achttiende eeuw werden vermist. Inmiddels zijn deze registers 
teruggevonden en is de waarde van de kopieregisters weer betrekkelijk gering: Bijlsma, Regeeringsarchieven, 80-81. 
145 Arch. SG inv. nr. 11834 en coll. SGD inv. nr. 113. 
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Bijlsma uit de jaren twintig van de twintigste eeuw.146 In het register van ingekomen brieven schreef De 
Zwaan aan historicus en archivaris P. Scheltema op 23 december 1824 dat de afschriften verre van 
nauwkeurig waren en dat men zich er niet teveel op moest verlaten, maar dat men ze met vrucht als index 
kon gebruiken. Van der Kemp tekende in de kopie van het Engelse depêcheboek over 1590-1595 aan, dat 
hij er de meest zinstorende fouten in had aangetroffen. Hij deed de aanbeveling ze eens goed te 
collationeren, waarbij hij verwees naar de folio’s waar hij omissies, doublures en andere slordigheden was 
tegengekomen. In zijn antwoordbriefje, waarvan we het concept nog in het register aantreffen, liet De 
Zwaan Van der Kemp weten, dat het hem bekend was dat het “zeer foutief” was en dat dat gold voor zeker 
honderd soortgelijke kopieën. Ze waren nooit gecollationeerd en voornamelijk vervaardigd om de klerken 
van de griffie schrijfloon te bezorgen. Ze waren zo slecht, dat bijna aan geen verbeteren te denken viel. 
Uiteindelijk bleek het te gaan om een verzameling van 201 kopieregisters die alle in de tweede helft van de 
achttiende eeuw waren vervaardigd. Met behulp van hun kwitanties konden de namen van de klerken 
worden achterhaald die de afschriften hadden gemaakt en bij benadering worden vastgesteld wanneer ze 
dat hadden gedaan. De kopieregisters waren over een betrekkelijk lange periode vervaardigd en het 
kopiëren had de klerken dus per jaar maar weinig opgeleverd. Het was blijkbaar stopwerk geweest. 
Het herkomstonderzoek had zich tot dan toe vooral gericht op de ordinaris resoluties van de Staten-
Generaal, die op grote schaal voor generaliteitsorganen en provincies waren gekopieerd. Hun secrete 
resoluties hadden niet zo’n grote verspreiding gekregen. Buiten het archief van de Staten-Generaal 
bevonden zich in de Collectie Tweede Kamer de kopieregisters die Hendrik Fagel de Oude had laten 
maken en in de Collectie Staten-Generaal Dubbelen de serie resoluties van Holland waarin in de tijd van 
De Witt zowel de ordinaris als de secrete resoluties waren afgeschreven. Wel moest voor de bewerking 
van een tabellarisch overzicht van de resoluties de merkwaardige samenstelling van de registers worden 
onderzocht. In dat onderzoek, dat in 1985 werd uitgevoerd, bleek, dat de aanname van Van Riemsdijk dat 
het secreet register dat in 1615 werd aangelegd “sedert dien tijd onafgebroken is voortgezet”147 niet juist 
was. Vóór 1651 hadden de Staten-Generaal verschillende malen besloten resoluties over een bepaalde zaak 
die geheim gehouden moest worden in een apart register te laten boeken. Maar een doorlopende serie 
secrete resoluties was pas ontstaan na de Grote Vergadering van 1651, die gezorgd had voor een 
consequente scheiding van de ordinaris en secrete missiven van de Staatse gezanten en van de 
consequente scheiding van de ordinaris en secrete vergaderingen. De ogenschijnlijk doorlopende serie 
registers van secrete resoluties van vóór 1651 was het resultaat geweest van de inspanningen van de agent 
De Heijde, die in de jaren zestig van de zeventiende eeuw bij zijn inventarisatie van de secrete kas de 
resoluties had gelicht die daarin waren gesecreteerd en ze met de resoluties van speciale secrete besognes 
tot jaargangen had verenigd en geïndiceerd. Bovendien bleken de registers van secrete resoluties over de 
jaren 1671-1673 herschikkingen van de resoluties van drie secrete besognes uit die jaren; de omwerking 
van deze resoluties tot jaargangen markeerde het begin van het optreden van dat ene secrete besogne dat 
tot het einde van de Republiek zou blijven bestaan. 
Tenslotte moest worden bezien welke series particuliere indices in het tabellarisch overzicht moesten 
worden opgenomen. In 1985 had ik vastgesteld, dat de indices van de Fagels die in 1803 door de Staat in 
beslag waren genomen zich in het archief van de Staten-Generaal bevonden. Deze constatering gaf 
aanleiding tot een onderzoek naar de aard en status van alle particuliere en generale indices op de 
resoluties die zich in het Algemeen Rijksarchief bevonden en deel uitmaakten van de archieven van de 
Staten-Generaal, de Raad van State, de Stadhouderlijke Secretarie, Fagel, Bisdom, de Jonge van Ellemeet 
en Bogaers en in de collectie Goldberg. Vastgesteld werd welke de minuutresoluties en welke de 
netregisters ontsloten, wat hun bijzondere eigenaardigheden en hun onderlinge samenhang waren en tot 
welke archieven ze hadden behoord. Slechts één serie, de serie van de agent, bleek te behoren tot het 
archief van de Staten-Generaal; vrijwel alle andere indices hadden behoord tot de collectie van griffier 
Hendrik Fagel de Oude. Dat laatste gold ook voor de serie conceptindices die Japikse jaargangsgewijs 
achter de dubbelen had geplaatst. Ze bleek te horen bij de serie netresoluties, waarin ze waren 
afgeschreven. Ook de generale indices, die Japikse na de resoluties bij elkaar had beschreven waren vrijwel 
allemaal uit het griffiersarchief afkomstig.  
In het tabellarische overzicht beschreef ik van de indices niet alleen de serie indices op de netresoluties 
van de agent, die tot het archief van de Staten-Generaal kon worden gerekend, maar ook om pragmatische 

                                                
146 Collectie oude inventarissen van de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. 
147 Van Riemsdijk, Griffie, 105. 
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redenen en pro memorie de serie particuliere indices op de ordinaris resoluties die uit het griffiersarchief 
afkomstig is. 
Eind 1983 was al een eerste versie van het tabellarisch overzicht gereed gekomen. In 1984, toen de 
identificatie van alle afzonderlijke registers en series registers van resoluties was afgerond en de 
exemplaren die tot het archief van de Staten-Generaal behoorden van exemplaren uit andere archieven 
konden worden onderscheiden, kon het tabellarische overzicht van de resoluties worden voltooid en zelfs 
worden uitgebreid tot een tabellarische inventaris, die het eerste deel van de getypte inventaris van het 
archief volledig kon vervangen. Deze inventaris gaf een parallelle presentatie in tabelvorm van maximaal 
vier series ordinaris resoluties (eerste minuten, geresumeerde minuten, netten en dubbelen), drie series 
secrete resoluties (minuten, netten en dubbelen) en drie series indices (twee op de ordinaris en één op de 
secrete resoluties). De tabellen waren overzichtelijker dan de inventaris en gaven ook een beter beeld van 
de oorspronkelijke samenstelling en de samenhang van de series. De eigenzinnige presentatie door Japikse 
van de minuutregisters na de registratuurwijziging van 1637 en 1671 was ongedaan gemaakt, zonder dat de 
registers omgenummerd behoefden te worden. Beschrijving van de delen gedrukte resoluties en de 
bijbehorende supplementen over de vroegste jaren, die uit het griffiersarchief afkomstig waren, waren ook 
opgenomen, maar cursief gezet om aan te geven dat deze serie van het archief geen deel uitmaakte; op 
dezelfde manier werd gehandeld met de particuliere indices van de Fagels. In 1986 bracht ik van de 
bewerking van de tabellarische inventaris verslag uit in het Archievenblad148 en in 1987 voltooide ik het 
tabellarische deel van de inventaris.149  
Toen tabellen voor de indices waren toegevoegd, ontbrak aan de tabellarische inventaris alleen nog een 
uitgebreide inleiding over de aard, de systematiek, de samenhang, de ontwikkelingsgeschiedenis, de 
lotgevallen en de gebruiksmogelijkheden van de resoluties en indices. Eerst schreef ik een inleiding op de 
indices. Daarin analyseerde ik ook de systematiek van de trefwoorden en hun ontwikkeling in aantal en 
redactie en formuleerde ik een voorstel voor de bewerking van een cumulatieve index, in de eerste plaats 
over de periode van de achttiende eeuw. Op deze inleiding studeerde ik 1986 bij C. Dekker af. 150 
De inleiding op de indices bevat een aantal observaties die direct betrekking hebben op de 
afbeeldingsrelatie tussen het archief en zijn ontstaanscontext; zij komen in hoofdstuk 4 aan de orde.  
De tabellarische inventaris werd in het Algemeen Rijksarchief nooit in gebruik genomen. Men vreesde dat 
het publiek er geen raad mee zou weten. Een voorstel om het deel van de inventaris van Japikse waarin de 
resoluties werden beschreven voor een proefperiode door de tabellarische inventaris te vervangen werd 
niet overgenomen. Eén exemplaar werd door een van de medewerkers in zijn bureau bewaard. De 
tabellarische inventaris kreeg de status van een vliegende schotel die was geland: iedereen had ervan 
gehoord, maar bijna niemand had hem gezien.151 Ik converteerde de bestanden nog van het programma 
Recordkeeping II naar Wordstar en van Wordstar naar Wordperfect, maar toen ik mijn onderzoek naar de 
resoluties in de jaren negentig wilde voortzetten, bleek er van de tabellen weinig leesbaars meer over te 
zijn. 
Toen de inleiding op de indices klaar was, was het tijd geworden om aan de inleiding op de resoluties te 
beginnen. Maar ik verliet in 1987 het Algemeen Rijksarchief om adjunct-directeur te worden bij de 
Rijksarchiefschool. De afronding van de inventaris van de archieven van de Nederlandse gezanten en 
consuls in het buitenland tot 1813 liet mij geen tijd meer voor ander archiefwerk. Ik vatte de analyse van 
de resoluties pas weer op in 1998, toen het Project ontsluiting archief Staten-Generaal van het Algemeen 
Rijksarchief en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van start ging152. 
 
 
6 De inventaris van de archieven van de Staatse gezanten in het buitenland 
 
Bij mijn vertrek van het Algemeen Rijksarchief in 1987 was de herinventarisatie van de Legatiearchieven, 
waar ik vanaf 1980 aan had gewerkt, nog lang niet voltooid. Besloten werd van de herinventarisatie een 
project te maken waar alle medewerkers van de afdeling inventarisatie van de Eerste Afdeling bij werden 
betrokken. Joyce Pennings werd projectleider en ik medewerker op afstand. Ik reconstrueerde, voor zover 
                                                
148 Thomassen, ‘De resoluties van de Staten-Generaal tabellarisch geïnventariseerd’; Horsman en Thomassen, 
‘Inventariseren met een tekstverwerker.’ 
149 Thomassen, Proeve van een tabellarische inventaris. 
150 Thomassen, Generaliteitsresoluties en indices in het archief van de Staten-Generaal 1576-1796. 
151 Vrij naar Bob Dylan. 
152 Zie par. 7.1. 
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dat al niet was gebeurd, de oorspronkelijke archieven, waarna ze door een van de collega’s opnieuw 
werden beschreven, voerde met Pennings de redactie over de inventarissen en de verzamelinventaris en 
schreef een uitgebreide algemene introductie, waarin ik de lotgevallen van de archieven, de 
achtereenvolgende inventarisaties en de reconstructies verantwoordde.153 
De Legatiearchieven waren negentiende-eeuwse constructies. In de jaren twintig van de negentiende eeuw 
had commies-chartermeester De Zwaan de buitenlandse verbalen (de rapporten van de gezanten) uit de 
archieven van de Staten-Generaal en de Staten van Holland met de verbalen die met familie- of 
persoonsarchieven of als losse aanwinst in het Rijksarchief terecht waren gekomen in een collectie 
Buitenlandse Verbalen bij elkaar gebracht. Deze collectie was vervolgens uitgebouwd tot een Collectie 
Buitenlandse Zaken door er alle gezanten- en gezantschapsarchieven aan toe te voegen die in het 
Rijksarchief werden bewaard of later werden verworven. Toen het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
1854 de archieven van de Nederlandse legaties in het buitenland aan het Rijksarchief had overgedragen, 
had men deze archieven aan de Collectie Buitenlandse Zaken toegevoegd. Deze bonte verzameling had 
men onder de noemer ‘Legatiearchieven’ naar standplaats van de gezanten geordend, een ordening die 
meer overeenkwam met de organisatie van de diplomatie in de negentiende-eeuwse eenheidsstaat dan met 
de organisatie van de diplomatie onder de Republiek.  
De lotgevallen van de buitenlandse verbalen verdienen in dit verband bijzondere aandacht. Staatse 
gezanten rapporteerden in de eerste plaats aan de Staten-Generaal, maar dikwijls ook aan de Staten van 
hun provincie en in het bijzonder aan de Staten van Holland. In veel gevallen werden er afschriften 
gemaakt. De gezanten behielden dikwijls ook een eigen exemplaar, meestal het concept. Zo bevonden zich 
gezantschapsverbalen in het archief van de Staten-Generaal, het archief van de Staten van Holland en 
verschillende familie- en persoonsarchieven. Net als bij de resolutieregisters waren veel als dubbel 
gekwalificeerde verbalen geen gelijkluidende afschriften van een origineel. Zoals R.C. Bakhuizen van den 
Brink, Archivaris des Rijks in de periode 1854-1865, al had opgemerkt154, bevatten de conceptexemplaren 
van de gezanten dikwijls meer bijlagen dan de exemplaren die ze bij de Staten-Generaal inleverden en 
weken ook hun verbalen aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland wel eens van elkaar af. Het was 
dus niet zo’n goede keus van De Zwaan om de verbalen in de jaren twintig van de negentiende eeuw in 
één collectie onder te brengen, van Bakhuizen van den Brink om de zogenaamde dubbele exemplaren in 
de jaren vijftig van dezelfde eeuw in de collectie dubbelen onder te brengen en van Japikse om in 1963 alle 
buitenlandse verbalen, die hij kort tevoren nog als onderdeel van de legatiearchieven had beschreven, in 
het archief van de Staten-Generaal op te nemen, omdat ze daar voor onderzoekers het gemakkelijkst te 
vinden waren. Uiteindelijk werden de verbalen die Japikse ten onrechte in het archief van de Staten-
Generaal had opgenomen wel weer naar hun archieven van herkomst teruggebracht. 
Gezantschapsverbalen van Hop werden in de jaren zeventig door Van der Meiden afzonderlijk 
beschreven als de Collectie Pabst van Bingerden, de naam van de nazaat van wie het Rijksarchief ze 
destijds had gekocht en in de jaren negentig door Pennings in het archief Hop ondergebracht. Ik bracht 
verbalen die afkomstig waren uit gezanten- of gezantschapsarchieven naar die archieven terug. Omdat ik 
de archieven van de Staatse gezanten beschouwde als archief van de Staten-Generaal beschreef ik in de 
verzamelinventaris ook de stukken die door de gezanten zelf ter griffie waren geseponeerd, zoals de  
stukken van Hamel Bruynincx, Van Heemskerck, Schonenberg, Rumpf en Bosch. Stukken van Van 
Heemskerck die in het archief van de Staten-Generaal waren achtergebleven bracht ik alsnog naar de 
gezantschapsarchieven over. Onder de buitenlandse verbalen in het archief van de Staten-Generaal 
bevinden zich nu nog wel heel wat verbalen die uit andere archieven en vooral het archief van de Staten 
van Holland afkomstig zijn.155 
 
 
7 Het Project ontsluiting archief Staten-Generaal 
 
7.1 Het project en het projectplan 
In 1994, toen de inventarisatie van de archieven van de Staatse gezanten in het buitenland was afgerond, 
kon ik weer aandacht aan het archief van de Staten-Generaal gaan besteden. In hetzelfde jaar mocht ik een 

                                                
153 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 81-108. 
154 Fruin, Gestie, 10. 
155 Tot dat archief behoren overigens ook de meeste binnenlandse verbalen die zich nog in de Collectie Staten-
Generaal Dubbelen bevinden en waarvan het archief van de Staten-Generaal de geëxhibeerde exemplaren bevat. 
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voordracht houden over de implicaties die de ontwikkelingsgeschiedenis van de archieven van de Staten-
Generaal hadden voor hun inventarisatie en publicatie tijdens de conferentie die het ING organiseerde 
over de ontsluiting van de resoluties van de Staten-Generaal onder de titel ‘Unlocking government 
archives of the early modern period’. Bij die gelegenheid ontvouwde ik een plan voor de bewerking van 
een gids voor de gebruikers van de resoluties in de vorm van een geannoteerde cumulatieve index op de 
resoluties.156 
Mijn onderzoeksambities, die gericht waren geweest op de resoluties en indices en hun vorm, structuur en 
context, hadden zich intussen tot het hele archief van de Staten-Generaal en zijn context verbreed. Het 
herkomstonderzoek had zich niet tot de resoluties en de indices beperkt, maar ook gegevens over de 
buitenlandse verbalen en de andere archiefbestanddelen opgeleverd en aan het licht gebracht dat ook de 
series Staten van Oorlog, de binnenlandse verbalen, de buitenlandse verbalen en de registers van traktaten 
in de loop van de tijd in het ongerede waren geraakt. Veel bestanddelen waren ten onrechte in het archief 
van de Staten-Generaal opgenomen of ten onrechte naar andere archieven overgebracht. In het archief 
van de Staten-Generaal bevonden zich vele bestanddelen van de archieven van de familie Fagel, de Staten 
van Holland,de Stadhouderlijke Secretarie, de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer en veel losse 
stukken afkomstig uit persoonsarchieven, zoals die van Heinsius en Lelyveld.157 Bovendien vertoonde de 
inventaris ook bij andere series dan de resolutieregisters (de brievenboeken, de verbalen) gebreken in de 
ordening en de presentatie. En omdat bovendien de context van de resoluties en de indices ook de 
context was van de rest van het archief, lag beperking van het onderzoek tot de resoluties en de indices 
eenvoudigweg niet voor de hand. Ik nam mij voor mijn onderzoek uit te breiden tot het hele archief van de 
Staten-Generaal en zijn context en er een promotieonderzoek van te maken. Eric Ketelaar, toen hoogleraar 
archiefwetenschap aan de Rijksuniversiteit in Leiden, was bereid daaraan als mijn promotor zijn 
medewerking te verlenen. 
In 1998, toen de voorbereidingen voor de herstructurering van het archiefonderwijs door de verhuizing 
van de Archiefschool naar Amsterdam werden afgesloten, kreeg ik van de Raad van Toezicht van de 
school voor de duur van twee jaar een paar dagen in de week studieverlof voor een onderzoek naar de 
mogelijkheden om het archief van de Staten-Generaal op basis van functioneel-institutioneel onderzoek te 
beschrijven en voor het schrijven van een dissertatie over de uitkomsten van dat onderzoek. Mijn plan 
kwam hierop neer, dat ik een onderzoeksgids zou schrijven waarin de werkprocessen waardoor de 
archieven van de Staten-Generaal waren gegenereerd uitgangspunt waren bij hun identificatie en 
interpretatie en een proefschrift waarin de relatie tussen archiefbestanddelen en context van herkomst 
zouden worden geanalyseerd en de bewerking van de onderzoeksgids methodisch zou worden 
verantwoord. Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Algemeen Rijksarchief waren bereid 
om als opdrachtgevers voor de onderzoeksgids op te treden, de eerste als uitgever en de tweede als 
archiefbeherende instelling. De Archiefschool zou vooral kennis en menskracht inzetten. 
Tussen begin november 1998 en 23 februari 1999 werden door de betrokken partijen verschillende versies 
van het Projectplan Staten-Generaal ontwikkeld en besproken. Volgens het laatste en goedgekeurde 
projectvoorstel zou het project twee deelproducten opleveren: een onderzoeksgids, die de onderzoeker 
wegwijs moest maken in het archief van de Staten-Generaal, en een interactief zoeksysteem, waarmee de 
onderzoeksgids aan de bestaande toegangen zou worden gekoppeld. Deze deelproducten moesten nauw 
op elkaar aansluiten, maar wel onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. 
Partijen kwamen overeen dat het Project ontsluiting archief Staten-Generaal tussen november 1998 en 
november 2000 zou worden uitgevoerd. Omdat het contract pas op 11 januari 2000 kon worden gesloten, 
werd de werkelijke looptijd tot 1 januari 2001 verlengd. 158 Verder kwamen partijen overeen, dat het 
Algemeen Rijksarchief het interactieve zoeksysteem zou bouwen en testen en de data zou laten invoeren, 
dat het ING de papieren gids zou produceren en dat de Archiefschool de database zou ontwerpen die de 
kern van het interactieve zoeksysteem zou vormen (projectleider Peter Horsman) en de content voor 
zoeksysteem en onderzoeksgids zou leveren (projectleider Theo Thomassen). Eric Ketelaar – inmiddels 
hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam - zou het promotieonderzoek 
begeleiden. 

                                                
156 Thomassen, ‘Archives of the States General, cataloguing and editing.’ 
157 Veel stukken uit de collecties van de griffiers Fagel – waaronder de meeste losse particuliere en generale indices en 
een serie gedrukte resoluties – zijn inmiddels overgebracht naar het archief Fagel Supplement.  
158 ING, Jaarverslag 1998 en Jaarverslag 1999; brief van de directeur van de Archiefschool aan de directeur van het 
ARA 20/02/2001. 
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De digitale toegang moest de vorm krijgen van een relationele database waarin beschrijvingen van 
archiefstukken in verband konden worden gebracht met de werkprocessen die ze hadden gegenereerd, de 
actoren die die werkprocessen hadden uitgevoerd en de functies van de Staten-Generaal die door die 
werkprocessen werden geëffectueerd. Het resultaat daarvan zou moeten zijn, dat onderzoekers alle 
bestanddelen van het archief zouden kunnen identificeren en interpreteren vanuit de context van hun 
ontstaan, maar ook bij specifieke archiefbestanddelen de relevante contextinformatie zouden kunnen 
vinden. De toegang zou op deze manier alle series en bestanddelen moeten ontsluiten onder verwijzing 
naar de inventarisnummers en de beschrijvingen van de bestaande inventarissen: herinventarisatie van de 
betrokken archieven was uitdrukkelijk niet de bedoeling. 
In het papieren deel van de onderzoeksgids zou de onderzoeker in de archieven wegwijs moeten worden 
gemaakt. De archieven zouden erin moeten worden afgebakend, omschreven en historisch gesitueerd, de 
relatie moest worden gelegd tussen de activiteiten van de Staten-Generaal en de vorming en structurering 
van de archieven, de administratieve ontstaansgeschiedenis ervan moest worden geschetst, een 
beschrijving en analyse moest worden gegeven van de resoluties, de indices en de andere series waaruit die 
archieven bestaan, de gebruiksmogelijkheden van de archieven en het toegangenapparaat moesten worden 
uiteengezet en aan onderzoekers moesten effectieve zoekstrategieën worden aangeboden. 
Gids en toegang zouden complementair moeten zijn en in logische zin één geheel moeten vormen. De 
gids zou na een proefperiode van een jaar niet meer naar de bestaande toegangen moeten verwijzen, maar 
naar de archiefbestanddelen zoals deze in het interactieve zoeksysteem zouden worden beschreven.  
 
7.2 Het conceptuele gegevensmodel: voorbereidingen 
De bouw van een database die archiefbeschrijvingen in verband kan brengen met beschrijvingen van 
relevante contextelementen veronderstelt de beschikbaarheid van een gegevensmodel waarin de entiteiten 
van het systeem en hun onderlinge relaties worden omschreven. Om de ontwikkeling van zo’n 
gegevensmodel voor te bereiden, onderwierp ik in 1998 en 1999 het specifieke organisatiemodel dat voor 
PIVOT was ontwikkeld159 aan een nader onderzoek. Doel daarvan was vast te stellen op welke manier het 
model moest worden aangepast om te kunnen dienen als basis van de institutioneel-functionele analyse 
van de Staten-Generaal. Ik onderzocht de definities van de onderscheiden entiteiten en hun onderlinge 
relaties tegen de achtergrond van meer generieke bestuurs- en informatiekundige organisatiemodellen en 
noties uit de hedendaagse Amerikaanse en Nederlandse bedrijfskundige litteratuur. Bij dit onderzoek 
betrok ik ook het generieke model dat Peter Horsman had ontworpen in verband met de ontwikkeling van 
databases voor de ontsluiting van archieven op macroniveau. Ik beschreef de resultaten van mijn 
onderzoek in het concept van het tweede hoofdstuk van mijn dissertatie, dat zo algemeen en uitgebreid 
werd, dat ik het op aandringen van mijn promotor als afzonderlijk artikel publiceerde in het jaarboek 2000 
van de Stichting Archiefpublicaties, dat geheel aan het contextbegrip was gewijd.160 
Vanaf 1998 maakte ik voor de opstelling van het gegevensmodel maar ook voor de gids systematische 
beschrijvingen van de organisatie, de taken en de werkwijzen van de Staten-Generaal. Het overzicht van 
de organisatie kon op basis van de litteratuur en geschreven bronnen (vooral dossiers in het 
griffiersarchief) worden opgesteld. Het overzicht van taken werd opgesteld door de beschrijvingen van de 
archiefbestanddelen in de inventaris van het archief naar taakgebied te ordenen en die ordening met de 
litteratuur over de taakuitoefening van de Staten-Generaal te vergelijken. Ook de trefwoorden in de 
indices op de resoluties werden met de opgestelde lijst van taken in verband gebracht. Hoewel de liassen 
lopende, de registers van plakkaten en reglementen, de aktenboeken, de commissieboeken en de rubriek 
particuliere zaken in de Loketkas zich tegen een dergelijke indeling verzetten, waarover later meer, leek 
deze operatie een redelijk compleet beeld van de taakuitoefening van de Staten-Generaal op te leveren. 
Een probleem was wel, dat de bondgenoten ook besluiten hadden genomen in zaken waarin ze niet tot 
samenwerking verplicht waren en dat van die zaken geen limitatieve opsomming kon worden gegeven. Er 
moest bij elk taakgebied een categorie ‘overige’ worden opgenomen, wat de performance van het te 
bouwen interactieve zoeksysteem zeker zou beïnvloeden. 
Bij het onderzoek naar de werkprocessen werd eerst het besluitvormingsproces in kaart gebracht en 
daarna de andere werkprocessen. Er bleek opmerkelijk weinig litteratuur voorhanden: over wat de Staten-
Generaal hadden gedaan was heel wat meer bekend dan hoe ze het hadden gedaan. Hier bleken de 
formulierboeken van resoluties in het griffiersarchief uitkomst te bieden. Doordat elke resolutie een stap 

                                                
159 PIVOT, Handelend optreden. 
160 Thomassen, ‘Het begrip context in de archiefwetenschap.’
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verbeeldt in een werkproces en naar de voorgaande en volgende stap verwijst, kon op basis van typen 
resoluties een vermoedelijk redelijk complete lijst van standaardwerkprocessen worden opgesteld. 
De ontwikkeling van het conceptuele gegevensmodel liep echter vertraging op. Volgens het projectplan 
moest het Algemeen Rijksarchief aan de Archiefschool opdracht geven om dat model te ontwikkelen, 
maar die opdracht bleef wegens zakelijke en beleidsmatige bedenkingen uit. Hierdoor ontstond ook 
vertraging bij de bewerking van de gids. Deze moest verwijzen naar entiteiten in het interactieve 
zoeksysteem en als handleiding dienen bij de bevraging en kon zonder database dus niet in de beoogde 
vorm worden voltooid. In februari 2000 constateerde de commissie die het project begeleidde, dat 
oplevering van de gids-database-combinatie per 1 oktober 2000 (einddatum project) onhaalbaar was 
geworden. Ook de dissertatie, die op database en gids moest reflecteren, liep vertraging op. 
  
7.3 Het conceptuele gegevensmodel: beschrijving 
De Archiefschool besloot zelf de ontwikkeling van het gegevensmodel voor haar rekening te nemen. De 
uitvoering werd in handen gelegd van Peter Horsman, die daarop al goed was voorbereid. De belangrijkste 
bronnen die hij gebruikte waren de ervaringen die hijzelf met de ontwikkeling van archivistische 
beschrijvingssystemen had opgedaan, recentelijk ontwikkelde internationale beschrijvingsstandaards en de 
relevante archivistische litteratuur161, mijn beschouwingen over context en de overzichten die ik had 
gemaakt van de organisatie, de taken en de werkwijzen van de Staten-Generaal. 
Van het door hem opgestelde model kwam de eerste versie op 22 juni 2000 gereed.  Omdat de opzet en 
uitwerking van dit boek voor een belangrijk deel op dit gegevensmodel is gebaseerd de en de toepassing 
ervan op de archieven van de Staten-Generaal hierna uitvoerig wordt gevalueerd, is een toelichting op de 
in het model beschreven entiteiten en relaties hier op haar plaats. 
 
In het model worden vier componenten onderscheiden. Drie ervan maken samen de ontstaanscontext van 
het archief uit (de organisatorische context of organisatiestructuur, de functionele context of 
functiestructuur en de administratief-procedurele context of processtructuur). De vierde component 
wordt gevormd door de archiefbestanden. Binnen elke component worden een aantal entiteiten 
onderscheiden, conform tabel 1. 
 
Onder de ontstaanscontext wordt de omgeving verstaan die het archief heeft voortgebracht en vorm 
gegeven. Hij wordt in het gegevensmodel zoals gebruikelijk onderscheiden in de organisatorische context 
(de organisatiestructuur), de functionele context (de functiestructuur)en de administratief-procedurele 
context (de processtructuur).  
De organisatorische context of organisatiestructuur is de structuur waarbinnen activiteiten kunnen worden 
ontplooid of de vorm waarin de functie-uitvoering wordt georganiseerd. Men onderscheidt gewoonlijk de 
formele organisatiestructuur, de actoren die ervoor moeten zorgen dat het werk wordt gedaan en de 
mandaten, bevoegdheden of competenties van die actoren. In de organisatorische context worden de 
samenhangende werkprocessen gedefinieerd waarmee die functies moeten worden uitgevoerd en de 
rollen, de bevoegdheden en de wijze van samenwerking bepaald van de actoren die voor de uitvoering van 
die werkprocessen verantwoordelijk zijn. Hij maakt een goede en efficiënte uitvoering mogelijk van de 
functies die uitgevoerd moeten worden. 
De formele organisatiestructuur wordt onderscheiden in de interne organisatie (de organisatieonderdelen en 
hun formele relaties) en de externe organisatie (de relaties met andere organisaties). Het onderscheid is bij 
de Staten-Generaal niet scherp. De organisatiestructuur wordt in het gegevensmodel beschreven in termen 
van de relaties tussen actoren. 

                                                
161 [Peter Horsman], Design for an Archival Description System. Application of ISAD(G). A Study. Draft version 2.  
International Council on Archives. Committee on Archival Automation. September 1996. [Reference model for an 
archival description database]; Peter Horsman, Reconstruction of the Memory of Poland. Report on the Data Base Design. 
Version 1.01. Amsterdam, 1998/1999. (Programme of the Council of Europe); Concept van de International Standards 
for Archival Description (General), die in 2000 door de International Council on Archives zou worden gepubliceerd; 
International Standards for Archival Authority Control (Corporate Bodies, Persons and Families). Paris: International Council on 
Archives, 1996; gegevensmodellen kort tevoren ontwikkeld voor archivistische systemen, met name die van het 
NARA (USA), Riksarkivet (Zweden) en Bundesarchiv (Zwitserland) en archivistische artikelen over 
archiefstructuren, met name die van Peter Scott in Archives & Manuscripts en Terry Cook in Archivaria. Bovendien liet 
Horsman zich inspireren door discussies in de werkgroep archivistische concepten van de Archiefschool (Herman 
Coppens, Peter Horsman, Eric Ketelaar, Hans Hofman en Theo Thomassen). 
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Tabel 1. De ontstaanscontext van archief  
component van de 
ontstaanscontext 

entiteit omschrijving entiteit 

actor Een persoon, het orgaan of de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de realisatie van de 
doelstelling, de vervulling van een (deel)taak, de 
uitvoering van een werkproces of de uitvoering van de 
transactie waarmee hij is belast. 

organisatorische 
context 
(organisatiestructuur) 

actortype Klassering van actoren 
missie en 
doelstellingen 

 

functie Het beoogde effect van een gecoördineerde inspanning 
die een actor wil leveren om zijn missie te realiseren. 

(deel)taak Verzameling van gelijksoortige activiteiten die een 
organisatie wil [of moet] uitvoeren om een doel te 
bereiken. Drukt de formele bevoegdheid uit. 

handeling Concretisering van een taak in operationele termen. 
Drukt uit wat daadwerkelijk gebeurt. 

taakgebied Afgebakend gebied waarbinnen de actor werkzaam is 
bij de uitvoering van een bepaalde (deel)taak. 

functionele context 
(functiestructuur) 

domein Begrenzing van een taakgebied in geografische en 
organisatorische zin. 

(werk)proces Eindigende keten van min of meer gestandaardiseerde, 
op elkaar afgestemde activiteiten gericht op een bepaald 
doel. 

administratief – 
procedurele context 
(processtructuur) 

procestype Klasse van procesactiviteiten. 
archiefbestanddeel cumulatie van een of meer archiefdocumenten, uniek te 

identificeren. 
bestanddeeltype Klasse in de typologie waartoe het bestanddeel 

behoort. Het gaat hier om vorm- en structuurtypen, 
zoals op het niveau van het document de redactionele 
vorm en op hogere aggregatieniveaus het dossier, de 
lias, de rubriek, de loketkas en de serie. 

bestanden 

toegang, toegangtype, 
archiefbewaarplaats 

 

 
Met actoren worden al diegenen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstelling, de 
vervulling van een (deel)taak, de uitvoering van een werkproces of de uitvoering van de transactie 
waarmee ze zijn belast. Actoren kunnen personen zijn, groepen van personen, formele 
organisatieonderdelen en organisaties. Kenmerkend voor actoren is, dat zij verantwoordelijkheid dragen, 
of zij nu optreden als besturende instantie of besturend orgaan of als uitvoerder of uitvoerend orgaan. De 
rapportageverplichting wordt als het meest kenmerkende attribuut van de actor aangemerkt.162 In dit 
verband is dus niet alleen de vergadering van haar Hoog Mogenden en haar besognes en conferenties met 
beslissingsbevoegdheid actor, maar ook iedereen die bij de Staten-Generaal een verbaal indient.  
Onder een mandaat of bevoegdheid wordt de grondslag verstaan waarop actoren handelen. Het kan een 
formele bevoegdheid zijn die aan hem is toegekend, maar ook een verantwoordelijkheid die hij (al dan niet 
gewoontegetrouw) op zich heeft genomen. In het gegevensmodel is die grondslag enigszins verengd tot de 
bevoegdheid die aan een actor is toegekend om een doelstelling te realiseren, een taak te vervullen of een 
werkproces of transactie uit te voeren. Het mandaat (daar competentie genoemd) wordt daar gedefinieerd 
in termen van de relatie tussen taak en actor. Het belangrijkste mandaat voor de Staten-Generaal zijn de 
bepalingen van de Unie van Utrecht, waarin missie, doelstellingen en functies van de Generaliteit zijn 
geformuleerd. Voor de eenvoudige actor die zijn bevelen van de vergadering krijgt, dient de instructie als 
mandaat. 

                                                
162 Snijders, De Groot en de Serière, Informatiekunde I, 105, 194. 
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De functionele context (of functiestructuur) is de structuur die bepaalt welke activiteiten door actoren worden 
verricht. Bij de Staten-Generaal kunnen twee niveaus worden onderscheiden. Het eerste niveau omvat de 
richtinggevende principes van de organisatie - de missie of bestaansreden van de Staten-Generaal - en de 
doelstelling - de concretisering van de missie, de omschrijving van wat de organisatie concreet wil 
bereiken. Het tweede niveau is het niveau van de functies - de verantwoordelijkheden die op grond van 
missie en doelstellingen aan de organisatie zijn toebedeeld - en de taken – de operationaliseringen van de 
functies.  
De missie, de doelstellingen en de functies van de Staten-Generaal waren de missie, de doelstellingen en 
de functies van de Generaliteit. In het gegevensmodel worden de Staten-Generaal niet opgevat als een 
organisatie met eigen functies, maar als het besturend orgaan van de Generaliteit, dat met andere 
generaliteitsorganen de functies van de Generaliteit uitoefende. De functionele structuur van de 
Generaliteit omvat in de benadering van het gegevensmodel dus de functionele structuur van de Staten-
Generaal en die van andere generaliteitsorganen. Hierdoor zou het gegevensmodel zonder problemen tot 
een generiek model voor alle generaliteitsorganen kunnen worden uitgebreid.Voor de vergadering van de 
Staten-Generaal is in het model bijgevolg niet de functie, maar de taak het hoogste abstractieniveau. Een 
taak is een operationalisering van een functie, een verzameling gelijksoortige handelingen die een 
organisatie wil uitvoeren om een functie te realiseren, een doel te bereiken.163 Een taak wordt uitgevoerd 
binnen een taakgebied: het gebied binnen de taakomgeving van de organisatie waarbinnen de actor 
werkzaam is bij de uitvoering van een bepaalde (deel)taak of - anders gezegd - de functionele omgeving 
waarop de actor zich bij zijn taakuitvoering richt. 164 Een taak kan alleen worden uitgevoerd in de vorm 
van handelingen: concretiseringen van een taak in operationele termen. Terwijl de taak de formele 
bevoegdheid uitdrukt, staat de handeling voor wat daadwerkelijk gebeurt. De handeling is het concrete 
niveau in de functiestructuur, zoals het werkproces dat is in de processtructuur.165 
De administratief-procedurele context (of processtructuur) is de context waarbinnen functies en taken worden 
uitgevoerd, waarop afgeronde producten worden voortgebracht en waarop archief wordt gegenereerd. De 
entiteiten die worden onderscheiden zijn het werkproces en het werkprocestype. Het werkproces is een 
eindigende keten van min of meer gestandaardiseerde, op elkaar afgestemde activiteiten gericht op het 
leveren van een bepaalde prestatie aan een bepaalde klant of een bepaalde doelgroep. De processtappen 
worden activiteiten genoemd. Activiteiten worden zelf weer onderverdeeld in acties en transacties. De 
(trans)actie genereert het individuele archiefdocument.166 Werkprocessen worden meestal aan vaste 
procedures gebonden. Daardoor kunnen ze gecoördineerd worden herhaald en kunnen conflicten met 
andere werkprocessen en de daarbij betrokken belangen worden vermeden. Die procedures wijzen de 
volgorde aan waarin de verschillende activiteiten moeten worden verricht, regelen dat de output van de 
ene activiteit de input is van de volgende en wijzen aan welke actoren op welk moment wat moeten doen. 
Vooral de meer eenvoudige werkprocessen krijgen daardoor een vaste loop. Werkprocessen moeten de 
realisatie van handelingen bewerkstelligen en worden uitgevoerd door actoren. Het model bevat dan ook 
beschrijvingen van de handeling-proces-relatie en de actor–handeling-relatie. 
De handeling – proces – relatie is de relatie tussen handelingen en de werkprocessen waarin die handelingen 
moeten worden gerealiseerd. Dit is een veel-op-veel-relatie: een werkproces kan bijdragen aan de realisatie 
van meer dan een handeling; een handeling kan gerealiseerd worden door middel van meer dan één 
werkproces. Een commissie naar Vlaanderen sturen om daar de magistraat te bestellen en de boeken te 
controleren wordt hier gebruikt als voorbeeld van een werkproces dat aan meer dan één handeling 
bijdraagt. 
De actor-proces-relatie is de relatie tussen werkprocessen en de actoren die die werkprocessen uitvoeren. Die 
relatie is veranderlijk: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een werkproces kan in de loop van 
de tijd van de ene actor naar een andere overgaan. Voor 1672 wordt gratie verleend door de Staten-
Generaal, nadien door Willem III. De actor-proces relatie is een veel-op-veel-relatie. Eén actor kan meer 

                                                
163 Omdat de functiestructuur in het model het centrale component is, werd de tabel voor taken in de database de 
referentietabel. 
164 PIVOT, Handelend optreden, 37. 
165 De term is overigens verwarrend, omdat het begrip handeling in de PIVOT-terminologie iets is wat hier 
werkproces heet en in de bestuurskunde wordt gebruikt voor een specificatie van een activiteit. 
166 De vijf niveaus die in het model worden onderscheiden kunnen bij de Staten-Generaal als volgt worden 
geconcretiseerd: het bondgenootschap in stand houden (missie), de eigen werkzaamheden organiseren (taak), 
voorschriften geven voor de uitvoering van opdrachten (proces), instructies uitvaardigen (activiteit) en het 
uitvaardigen van een afzonderlijke instructie (transactie).  
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werkprocessen uitvoeren (de Staatse ambassadeur kan verdragen sluiten en de belangen van onderdanen 
van de staat behartigen) en één proces kan door meer actoren worden verricht (gedeputeerden van de 
Staten-Generaal en de Raad van State inspecteren gezamenlijk de frontieren in het oosten). 
Een laatste categorie entiteiten in het model heeft betrekking op de bestanden. Gedefinieerd worden het 
archiefbestanddeel, het bestandtype (vorm- en structuurtypen) , de toegang, het toegangtype en de 
archiefbewaarplaats. Relevante relaties zijn hier de archiefvorming (de relaties tussen bestanddelen en 
processen), de gerelateerde bestanden (relatie tussen archiefbestanddelen in verschillende archiefblokken) 
en de bestanddeel-toegang-relatie. 
Het model definieert archiefvorming als de relaties tussen bestanddelen en processen, op grond van de 
aanname dat de processen van archief de directe ontstaansbron zijn en dat de structuur van de processen 
wordt afgebeeld in de logische structuur van het archief. Een archiefbestanddeel kan gevormd en gebruikt 
zijn door meer dan één proces en een proces kan meer dan één archiefbestanddeel vormen en gebruiken. 
Hoewel theoretisch overbodig, beschrijft het model ook een actor-bestanddeel-relatie, voor gevallen 
waarin de relatie tussen actor en proces niet kan worden vastgesteld. 
Twee testen, de ene met contextgegevens van de Staten-Generaal en de andere met contextgegevens van 
het oud-stadsarchief van Dordrecht, wezen uit, dat het conceptuele gegevensmodel een bruikbare basis 
was voor de database die de kern van het interactieve zoeksysteem moest gaan uitmaken en bovendien als 
generiek datamodel kon worden gebruikt. 

 
7.4 Het project mislukt 
Het Algemeen Rijksarchief wilde zich bezinnen op zijn deelname aan het project. Het maakte deze 
afhankelijk van zijn oordeel over het gegevensmodel, dat op 9 november 2000 in Den Haag werd 
gepresenteerd. Dat oordeel was negatief.167 Het gepresenteerde type toegang paste niet in het beleid dat 
het op het gebied van de digitale ontsluiting van archieven aan het ontwikkelen was. Dat beleid was 
gericht op de ontwikkeling van een integraal digitaal aanvraagsysteem voor alle archiefbestanddelen in het 
Algemeen Rijksarchief en een systeem van gidsen die uitgingen van de vragen van onderzoekers en in het 
bijzonder van onderzoekers die speurden naar gegevens over personen, de doelgroep waar men zich in 
toenemende mate op richtte. In dat ontsluitingsbeleid pasten onderwerpgerichte gidsen waarin 
onderzoekers gemakkelijk konden vinden welke archiefstukken in welke archieven betrekking hadden op 
specifieke functies, rollen en kwaliteiten van personen beter dan een zoeksysteem waarmee 
archiefbestanddelen vanuit hun ontstaanscontext werden ontsloten.168 Bovendien zou het beoogde 
zoeksysteem niet alleen uit een database, maar ook uit een vraaggestuurde gebruikersinterface moeten 
gaan bestaan en de middelen om die te bouwen ontbraken. Het Algemeen Rijksarchief trok zich praktisch 
gesproken dus uit het project terug. De Archiefschool besloot nu ook de bouw voor haar rekening te 
nemen van een prototype van een generiek zoeksysteem, dat uitging van het ontwikkelde gegevensmodel 
en waarvan de database ongeveer dezelfde structuur had als het archiefbeheersysteem dat door het 
Algemeen Rijksarchief werd gebruikt. 169 Onder leiding van Peter Horsman werd inderdaad een generieke, 
tweetalige, relationele database ontwikkeld die tot een zogenoemde ISAD Desktop Applicatie werd 
uitgebouwd.  
Eind 2000 werd IDA door projectmedewerker Susanne Neugebauer getest met door mij aangeleverde 
beschrijvingen van bestanddelen van het archief van de Staten-Generaal en hun ontstaanscontext. De 
uitslag van die test was positief: de gegevens konden in de databasestructuur worden ingepast en bleken na 
invoering goed bevraagbaar te zijn. Maar naarmate het onderzoek vorderde, werden de twijfels groter. De 
complexiteit van het politieke systeem veroorzaakte niet alleen problemen met het ordenen van de 
contextgegevens, maar ook met het verzamelen ervan. Het projectplan was ambitieus. Alle 
archiefbestanddelen moesten bij voorkeur op het niveau van de handeling in verband worden gebracht 
met de werkprocessen waardoor ze waren gegenereerd (al bood de actor-bestanddeel-relatie een uitweg) 
en dat vroeg om een mate van specificiteit, volledigheid en nauwkeurigheid die steeds minder haalbaar 
leek. 
Doordat de Staten-Generaal zich in principe met alles hadden kunnen bemoeien wat de provincies 
structureel of incidenteel gemeen hadden willen maken, was een uitputtende catalogus van bemoeienissen 

                                                
167 Punten van bespreking zesde bijeenkomst begeleidingscommissie Ontsluiting Archief Staten-Generaal op 1 
december 2000 (concept), in het bezit van de auteur. 
168 De POP-gids uit 1997 werd door het ARA als modeltoegang beschouwd: Kompagnie, POP-gids. 
169 Brief van de directeur van de Archiefschool aan de directeur van het ARA 20/02/2001. 
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niet te geven. Als gevolg van de complexe structuur van de staat en het ongecodificeerde staatsrecht 
vormden de taakgebieden geen homogene verzameling en waren de talrijke werkprocessen in 
verschillende omstandigheden verschillend uitgevoerd. Welke activiteiten de Staten-Generaal hadden 
uitgevoerd en hoe ze die activiteiten hadden uitgevoerd was aan talrijke veranderingen onderhevig geweest 
en die veranderingen konden niet allemaal nauwkeurig worden gedateerd. 
De contextgegevens waren niet alleen de uitkomsten van historisch onderzoek, maar zouden voor dat 
onderzoek ook als interpretatiekader gaan dienen. Het interactieve zoeksysteem, dat zoals alle databases bij 
bevraging weinig wetenschappelijke twijfels zou kunnen tonen, zou aan de hoogste betrouwbaarheidseisen 
moeten voldoen. Maar met de beschikbare litteratuur en bronnen en een herhaaldelijk herordend archief 
leek die hoge graad van betrouwbaarheid onbereikbaar.  
In het projectplan was al vastgesteld, dat de resultaten van het onderzoek tamelijk specifiek moesten zijn. 
De besluitvorming was immers complex en in verschillende gevallen verschillend, de oorspronkelijke 
structuur was door latere herordeningen voor een deel onzichtbaar gemaakt en de overgang van de 
achttiende naar de negentiende eeuw moest als een cultuurbreuk worden aangemerkt. Daarom moest de 
gids niet alleen de algemene (herkenbare) regel beschrijven, maar ook wat wij als uitzondering zien, het 
afwijkende. Dat het verzamelen en invoeren van de contextgegevens veel tijd zou vergen, was dus 
voorzien, maar de mate van volledigheid en specificiteit die nodig was om de gebruikers van het systeem 
specifieke en betrouwbare antwoorden te geven op door hen gestelde vragen bleek nu een tijdsinvestering 
te vergen die de planning ver te boven ging. De hindernissen waren uiteindelijk zo groot, dat de 
Archiefschool besloot de ontwikkeling van een interactief zoeksysteem op het archief van de Staten-
Generaal na beëindiging van de testfase stop te zetten. 
Aan de bewerking van de gids was toen al een ontijdig einde gekomen. Toen het Algemeen Rijksarchief 
had afgehaakt, hadden de Archiefschool en het ING besloten met de ontwikkeling van de onderzoeksgids 
door te gaan. Het doel van de gids bleef hetzelfde: de onderzoeker wegwijs maken in het archief, door de 
inhoud en de structuur ervan globaal te beschrijven, door de gebruiksmogelijkheden ervan aan te wijzen, 
bruikbare zoekstrategieën aan te reiken en vooral door de archiefbestanddelen in verband te brengen met 
hun ontstaanscontext. De opzet van de gids moest wel worden veranderd: hij zou de onderzoeker niet 
meer door het interactieve zoeksysteem heen loodsen bij het zoeken naar de relevante stukken, maar 
moest als zelfstandig hulpmiddel rechtstreeks naar de bestaande inventaris gaan verwijzen. De 
contextgegevens die in de tabellen van de database ingevoerd hadden moeten worden moesten nu met de 
gereed gekomen hoofdstukken van de onderzoeksgids worden gecombineerd. Dat bracht zoveel 
meerwerk mee, dat de tijd die aan het onderzoek en de bewerking van de gids was besteed ruim twee keer 
zo veel was als was begroot. Op 1 september 2002 stapte ik over van de Archiefschool naar de Reinwardt 
Academie. De bewerking van de gids moest worden stopgezet: het project was mislukt. 
Ik moest nu ook met mijn promotieonderzoek een andere weg inslaan. Met mijn promotor sprak ik af, dat 
niet de toegankelijkheid van het archief vanuit zijn context, maar de afbeeldingsrelatie tussen archief en 
zijn context als zodanig nu centraal zou komen staan. Het gegevensmodel voor het interactieve 
zoeksysteem met zijn vier componenten - de organisatiestructuur, de functionele structuur, de 
processtructuur en het archief – werd nu analysemodel. Structurering volgens dat model van de gegevens 
die over de organisatie, de functies, de werkwijzen en de archieven van de Staten-Generaal beschikbaar 
waren en nog door verder onderzoek beschikbaar zouden moeten komen,  zou de afbeeldingsrelatie 
tussen de archiefbestanddelen en hun context aan het licht moeten kunnen brengen. Door tijdgebrek en 
structureringsproblemen werd het een langdurig project. 
 
 
8 Een analyse van de ontstaanscontext van herkomst 
 
8.1 Het gegevensmodel toegepast als analysemodel 
Het conceptuele gegevensmodel was opgesteld om een database te kunnen bouwen waarin de relaties 
tussen de bestanddelen van het archief van de Staten-Generaal en hun ontstaanscontext konden worden 
gepresenteerd en bevraagd, maar het kon ook als een model worden gebruikt, waarmee die 
ontstaanscontext kon worden geanalyseerd. Die analytische functie – waarvan overigens al in het begin 
van het contextonderzoek gebruik werd gemaakt – was de functie waarop in deze fase van het onderzoek 
de nadruk kwam te liggen. Op basis van analyse van de ontstaanscontext van het archief kunnen nu 
conclusies worden getrokken met betrekking tot de organisatie, functies en werkwijzen van de Staten-
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Generaal en de toepasselijkheid van de aan moderne modellen ontleende entiteiten en relaties op die 
archieven. 
 
8.2 De organisatorische context of organisatiestructuur 
In het gegevensmodel is het generaliteitsniveau het hoogste niveau. Functies zijn gedefinieerd als 
generaliteitsfuncties. Op dit niveau zijn geen actoren gedefinieerd. De vraag is wel, of de Grote Vergadering 
van de Staten-Generaal, als vergadering van alle Statenvergaderingen het hoogste orgaan van de Unie, niet 
als actor op dit hoogste niveau moet worden geplaatst. Daar valt veel voor te zeggen, omdat de Raad van 
State bijvoorbeeld zijn instructie direct van de Grote Vergadering kreeg en niet via de ordinaris 
vergadering van de Staten-Generaal, de vergadering van de gecommitteerden van de provincies ter 
Generaliteit. De Grote Vergadering heeft ook eigen archief gevormd. 
Een andere optie zou zijn om de regering van de Generaliteit als actor op het hoogste niveau te plaatsen.  
Onder ‘regering’ verstaan we tot 1588 de gouverneur-generaal en zijn Raad van State en vanaf 1588 de 
ordinaris vergadering van de Staten-Generaal, de Raad van State en de Prins. Deze regering heeft echter 
geen eigen archief gevormd. De regeringsorganen kunnen gezamenlijk beslissingen nemen, maar als ze dat 
doen, doen ze dat onder de naam van de Staten-Generaal. Hetzelfde geldt voor het Secreet Besogne dat 
vanaf 1671 optreedt en waarin de secretaris van de Raad van State en de tresorier-generaal vaste 
medebeslissers zijn. Hun resoluties en depêches vormen een geïntegreerd onderdeel van de archieven van 
de Staten-Generaal. 
Achter de term ‘Staten-Generaal’ gaan drie actoren schuil: de gezamenlijke bondgenoten, hun plenaire 
vergadering en de vergadering van hun vertegenwoordigers. Deze actoren worden in dit boek 
respectievelijk de Staten-Generaal, de Grote Vergadering en de vergadering van de Staten-Generaal of 
kortweg de vergadering genoemd. Het onderscheid tussen de ordinaris vergadering en de gezamenlijke 
bondgenoten die handelen via de ordinaris vergadering is niet altijd evident. In de depêches is het 
onderscheid hierin zichtbaar, dat de stukken van de ordinaris vergadering uitgaan met de handtekening 
van de voorzitter en de stukken van de Staten-Generaal met de handtekeningen en zegels van alle 
bondgenoten.  
Ook de Prins van Oranje is een verzameling actoren die waar dat mogelijk is van elkaar moeten worden 
onderscheiden: Prins van Oranje, kapitein-generaal, admiraal-generaal, stadhouder van 
Generaliteitslanden, erfstadhouder van de Republiek, stadhouder in afzonderlijke provincies. Die 
verschillende hoedanigheden corresponderen met verschillende rollen, verschillende bevoegdheden en 
verschillende verhoudingen tot de Staten-Generaal. Het toenmalige gebruik om over de Prins te spreken 
als het om de stadhouder ging is beslist te prefereren boven onze gewoonte om over de stadhouder te 
spreken als het om de Prins gaat: we zien de Prins in zijn relatie met de Staten-Generaal niet als 
stadhouder optreden, maar vooral als kapitein- en admiraal-generaal. 
De andere generaliteitsorganen behoren niet tot de regering: hun relatie met de Staten-Generaal is een 
bevelsrelatie. Zij kunnen een rol als actor hebben in het beslisproces, vooral in conferenties met haar 
Hoog Mogenden. De adviezen die door deze conferenties werden opgesteld hadden meestal de vorm van 
een conceptdocument op naam van de Staten-Generaal; ze werden uiteraard ook door de gedeputeerden 
van haar Hoog Mogenden in de vergadering gebracht, maar ze werden aangemerkt als adviezen van de 
hele conferentie, inclusief de buitenleden. Gecommitteerden van generaliteitsorganen waren uiteraard ook 
actor als ze door de Staten-Generaal met een bijzondere opdracht werden belast. 
Ook de Staatse gezantschappen naar het buitenland en de binnenlandse deputaties en bezendingen zijn 
actoren. Zij rapporteren met hun verbalen en missiven aan de Staten-Generaal. De onderverdeling van de 
verbalen, de meeste rubrieken van de liassen en de meeste respecten van de indices zijn geografische 
namen of functiebenamingen die in feite naar actoren verwijzen. 
De griffier moet ook als actor worden aangemerkt. Hij neemt deel aan de besluitvorming, heeft 
medebeslissingsrecht in de besognes, maakt deel uit van het Secreet Besogne, fungeert in de achttiende 
eeuw als hoofd van de diplomatieke dienst, gaat soms mee in bezendingen en geeft leiding aan de griffie. 
Zijn archief en dat van de Staten-Generaal staan nauw met elkaar in verband. Veel stukken die we nu in 
zijn archief aantreffen hebben ooit ook als archief van de Staten-Generaal gefungeerd.  
De formele organisatiestructuur wordt in het model gedefinieerd als het geheel van relaties tussen de actoren. 
Die actoren kunnen in de staatsstructuur van het ancien regime eerder als personen worden aangemerkt dan 
als organisaties of organen. Terwijl wij spreken van de Staten-Generaal, de Raad van State, de 
Generaliteitsrekenkamer, de Generaliteitsmuntkamer, de Admiraliteitscolleges en de Stadhouder, spraken 
tijdgenoten bij voorkeur van haar Hoog Mogenden, de raden van State, de generaliteitsrekenmeesters, de 
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generaliteitsmuntmeesters, de raden ter Admiraliteit op de Maze en de Prins van Oranje. Wat wij de 
commissie tot de zaken van de Meierij noemen heette de heer Ham en andere gedeputeerden tot de zaken 
van de Meierij; wat wij de Vlaamse commissie noemen werd officieel aangeduid als de commissarissen 
gedestineerd tot het vernieuwen van de wet in Vlaanderen.170 De grenzen tussen de interne en de externe 
organisatie waren bepaald minder scherp dan in de industriële samenleving.  
De competentie (mandaat of bevoegdheid) is in het gegevensmodel gedefinieerd als een relatie tussen taak en 
actor. Een actor handelt alleen op basis van een bevoegdheid; de bevoegdheid maakt iemand tot actor. De 
aard en de herkomst van de bevoegdheden van de actoren die de taken en werkprocessen van de Staten-
Generaal uitvoerden, bepaalden welke taken of werkprocessen dat waren, hoe die werkprocessen konden 
of moesten worden uitgevoerd en hoe de verantwoordelijkheden van de actoren die de taken en 
werkprocessen van de Staten-Generaal uitvoerden werden afgebakend van de verantwoordelijkheden van 
andere actoren. 
De Unie was geen constitutionele eenheidsstaat, waarvan de inrichting en werkwijze bepaald werden door 
een alomvattend stelsel van wetten en uitvoeringsregelingen. De rechtsverhoudingen binnen het 
bondgenootschap en tussen de samenstellende delen van het bondgenootschap en de Staten-Generaal 
waren niet volgens een vast systeem geregeld. Maar dat betekent niet, dat de inrichting van de staat niet 
goed geregeld was en dat men van de weinige formele regels die er waren afweek als men er lust toe had. 
De regenten van het ancien regime leden juist aan een bijna dwangmatige behoefte om al hun activiteiten 
op bestaande, liefst formele rechten en bevoegdheden te baseren. Dat gold ook voor haar Hoog 
Mogenden. Zij baseerden hun activiteiten en de manier waarop ze die uitvoerden niet alleen op de Unie 
van Utrecht, de andere fundamentele wetten van de staat, de relevante resoluties die de bondgenoten met 
gemeen consent hadden genomen en de uitleg die aan dit geschreven staatsrecht in de praktijk werd 
gegeven, maar ook op de toepasselijke regelingen en gebruiken met betrekking tot de inrichting van de 
centrale regering en de rechtsvordering uit de tijd van Karel V en Philips II en op het in heel West-Europa 
geldende formele recht en de rechtspraktijk met betrekking tot de uitoefening van de soevereiniteit, het 
leenrecht en het volkenrecht. Niet het ontbreken of buiten toepassing blijven van formele regelingen is 
kenmerkend voor de staatsinrichting van het ancien regime, maar de diversiteit en complexiteit van het 
geldende recht en het ontbreken van rechtseenheid.171 Niet het ontbreken van formele bevoegdheden is 
bij het in kaart brengen van de organisatorische context het grote probleem, maar de diversiteit en 
complexiteit ervan. Tijdgenoten hadden het daar trouwens ook moeilijk mee. Een voltooide rechtenstudie 
was bijna een voorwaarde om aan het lands- of stadsbestuur te kunnen deelnemen. “De pensionarissen, de 
meeste secretarissen, een groot deel der magistraatspersonen waren advocaat of waren dit geweest; ze 
dachten in procesvorm, vonden het procesvoeren, het toespitsen van geschillen een normale 
bezigheid.”172 De term mandaat kan overigens in deze context beter niet worden gebruikt, omdat hij 
verwijst naar formele opdrachten die aan ondergeschikten werden gegeven en dus een beperktere 
strekking hebben dan de termen competentie of bevoegdheid. 
 
8.3 De functionele context of functiestructuur 
Het hoogste abstractieniveau in de functiestructuur is  het niveau van de missie en de doelstellingen. De 
Generaliteit had inderdaad een missie en doelstellingen: we vinden ze terug in de eerste twee artikelen van 
het Unietraktaat. De functies zijn in het model evenals de missie en de doelstellingen op het 
generaliteitsniveau gepositioneerd. De functies van de Generaliteit waren ook de functies van de Staten-
Generaal; de vergadering van de Staten-Generaal werkte met de andere regeringsorganen samen om de 
functies van de Generaliteit uit te voeren. Taken waarvan de bondgenoten de uitvoering bij instructie aan 
de Raad van State hadden toevertrouwd, konden ze als dat zo uitkwam ook door de vergadering van de 

                                                
170 Of, nog preciezer: commissarissen ter auditie van de rekeningen en tot het vernieuwen van de wet over de steden 
en ambachten in Vlaanderen geautoriseerd. 
171 Ook dat moet niet worden overdreven. Alle wetten, privileges en gewoonten vonden een gemeenschappelijk 
interpretatiekader in de receptie en de romanistische rechtswetenschap, die niet alleen de rechtskringen binnen het 
bondgenootschap, maar nog heel West-Europa met elkaar verbonden: Gerbenzon en Algra, Voortgangh des rechtes, 
125. 
172 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 105-106. “Ieder die zich met de details der oude 
bestuursvoering heeft opgehouden”, schrijft Fockema Andreae, “moet getroffen zijn door de veelvuldigheid, de 
langdurigheid en de heftigheid der bevoegdheidsgeschillen.” Het valt op “dat de strijd onder het ‘ancien régime’ 
gecultiveerd werd, tot de regelmatige publieke activiteit behoorde, niet vermeden en soms veeleer gezocht scheen te 
worden.” 
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Staten-Generaal laten doen. Er was een taakverdeling tussen de verschillende actoren, maar die 
taakverdeling lag niet vast. Bij de bespreking van de actoren stelden we al vast, dat de ontsluiting van de 
archieven van de Staten-Generaal, zoals Van Riemsdijk al wist, de ontsluiting veronderstelt van de 
archieven van de Generaliteit of de Staat.173De typering en indeling van de functies van de Generaliteit 
leverden al in de eerste fase van het contextonderzoek, toen de series en rubrieken van het archief in 
verband werden gebracht met de taken van de Staten-Generaal, moeilijke keuzes op. De eedboeken, de 
verbalen van bezendingen naar provincies ter beslechting van geschillen, het procesdossier van Van 
Oldenbarnevelt en de stukken die betrekking hadden op de zorg van de Staten-Generaal voor rivieren en 
dijken konden niet in verband worden gebracht met de functies van de Staten-Generaal uit de 
standaardopsommingen: het opperbestuur van de buitenlandse zaken, de defensie te land en ter zee, het 
beleid op het gebied van de generaliteitsfinanciën, de koers van de munten, het opperbestuur over de 
Generaliteitslanden en het opperbestuur over de gebieden in Oost- en West-Indië. Er moesten twee 
functiecategorieën aan worden toegevoegd: een voor de functies die gericht waren op de instandhouding 
van het bondgenootschap zelf (in het Unietraktaat een onderdeel van de missie van de Generaliteit) en een 
voor functies die de bondgenoten gezamenlijk uitvoerden zonder dat ze daarin tot samenwerking verplicht 
waren.Tot de laatste categorie rekende ik aanvankelijk ook de religiezaken, een rubriek die Van der Poest 
Clement bij de onderverdeling van de loketkas lopende had bedacht. Maar uit de formulering van de 
missie en de doelstellingen van het bondgenootschap in het Unietraktaat bleek ondubbelzinnig, dat niet 
alleen de instandhouding van het bondgenootschap, maar ook de bescherming van de ware christelijke 
religie als een kernfunctie van de Staten-Generaal moest worden aangemerkt, zoals Van Deursen 
overigens al had aangetoond.174Voorts bleek het noodzakelijk om voor de toedeling van onder meer de 
aktenboeken, de commissieboeken, de registers van plakkaten en reglementen en de rubrieken particuliere 
zaken en processen een categorie functies op te nemen die de Staten-Generaal niet uitoefenden krachtens 
een algemeen mandaat van de bondgenoten, maar als uitvloeisel van de andere functies waarvoor ze wel 
zo’n mandaat hadden. Toevoeging van deze afgeleide functies - wetgeving, rechtspraak, gratieverlening, de 
begeving van ambten en de afhandeling van particuliere zaken - leverde wel een classificatieprobleem op. 
Wetgeving was niet één geïntegreerde functie. Het was een combinatie van taken die ter uitvoering van 
andere functies werden uitgeoefend. Bovendien vaardigden de Staten-Generaal wetten uit niet alleen als 
soeverein over alle Generaliteitslanden, maar ook als hertog van Brabant of als stadsheer van Maastricht. 
De Staten-Generaal oefenden in verschillende rechtskringen soortgelijke rechten uit, die gezamenlijk niet 
een nette hiërarchische structuur vormden. De functies en taken in het functieoverzicht liepen door elkaar 
heen, waren niet meer wederzijds exclusief, overlapten elkaar. Het was geen goede oplossing om 
wetgeving niet te definiëren als functie of taak maar als werkproces. De oplossing was accepteren dat de 
functies van de Staten-Generaal elkaar overlapten. Destijds beschreef men de inrichting van de staat niet 
in logische classificaties. Politieke eenheid en rechtseenheid ontbraken, formeel van elkaar afgegrensde 
taakgebieden bestonden niet. Men dacht eerder in termen van rechtskringen, jurisdicties, soevereine 
rechten en complexen van heerlijke rechten. Dat is ook de invalshoek van de opsommingen van Van 
Slingelandt en Fagel. 
De entiteit in de functiestructuur die het dichtst op de archiefvorming staat is de handeling, die in het 
model gedefinieerd is als de concretisering van een taak of deeltaak in operationele termen. Handelingen 
zijn concrete bemoeienissen die uitgevoerd in werkprocessen direct archief genereren. Het begrip moet 
niet worden verward met de juridische begrippen feitelijke handeling en rechtshandeling, die bij de 
bespreking van de werkprcessen aan de orde komen.175 We kunnen de handelingen van de Staten-
Generaal onderverdelen in handelingen die gericht zijn op de vaststelling van beleid (intern gericht) en 
handelingen die gericht zijn op de voortbrenging van producten, handelingen die aan beleidsvorming en 
productie sturing geven en handelingen die beleidsvorming, productie en besturing ondersteunen. Een lijst 
van handelingen (gerelateerd aan processen) is opgenomen op pag. 66. 
 
8.4 De administratief-procedurele context of processtructuur: werkprocessen, werkprocestypen 

procedures 

                                                
173 Opmerkelijk is, dat PIVOT bij zijn onderzoeksaanpak het totale domein van de rijksoverheid als uitgangspunt 
nam en niet de werkterreinen van de afzonderlijke departementen van algemeen bestuur. 
174 Van Deursen, ‘Tussen eenheid en zelfstandigheid.’
175 Het begrip handeling is in andere modellen een entiteit in de processtructuur. Zie ook noot 98. 
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Hedendaagse bedrijven hebben meestal niet meer dan vijf bedrijfsprocessen, die in deelprocessen zijn 
onderverdeeld. Bij de Staten-Generaal kunnen de werkprocessen niet uit een paar centrale 
bedrijfsprocessen worden afgeleid. Men denkt in de griffie niet in deductieve termen over de 
processtructuur. Men put uit een breed repertoire aan werkprocessen en kiest daaruit het werkproces 
waarmee de handeling die moet worden verricht kan worden verricht. De werkprocessen van de Staten-
Generaal op die manier opgevat zijn groot in aantal en kunnen concreet en dus in directe relatie met de 
archiefvorming worden beschreven.  
Het is gebruikelijk om werkprocessen te onderscheiden in operationele processen (onderverdeeld in 
beleidsprocessen en productieprocessen), ondersteunende processen en regelende processen.176 
Beleidsprocessen zijn logische aaneenschakelingen van samenhangende beleidsbeslissingen die richting moeten 
geven aan toekomstig handelen op een beleidsterrein. Ze zijn niet gericht op het verrichten van op de 
buitenwereld gerichte handelingen en leiden bij de Staten-Generaal dus ook niet tot uitvaardigingen. 
Beleidsprocessen zijn relatief open en veelal cyclische processen. Ze werken niet toe naar een vooraf bepaald 
doel, hebben geen duidelijk begin en geen duidelijk einde, verlopen wel volgens een bepaalde procedure, 
maar toch elke keer weer anders. Het archief dat door de beleidsprocessen van de vergadering is gegenereerd 
bestaat, als we de resoluties buiten beschouwing laten, vooral uit het eigen correspondentiearchief en uit de 
bundels en briefwisselingen in het griffiersarchief. Voor een groot deel zijn haar beleidsprocessen informele 
processen die niet tot archiefvorming hebben geleid. 
De beleidsprocessen van de vergadering zijn niet gemakkelijk van de productieprocessen te onderscheiden. 
Ze zijn er nauwer mee verweven dan het geval is in hedendaagse organisaties van enige omvang, die vaak 
afzonderlijke beleidsafdelingen hebben. Het beleid van de vergadering werd – meestal commissoriaal - 
voorbereid door de gedeputeerden die ook de op de buitenwereld gerichte besluiten namen en niet zelden 
vastgesteld op het moment dat er actie moest worden ondernomen. Voorbeelden van beleidsontwikkeling 
op hoofdlijnen van beleid zijn de beide Grote Vergaderingen, waar unie, religie en militie op de agenda 
stonden, en de Commissie tot herziening van de quoten en het defensiewezen van de staat die in 1789 en 
1790 aan de vergadering rapporteerde. 
Vastgelegde beleidsbeslissingen hebben de vorm van resoluties. 
De productieprocessen van de Staten-Generaal waren direct op het verrichten van rechtshandelingen gericht. Ze 
leidden zonder uitzondering tot de uitvaardiging van akten en kunnen ook als uitvaardigingsprocessen 
worden beschreven. Het waren gestandaardiseerde processen: van tevoren stond vast welke rechtshandeling 
moest worden verricht,  welke akte moest worden uitgevaardigd en hoe het proces moest verlopen. Er is een 
één-op-één-op-één-relatie tussen de typen rechtshandelingen die deze processen moesten realiseren en de 
typen akten die die rechtshandelingen belichaamden. Een typologie van akten is dus ook een typologie van 
rechtshandelingen en productieprocessen. 
Regelende processen zijn erop gericht om andere werkprocessen richting, samenhang en doelmatigheid te 
geven. Ze richten zich bij de Staten-Generaal dus niet op de omgeving, maar op eigen gecommitteerden 
en gedeputeerden, de andere generaliteitsorganen en – onder voorwaarden– de afzonderlijke provincies. 
We onderscheiden overlegprocessen, beslisprocessen, besturingsprocessen (voor de externe sturing) en 
controle- en verantwoordingsprocessen (voor de interne sturing). De overleg- en beslisprocessen, die we 
hier gemakshalve onder de term besluitvormingsproces samenvoegen, hebben als zelfstandige processen 
geen archief nagelaten. De overleg- en beslisprocessen zijn volledig in de beleids- en productieprocessen 
ingebed. Van de besturingsprocessen vinden we in het archief van de Staten-Generaal ook niet veel terug; 
die werden vooral door de griffie uitgevoerd en worden in het griffiersarchief gedocumenteerd. De 
verantwoordingsprocessen hebben veel archief gegenereerd. De relatie tussen de vergadering en de 
provincies was een verantwoordingsrelatie, die een intensieve communicatie en een geweldige kopieerdrift 
meebracht. De verantwoordingsrelatie tussen de vergadering en haar deputaties had een groot aantal 
verbalen en correspondentie tot gevolg.  
Het besluitvormingsproces was van de regelende processen het belangrijkste. Het was het centrale werkproces 
van de Staten-Generaal. De vergadering was een besluitenmachine. Haar Hoog Mogenden deden weinig 
anders dan besluiten voorbereiden, besluiten nemen en controleren of besluiten werden uitgevoerd. Het 
besluitvormingsproces structureerde bijgevolg elk ander proces. Zoals het besluit het centrale moment 
vormde in het besluitvormingsproces van de Staten-Generaal, zo was de optekening van dat besluit, de 
resolutie, het centrale document in het administratieve proces. De resoluties vormen de kern en het 

                                                
176 Voor het onderscheid tussen beleids- en productieprocessen Zie Menne-Haritz, Knowledge Management and 
Administrative Records; Menne-Haritz, An Archival Science Approach. 
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grootste bestanddeel van het archief van de Staten-Generaal. De belangrijkste fasen in het 
besluitvormingsproces en de typen stukken die daarbij horen bepalen de hoofdstructuur van het archief, 
dat voornamelijk bestaat uit de besluiten van de vergadering, de exhibita (de ingekomen stukken waarop 
die besluiten waren gebaseerd) en de depêches (de stukken die van die besluiten de directe gevolgen 
waren). 
Er was maar één besluitvormingsproces, maar er waren veel besluitvormingsprocedures. De 
besluitvormingsprocedure van de reguliere vergadering verschilde van de besluitvormingsprocedure van 
een Grote Vergadering, de besluitvormingsprocedure in secrete zaken week af van de 
besluitvormingsprocedure die in ordinaris zaken werd gevolgd en de besluitvormingsprocedure in zaken 
waarin met eenstemmigheid moest worden beslist, verliep anders dan die in zaken waarin een eenvoudige 
meerderheid volstond. Verschillen in procedures gaven aanleiding tot een onderscheid tussen de stukken 
van de Grote Vergadering en de ordinaris vergadering en tot de vorming van afzonderlijke series ordinaris 
en secrete resoluties.  
De ondersteunende of administratieve processen zijn processen die de uitvoering van de andere processen 
mogelijk maken. Ze worden hier onderscheiden in processen die gericht zijn op het verzamelen, beheren 
en verstrekken van informatie en op het beheren en efficiënt inzetten van personeel, financiën, organisatie, 
gebouwen en faciliteiten. Tot de informatieprocessen horen ook de archiefvorming en -vormgeving en het 
opstellen en uitvaardigen van de depêches. Het zijn processen die door de griffier en de agent worden 
uitgevoerd en vooral in hun archieven sporen hebben nagelaten en niet in die van de Staten-Generaal zelf. 
Een werkproces wordt uitgevoerd volgens een procedure die voorschrijft hoe het werkproces wordt 
opgestart, welke activiteiten (acties, transacties) achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd en op welke 
manier het werkproces wordt afgesloten. Twee typen procedures kunnen worden onderscheiden: de 
procedure die werd gevolgd bij werkprocessen in publieke zaken, die begonnen met een voorstel van een 
gedeputeerde, een overheidsorgaan, een andere soeverein of zijn vertegenwoordiger of iemand anders die 
met publiek gezag was bekleed, en de procedure die werd gevolgd bij werkprocessen in particuliere zaken 
of processen, die begonnen met een verzoek van een particulier persoon of corporatie. De laatste 
categorie was onder het ancien regime relatief veel groter dan nu. Alle vergunningen, vrijstellingen en 
ontheffingen, strafkwijtscheldingen en –verminderingen, rechterlijke beschikkingen en rechterlijke 
uitspraken werden naar aanleiding van een verzoekschrift genomen en hetzelfde gold voor veel 
uitvoeringsbesluiten. Zelfs algemeen verbindende voorschriften werden zo nu en dan op initiatief van 
belanghebbenden vastgesteld. 
Hetzelfde werkproces werd niet altijd en overal op dezelfde manier uitgevoerd. In elke rechtskring golden 
weer andere gebruiken. Ingewikkelde procedures met een grote variëteit werden zorgvuldig vastgelegd. 
Dat gold bijvoorbeeld voor het diplomatieke ceremonieel, dat van hof tot hof verschilde. Dat ceremonieel 
was niet alleen diplomatieke folklore, maar ook en vooral een representatie van de opvattingen die de 
betrokken vorst had over de hiërarchische verhoudingen tussen zichzelf en zijn omgeving. Inachtneming 
ervan betekende voor de betrokken partijen een erkenning van de machtsverhoudingen en werd dus van 
groot belang geacht. Hetzelfde geldt voor de verhoudingen binnen het bondgenootschap. Een 
beschrijving van de procedures van het ancien regime is een kookboek en een etiquetteboek tegelijk. 
De acties en transacties in de werkprocessen van de Staten-Generaal zouden we met een anachronisme 
overheidshandelingen kunnen noemen. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om onze typologie van 
werkprocessen aan te laten sluiten bij de gebruikelijke typologie van overheidshandelingen, waarin in de 
eerste plaats een onderscheid wordt gemaakt tussen feitelijke handelingen en rechtshandelingen. We 
kunnen ze ook bij de Staten-Generaal onderscheiden in rechtshandelingen en feitelijke handelingen waarin 
het doel van die werkprocessen wordt gerealiseerd en feitelijke handelingen die als 
voorbereidingshandelingen of uitvoeringshandelingen moeten worden aangemerkt. Advies vragen aan de 
Generaliteitsmuntmeesters over de wisselkoers en het publiceren van een muntplakkaat bijvoorbeeld zijn 
als respectievelijk een voorbereidingshandeling en een uitvoeringsmaatregel processtappen bij de 
uitvaardiging van een muntplakkaat, waarin de uitvaardiging de rechtshandeling is waarin het doel van het 
werkproces wordt gerealiseerd. 
 
8.5 De bestanddeel-proces-relatie: archiefvorming  
De structuur van de werkprocessen van de Staten-Generaal wordt afgebeeld in de logische structuur van 
het archief. De processtappen van elk werkproces worden door resoluties met elkaar verbonden. De 
eerste resolutie maakt melding van een stuk dat is ingekomen of een voorstel dat mondeling is gedaan. De 
laatste, finale resolutie bevat het uiteindelijke besluit, dat in veel gevallen wordt gevolgd door een 
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uitvaardiging. In de meeste gevallen zijn er in het proces meer resoluties genomen, die de verschillende 
procestappen markeren en met elkaar verbinden. De stukken die gedurende het proces worden 
ontvangen, opgemaakt en verstuurd worden door hun vermelding in diezelfde resoluties ook aan het 
proces gebonden. Een intern referentiesysteem (bestaande uit de verwijzingen in de stukken zelf) en een 
extern referentiesysteem (verwijzingen in indices) beelden de logische structuur van de stukken en 
daarmee de werkprocessen zelf af. Ook de redactionele vorm en het ontwikkelingsstadium van de stukken 
geven aanwijzingen voor de rol die ze in een bepaald werkproces hebben gespeeld. 
Alle rechtshandelingen hebben de vorm van akten. Een typologie van rechtshandelingen is dus ook een 
typologie van akten. Feitelijke handelingen hebben de vorm van resoluties, extractresoluties, brieven en 
mandaten. Zuiver materiële handelingen, die geen archief genereren, worden in opdracht van de 
vergadering door anderen verricht en niet door de vergadering zelf. 
Deze logische structuur wordt ook zichtbaar in de fysieke structuur van de series en hun onderlinge 
samenhang. Het resolutiestelsel (waarover in hoofdstuk 4 meer) is een registratuurstelsel dat de stappen in 
de besluitvormings- en uitvaardigingsprocessen fysiek zichtbaar en traceerbaar maakt.  
 
8.6 De handeling – proces – relatie  
De handeling – proces – relatie is de relatie tussen handelingen en de werkprocessen waarin die handelingen 
moeten worden gerealiseerd. In het gegevensmodel werd deze relatie als een veel-op-veel-relatie 
gemodelleerd: een werkproces kan bijdragen aan de realisatie van meer dan één handeling; een handeling 
kan gerealiseerd worden door middel van meer dan één werkproces. Dat blijkt bij de Staten-Generaal 
eenvoudiger te hebben gelegen. Bij elk type door de Staten-Generaal uitgevaardigde akte hoort een type  
rechtshandeling en een type productie- of uitvaardigingsproces: zij hebben met elkaar een één-op-één-
relatie. Voor besturingshandelingen als aanwijzingen en opdrachten geven en controleren en rekenschap 
vragen geldt hetzelfde: zij leveren specifieke typen akten of resoluties op en worden volgens vaste regels 
uitgevoerd. Alleen het beleidsproces lijkt aan deze relatietypering te ontsnappen. Het is geen formeel 
proces dat tot een bepaald type document leidt. Dat betekent ook, dat het beleidsproces in het te 
ontwikkelen interactieve zoeksysteem moeilijk zichtbaar te maken was geweest.  
 

Tabel 2. De handeling – proces – relatie 
handelingen werkprocessen 

� beleid maken 
� producten maken 

o overeenkomsten sluiten 
o algemeen verbindende voorschriften en 

beleidsregels geven 
o beschikkingen nemen in publieke zaken 

o vergunningen, vrijstellingen en 
ontheffingen verlenen 

o vermindering en kwijtschelding van straf 
verlenen 

o rechterlijke beschikkingen nemen 
o vonnissen vellen 

� beleidsvorming en productie besturen 
o het overleg en de besluitvorming regelen 

(bijv. vergaderen) 
o aanwijzingen en opdrachten geven 
o controleren en rekenschap vragen (verbaal 

innemen, rekeningen afhoren) 
� beleidsvorming, productie en besturing 

ondersteunen 
o met informatie ondersteunen 
 
o met personeel, organisatie, huisvesting en 

faciliteiten ondersteunen 

� beleidsprocessen 
� productieprocessen 

o de sluiting van overeenkomsten 
o de vaststelling van algemeen verbindende 

voorschriften en beleidsregels 
o het nemen van beschikkingen in publieke 

zaken 
o het verlenen van vergunningen, 

vrijstellingen en ontheffingen 
o het verlenen van vermindering en 

kwijtschelding van straf 
o het nemen van rechterlijke beslissingen 
o het vellen van vonnissen 

� regelende processen 
o overleg- en beslisprocessen (dagvaart, 

vergadering, bezending) 
o besturings- en afstemmingsprocessen 
o controle- en verantwoordingsprocessen (in 

bestuurlijke en comptabele zin) 
� ondersteunende processen 
 

o het verzamelen, beheren en verstrekken 
van informatie 

o het beheren van personeel, organisatie, 
huisvesting en faciliteiten 
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Bij de opstelling van het coneptueel model ging ik er nog vanuit, dat de bezending naar Vlaanderen een 
handeling was die werd gerealiseerd door middel van twee werkprocessen: het afhoren van rekeningen en 
het bestellen van magistraten. Uiteindelijk heb ik de bezending zelf als een werkproces gedefinieerd, een 
werkproces waarin overleg en besluitvorming werden geregeld. Het afhoren van de rekeningen heeft met 
het controleren van de boeken te maken, het bestellen van de magistraat met het aanstellen van 
burgemeesters en schepenen. 
De relaties tussen handelingen en processen is zichtbaar gemaakt in tabel 2. 
 
8.7 Beperkingen van het gegevensmodel 
Het gegevensmodel fungeerde uiteindelijk niet als de basis voor het interactieve zoeksysteem, maar bleek 
bij het verzamelen, ordenen en analyseren van contextgegevens wel van grote waarde. Daarnaast kwamen 
ook zijn beperkingen aan het licht. De ontstaanscontext van de archiefbestanddelen is in de gegeven  
staatsstructuur zo complex, gevarieerd en veranderlijk, dat er veel onderzoek voor nodig zou zijn om hem 
te beschrijven en op te delen in de nauwkeurig afgebakende, formele en stabiele categorieën van het 
contextmodel. Toewijzing van archiefbestanddelen aan deze categorieën zou om een mate van specificiteit 
en volledigheid vragen die praktisch niet realiseerbaar en methodisch gezien niet te verantwoorden is. 
Ook het model zelf bleek als beschrijvingskader van de organisatie, functies en processen van de Staten-
Generaal zijn beperkingen te hebben. Modellen van de ontstaanscontext van archieven zijn 
bedrijfsmodellen, waarin de organisatiestructuur, de functiestructuur en de processtructuur worden 
beschreven als homogene classificaties, die zijn afgeleid van de structuren van organisaties uit de periode 
na 1800. Ze kunnen worden toegepast op de archieven van de instellingen van de constitutionele 
monarchie, waarvan de organisatiestructuur, de functiestructuur en de processtructuur in vergelijkbare 
classificaties kunnen worden beschreven. Maar de Nederlandse staat onder de Republiek was een 
verzameling autonome en onderworpen heerlijkheden, die veelal onder handhaving van hun complexe 
onderlinge relaties een federatie hadden gevormd., waarin de Staten-Generaal rechten uitoefenden die per 
rechtskring naar aard en samenstelling konden verschillen. Beschrijving van de functies en de 
werkprocessen van de Staten-Generaal op basis van een contextmodel dat is ontleend aan een 
negentiende- of twintigste-eeuws bedrijfsmodel is een anachronisme die de gesegmenteerde samenleving 
onzichtbaar maakt die voor het ancien regime zo kenmerkend is. Die functies en werkprocessen kunnen 
niet worden gerepresenteerd in een hiërarchie die aan de wetten van de formele logica voldoet . Dat 
representatiesysteem past bij de staatsinstellingen van de huidige constitutionele monarchie met zijn 
hiërarchische bestuurslagen, maar niet bij de structuurschema’s van de standenstaat en het leenstelsel. Bij 
die structuurschema’s past beter een ordening van functies en werkprocessen op basis van soevereine of 
heerlijke rechten gerelateerd aan de rechtskringen waarin die rechten worden uitgeoefend en rekening 
houdend met de alomvattende hiërarchie die ieder rechtssubject een vaste plaats aanwees in het sociaal-
economische systeem. 
 
 
9 Bronnen en litteratuur 
 
Dit boek is vooral gebaseerd op archiefonderzoek. Onderzoek in archieven, maar vooral onderzoek van 
archieven. De belangrijkste archiefbron was uiteraard het archief van de Staten-Generaal zelf. Daarnaast 
heb ik ook andere archieven en collecties van de Generaliteit en Holland onderzocht en gebruikt, waarvan 
ik er een aantal in de loop van het onderzoek zelf inventariseerde: de archieven van de Nederlandse 
gezanten en consuls in het buitenland, het archief ‘Fagel Supplement’, de Collectie ‘Tweede Kamer’, de 
Collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen.’  
Onderzoek in deze archieven was om te beginnen onderzoek naar de afbakening, samenstelling en 
ordening, in het bijzonder van de archieven van de Staten-Generaal. Het omvatte ook onderzoek naar de 
ontwikkeling en de bewerkingsgeschiedenis van de generaliteitsarchieven in het algemeen en de archieven 
van de Staten-Generaal in het bijzonder. Op dit gebied voerde ik een aantal deelonderzoeken uit die tot 
zelfstandige publicaties leidden: over commies-chartermeester De Zwaan, het ontstaan van het 
archiefwezen in Nederland, de geschiedenis van de archiefontsluiting in Nederland na 1800, de inrichting 
van de Staatse diplomatie, de gezantenarchieven, opeenvolgende ordeningsparadigma’s in de 
archiefwetenschap. Die publicaties bevatten uiteraard verwijzingen naar de litteratuur en de bronnen die ik 
heb gebruikt. Voor het herkomstonderzoek waren verder onmisbaar het Overzigt van Bakhuizen van den 
Brink, De Gestie van Fruin, de serie Verslagen van ’s Rijks Oude Archieven inclusief de daarin gepubliceerde 
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inventarissen, andere oude archieftoegangen en in het bijzonder de collectie oude inventarissen van de 
toenmalige Eerste Afdeling, en de verklaringen van overdracht en andere stukken die op de verwerving en 
ontsluiting van archieven betrekking hebben in het archief van het Nationaal Archief. 
Herkomstonderzoek is in de eerste plaats onderzoek naar de formele aspecten van archiefstukken. 
Hierboven heb ik al aangegeven dat dergelijk onderzoek bijna niet systematisch kan worden verricht. Er is 
wel een uitgebreid onderzoeksinstrumentarium, namelijk dat van de diplomatiek (oorkondenleer), zoals ik 
in de loop van het onderzoek bemerkte. 
Onderzoek naar de werkprocessen van de Staten-Generaal was vooral onderzoek in de archieven zelf, 
maar onderzoek naar de organisatie en de functies voor een belangrijk deel litteratuuronderzoek. De meest 
uitvoerige, gedegen en meest gebruikte contemporaine beschouwing over de organisatie en functies van de 
Staten-Generaal is die van Van Slingelandt, maar ook het werk van Pieter Paulus is zeer goed bruikbaar. 
Van de recentere handboeken zijn de Geschiedenis der Staatsinstellingen van Fruin – Colenbrander en De 
Nederlandse Staat onder de Republiek van Fockema Andreae in al hun beknoptheid nog steeds goed 
bruikbaar, al is de visie die erachter zit gedateerd en zijn ze allebei op onderdelen verouderd. Historici die 
daarop hebben gewezen zijn Groenveld en Van Deursen177, die zelf over de staatsinstellingen van de 
Republiek zeer belangrijke overzichten en analyses hebben geschreven. Het werk van Groenveld is 
onmisbaar voor een goed begrip over de besluitvorming van de Staten-Generaal, commissoriaal of niet; 
zijn visie dat men in de tijd van de Republiek als men de staat bekeek niet van boven naar beneden, maar 
van beneden naar boven dacht wordt zelfs door de inrichting van de indices op de resoluties van de 
Staten-Generaal bevestigd. Van andere historici die minder over de Staten-Generaal hebben gepubliceerd, 
noem ik als voorbeeld De Bruin, de auteur van Geheimhouding en Verraad. 
Wat de Staten-Generaal hebben gedaan is beter beschreven dan hoe ze het hebben gedaan. In de meeste 
publicaties waarin de Staten-Generaal worden behandeld, wordt beduidend meer aandacht besteed aan de 
organisatie en de functies dan aan de werkprocessen. De enige monografie die over de Staten-Generaal is 
verschenen178 is hier een voorbeeld van. Het werkproces dat bij de meeste auteurs op zijn minst enige 
aandacht krijgt is het besluitvormingsproces en in het bijzonder de vaak moeizame besluitvorming over 
oorlog en vrede, bestand en traktaat. Van Riemsdijk is vrijwel de enige die de administratieve processen 
heeft behandeld, maar hij heeft dat ook zo degelijk en grondig gedaan, dat zijn boek over de griffie nog 
steeds als een monument overeind staat. Van de administratieve processen in de periode 1576-1588 geeft 
Bijlsma in zijn Regeeringsarchieven een uitstekende analyse, die als een aanvulling op Van Riemsdijk kan 
worden beschouwd. Verder worden werkprocessen van de Staten-Generaal beschreven in publicaties die 
op een bepaald beleidsterrein van de Staten-Generaal betrekking hebben, zoals die van Polak over het 
muntwezen. 
Voor onderzoek naar de activiteiten en werkwijzen van de Staten-Generaal is het archief van de Staten-
Generaal zelf natuurlijk de eerst aangewezen bron. Het archief documenteert wat de Staten-Generaal 
hebben gedaan en hoe ze het hebben gedaan. Hierboven is al uitvoerig uiteengezet hoe de functies en de 
werkprocessen in het archief zijn afgebeeld. Met behulp van de gebruikte referentiesystemen (verwijzingen 
op de stukken; indices) kan ieder archiefstuk in principe worden herleid tot het werkproces waardoor het 
is voortgebracht en de handeling die met dat werkproces werd uitgevoerd. Bij elke resolutie en elke bijlage 
kun je in principe een werkproces en een handeling vinden. 
Voor een systematische beschrijving van handelingen en werkprocessen moeten we ook van andere 
bronnen gebruik maken. Handleidingen voor het redigeren van juridische of ambtelijke stukken zijn uit 
die tijd niet bewaard gebleven. Juristen die griffier, kanselier of secretaris werden hadden van ervaren 
griffie- en kanselarijpersoneel de kunst afgekeken, gebruikten documenten die eerder met hetzelfde doel 
waren uitgevaardigd als voorbeeld en maakten verder gebruik van voorbeelden-, modellen- of 
formulierenverzamelingen voor de redactie van specifieke akten.179 Hierdoor was de continuïteit en de 
uniformiteit in de Westeuropese griffies en kanselarijen, inclusief die van de Staten-Generaal,  redelijk 
groot.180 
                                                
177 S. Groenveld, Regeren in de Republiek, 6; Van Deursen, ‘The Edition of the Resolutions of the States-General’, 131-
135. 
178 Fockema Andreae en Hardenberg, 500 Jaren Staten-Generaal. 
179 Lenssen, ‘Over de ars dictaminis.’ 
180 Volgens Gerbenzon en Algra hebben deze formulierenverzamelingen vanaf hun ontstaan in de zesde eeuw 
gediend als reddingsvlotten voor een aantal Romeinsrechtelijke privaatrechtelijke rechtshandelingen. Uit de ars 
dictaminis, de kunst om stukken op te stellen, zou zich in later tijd weer de rechtswetenschap hebben ontwikkeld: 
Gerbenzon en Algra 56. 
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Voor meer systematisch onderzoek naar de context van herkomst en het archiveringssysteem van de 
Staten-Generaal is het griffiersarchief van de familie Fagel een zeer geschikte bron. Dat archief bevat 
aantekeningen, beschouwingen en bundels met retroacta van de griffiers Fagel over de inrichting en 
werkwijze van het bondgenootschap, de Staten-Generaal, de diplomatieke dienst en de griffie, toegangen 
en andere administratieve hulpmiddelen. Ook treffen we er formulieren en voorbeelden in aan die de 
griffiers voor het opmaken van resoluties en akten hebben aangelegd. Als we er vanuit gaan, dat de 
feitelijke handelingen en de rechtshandelingen van de Staten-Generaal worden belichaamd door hun 
resoluties en akten, moet op basis van dergelijke formulierboeken een overzicht van werkprocessen en 
handelingen kunnen worden samengesteld. Bewaard gebleven zijn een serie formulierboeken voor het 
opmaken van akten in het archief van de Staten-Generaal181 en een formulierboek voor het opmaken van 
resoluties in het archief van de familie Fagel.182 
Vooral de formulierboeken voor het opmaken van resoluties zijn van belang. Hierin zijn formulieren van 
alle standaardtypen van conclusies van resoluties opgenomen, niet alleen van finale resoluties, maar ook 
van resoluties commissoriaal of ander resoluties die tussenstappen in werkprocessen representeren. Op 
basis van deze standaardresoluties kan althans voor de tweede helft van de zeventiende en de achttiende 
eeuw een overzicht van werkprocessen worden samengesteld en in verband daarmee ook een overzicht 
van handelingen. In het volgende hoofdstuk zijn alle typen resoluties uit het formulierboek met een 
werkproces en een handeling in verband gebracht. 
Een overzicht van rechtshandelingen kan worden afgeleid uit soortgelijke verzamelingen formulieren van 
akten. De griffiers Fagel hebben formulierboeken aangelegd van de akten in forma die vanaf 1650 door de 
Staten-Generaal zijn gedepêcheerd en in de aktenboeken zijn geregistreerd (dus niet de commissies en 
instructies en de akten die de inhoud van een resolutie moesten meedelen). Deze formulierboeken 
bevinden zich nu in het archief van de Staten-Generaal.183 In het archief Fagel bevinden zich bovendien 
bundels retroacta die de griffiers niet omwille van hun inhoud, maar omwille van hun vorm bewaard 
hebben. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de verzameling minuutpatenten uit 1693, 1701 en 1702 in het 
archief Fagel Supplement.184 Dergelijke voorbeeldverzamelingen zijn zeldzaam en worden zeldzamer, 
omdat ze eruit zien als van hun oorspronkelijke plaats afgedwaalde stukken, die erop wachten om in hun 
oorspronkelijke orde terug te keren.  
Een interessante aanvullende bron van onze kennis over de rechtshandelingen en werkprocessen van de 
Staten-Generaal zijn lijsten van tarieven die de griffiers in rekening mochten brengen bij de onderscheiden 
stukken die zij mochten depêcheren. Deze lijsten maken deel uit van de instructies voor de griffier van 
1578 en 1646.185 Beide lijsten bevatten uitsluitend depêches die op verzoek van belanghebbenden werden 
opgemaakt en geen depêches die de Staten-Generaal op eigen initiatief uitvaardigden. 
Ook kunnen contemporaine formulierboeken voor de rechtspraktijk, die voornamelijk formulieren van 
procesakten bevatten, als aanvulling dienen. Ik heb gebruik gemaakt van de editie van 1649 van het 
formulierboek of papegaaij dat is samengesteld door Willem van Alphen, secretaris in het Hof van Holland 
(1608—1691), waarvan in de zeventiende en de achttiende eeuw verscheidene edities zijn verschenen.186 
Dit formulierboek was destijds verplichte kost voor advocaten, procureurs en notarissen, niet alleen in 
Holland, maar in de hele Republiek en daarbuiten. Zij waren ervan doordrongen dat een proces zich moet 
uitdrukken in een logische aaneenschakeling van procesakten en dat de rechtshandeling die van het proces 
de uitkomst was, bepaalt welke akten in een bepaalde zaak toepasselijk zijn. 

                                                
181 Arch. SG inv. nrs. 12448-12450a. 
182 Arch. Fagel inv. nr. 643. Inv. nr. 644 is gelijkluidend. Ook de inv. nrs. 607, 611 en 613, hoewel beschreven onder 
de indices, zijn formulierboeken van resoluties, maar over kortere perioden. De laatste twee verwijzen naar de 
gedrukte resoluties.  
183 Registers inhoudende alfabetisch gerangschikte voorbeelden van allerhande akten van de Staten-Generaal ten 
gebruike bij de griffie, 18e eeuw. 4 delen. Arch. SG inv. nrs. 12448-12450A. Inv. nr. 12448 dateert uit het 3e kwart 
van de zeventiende eeuw, inv. nr. 12449 uit de 1e helft van de 18e eeuw en de inv. nrs. 12450-12450a uit de tweede 
helft van de 18e eeuw. 
184 Arch. Fagel Supplement inv. nr. 57. 
185 Art. XIII van de instructie voor de secretarissen van de Staten-Generaal, 19/04/1578, bij Van Riemsdijk, Griffie, 
169; ‘Lijste ende taux’ bij de instructie voor de griffier, 01/09/1646, bij Van Riemsdijk, Griffie, 189-192. 
186 Het nieuw verbeterde en vermeerderde PAPEGAEY ofte Formulier-Boeck, Inhoudende alderhande Requesten, Mandamenten, 
Conclusien, &c. gelijck die ghebruyckt ende gepractiseert werden voor de respective Hoven van Justitie in Hollandt. Seer nut ende 
dienstigh alle Practisijns den voorsz Hove, ofte andere Rechtbancken, frequenterende, 's Graven-Hage, Iohannes Verhoeve, 1649. 
Er verschenen ook nog edities in 1658, 1682-1683 en 1720.  
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Tenslotte zijn de akten (in de formulierboeken en onder de geregistreerde akten) zelf een belangrijke bron. 
Ze zijn bedoeld om handelingen te representeren en geven dus ook een beeld van de werkprocessen die 
tot die handeling moesten leiden. 
De handelingen, uitvaardigingen, beslis- en uitvaardigingsprocessen van de Staten-Generaal hadden een 
sterk juridisch karakter en waren allesbehalve uniek. De Staten-Generaal hoefden geen nieuwe typen 
uitvaardigingen te bedenken : de meeste zo niet alle typen uitvaardigingen van de Staten-Generaal waren al 
in gebruik bij de hertogen van Bourgondië en de koningen van Frankrijk en maakten deel uit van een 
algemene West-Europese diplomatieke traditie.187 Inzicht in de werkprocessen van de Staten-Generaal 
wordt zeer bevorderd door kennis van regels en voorschriften die golden bij het opstellen en uitvaardigen 
van documenten en van de rechtshandelingen die die documenten belichaamden en dus van de 
contemporaine en hedendaagse rechtshistorische litteratuur (zoals het boek over de soevereiniteit van 
Bodin) en diplomatische litteratuur (zoals de diplomatische handboeken van Pradier-Fodéré en De 
Martens, die on line geraadpleegd kunnen worden).188 Historische woordenboeken en glossaria van de 
Nederlandse rechtstaal die meer inzicht in de betekenis van akten kunnen geven zijn on line te 
raadplegen.189 
Ik heb als voorstudie voor dit boek onderzoek gedaan naar de verschillende definities en toepassingen van 
het contextbegrip in de archiefwetenschap en daaraan een publicatie gewijd, waarin wordt verwezen naar 
de litteratuur en de bronnen die ik heb gebruikt.190 Mijn ideeën daarover zijn bovendien gevormd door de 
discussies in de werkgroep archivistische concepten van de Archiefschool en door mijn samenwerking in 
en buiten dit project met Peter Horsman, die op basis van mijn gegevens het conceptuele model voor het 
interactieve zoeksysteem heeft opgesteld. 
 
 
10 Opzet van dit boek 
 
Het was mijn bedoeling om elk van de vier contextelementen – organisatiestructuur, functiestructuur, 
processtructuur en archiveringssysteem – in een afzonderlijk hoofdstuk te behandelen. Dat leverde bij de 
organisatiestructuur en het archiveringssysteem geen problemen op, maar met de functiestructuur en de 
processtructuur wel. Het is vooral moeilijk gebleken om de werkprocessen afzonderlijk te behandelen, 
zonder de leesbaarheid en de overzichtelijkheid geweld aan te doen. Het ligt voor de hand om het 
besluitvormingsproces te behandelen in een hoofdstuk over de organisatiestructuur (hoofdstuk 2) en de 
administratieve processen in een hoofdstuk over het archiveringssysteem (hoofdstuk 4). De beleids- en 
productieprocessen laten zich het beste behandelen in verband met de handelingen die met die processen 
moeten worden verricht. Handeling en werkproces staan nauw met elkaar in verband en ik heb ze door ze 
als overheidshandelingen te typeren ook zo strak mogelijk aan elkaar geknoopt (zie par. 8.6). Daarom heb 
ik functiestructuur en processtructuur uiteindelijk in één hoofdstuk (hoofdstuk 3) samengevoegd. 

                                                
187 Zie bijv. H. Meisel, Cours de style diplomatique., Tome premier. Paris, 1826. 
188 Paul Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique. Tome I. p. 151 ; Martens, Manuel dipomatique, 51-.75.  
189 De woordenboeken en glossaria zijn bewerkt door Verhas, Historische woordenboeken en glossaria van de Nederlandse 
rechtstaal. Ik heb mij in het bijzonder verlaten op 17e-eeuwse publicaties van Simon van Leeuwen, Hugo de Groot, 
Willem de Groot en de anonieme ’Verclaeringhe.’ het Woordenboek der Nederlandse Taal en in incidentele gevallen 
op omschrijvingen van Gokkel – Van der Wal, Juridisch Latijn,  en De Blécourt, Kort Begrip. De systematiek heb ik 
voor een deel ontleend aan de toepasselijke lemmata in de eerste editie van Diderot en d'Alembert, Encyclopédie.
190 Thomassen, ‘Het begrip context in de archiefwetenschap’


