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EPILOOG 

1 De archieven van de Staten-Generaal als afbeelding 
 
De relatie tussen een archief en de omgeving waarin het wordt gevormd en gestructureerd is een 
afbeeldingsrelatie. Die afbeeldingsrelatie is complex. In de negentiende eeuw was onder historici en 
archivarissen nog de positivistische opvatting gemeengoed, dat een archief een directe, objectieve en 
betrouwbare afbeelding was van de historische werkelijkheid. In de twintigste eeuw heeft die opvatting 
niet veel aanhangers meer. Vanaf het midden van de jaren negentig hebben archieftheoretici als Terry 
Cook, Tom Nesmith, James O’Toole, Verne Harris en Eric Ketelaar voor deze naïeve afbeeldingtheorie 
een postmodern alternatief geformuleerd. In hun benadering wordt met archiefstukken de werkelijkheid 
niet alleen gedocumenteerd, maar ook geconstrueerd, zijn archieven plaatsen waar mensen macht over de 
herinnering en macht over mensen bevechten, maakt de beslissing om wel of niet te archiveren (door 
Ketelaar ‘archivalisering’ gedoopt) een wezenlijk onderdeel uit van de ontstaanscontext, worden het 
ontstaan, het beheer en het gebruik opgevat als een voortdurend proces van recontextualisering, waarbij 
griffiers en archivarissen steeds weer nieuwe betekenislagen over de oudere heen leggen, is een archief wel 
een afbeelding, maar een gemedieerde, geconstrueerde en voortdurend veranderende afbeelding. 
In de archieven van de Staten-Generaal worden de activiteiten van de Staten-Generaal zichtbaar en de 
omgeving waar die activiteiten op waren gericht. Maar de afbeelding is onscherp, statisch, selectief, 
subjectief en niet altijd even betrouwbaar. Het is een onscherpe afbeelding, vooral doordat er veel 
impliciete kennis over de context is verdwenen, kennis die deel uitmaakte van een inmiddels verdwenen 
cultuur en kennis die alleen in de hoofden van degenen die het archief vormden was opgeslagen. Het is 
een statische afbeelding, want het leven gaat sneller dan het papier waarop het wordt vastgelegd, de 
registratuur is weerbarstiger dan de politieke ontwikkelingen, wat bewaard is gebleven zijn de archieven 
van 1796,  niet de archieven van 1696, en de inventaris waarin ze beschreven zijn laat niet hun hele leven 
zien, maar alleen hun levenseinde. Het is een selectieve afbeelding, omdat Haar Hoog Mogenden alleen 
die activiteiten en dat deel van de omgeving van de Staten-Generaal hebben afgebeeld voor zover dat 
nodig was om over een langere periode de rechten te kunnen verdedigen van degenen die ze 
vertegenwoordigden, om de activiteiten te kunnen verrichten die ze moesten verrichten en om zich te 
kunnen verantwoorden voor wat ze hadden gedaan en voor hoe ze dat hadden gedaan. Het is een 
subjectieve afbeelding: de archiefstukken en de archieven als geheel zijn niet gemaakt om te 
documenteren, maar om iets te bewerkstelligen; de griffieambtenaren hebben vanuit hun politieke en 
sociaal-culturele opvattingen en belangen en die van hun opdrachtgevers de archiefstukken en het archief 
betekenis gegeven of van betekenis ontdaan door ze te bewaren, al dan niet te registreren en op de ene of 
de andere manier te ordenen. Het is een niet altijd even betrouwbare afbeelding, omdat men de archieven 
na 1800 bij opeenvolgende bewerkingen en herordeningen in omvang, samenstelling en structuur heeft 
veranderd en omdat men daarbij nieuwe betekenisvolle structuren heeft aangebracht en oude 
betekenisvolle structuren heeft laten verdwijnen. En dan hebben we bovendien nog het probleem, dat we 
niet onbevooroordeeld naar die afbeelding kunnen kijken: we projecteren op de archieven onbewust onze 
ideeën over archieven, over de Nederlandse geschiedenis en over de Nederlandse staatsinrichting, om over 
onze sociale en culturele vooroordelen maar te zwijgen. 
Een archief is een afbeelding van de functies en de activiteiten van de archiefvormer. Maar die afbeelding 
is een interpretatie. De functies en activiteiten van de Staten-Generaal worden in hun archief 
geïnterpreteerd door degenen die zich tot de Staten-Generaal wendden, door de vergadering zelf en door 
de ambtenaren ter griffie. Overheden en particuliere personen stuurden de Staten-Generaal stukken toe 
om hen gunstig te stemmen, een positieve beslissing te ontlokken of zich te verantwoorden. De 
vergadering zelf bepaalde welke van haar besluiten moesten worden vastgelegd, wat geheim moest blijven 
en wat niet, aan welke eisen de ingekomen stukken moesten voldoen en hoe ze moesten worden 
behandeld, en welke stukken moesten worden gedepêcheerd en in welke vorm. Namens de vergadering 
stelden de opeenvolgende griffiers de resoluties en de depêches op, bepaalden ze wat gearchiveerd werd 
en wat niet en beslisten ze hoe de stukken met elkaar in verband moesten worden gebracht, geordend, 
ontsloten en gebruikt.  
Iemand die iets representeert reduceert datgene wat hij representeert tot datgene wat vanuit het gekozen 
perspectief voor hem essentieel is. Van gelijkvormigheid tussen het gerepresenteerde en de representatie is 
geen sprake: een object kan op verschillende manieren worden gerepresenteerd en een representatie kan 
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verschillende objecten representeren. Representeren is een subjectief proces van waarderen en selecteren. 
Het resultaat van dit proces (de representatie) wordt door verschillende variabelen bepaald. Het wordt 
bepaald door de manier waarop het gerepresenteerde en de representatie (bijvoorbeeld de Staten-Generaal 
en hun archieven) elkaar definiëren en afbakenen. Het wordt bepaald door de oriëntatie of het belang van 
waaruit wordt gewaardeerd en geselecteerd, zoals het belang van de instandhouding van de fictie van de 
gelijkwaardigheid van de bondgenoten. Het wordt ook bepaald door het representatiesysteem (systeem 
van betekenissen, code, taal) en het medium (de reproductietechnologie) waarmee de representatie wordt 
vormgegeven, in het geval van de Staten-Generaal geschreven en min of meer gestandaardiseerde 
tekstdocumenten die op de daarvoor aangewezen plaatsen worden opgeborgen. Het wordt verder nog 
bepaald door de criteria die in het waarderings- en selectieproces worden gehanteerd (bijvoorbeeld: 
‘bewijsstukken zijn belangrijker dan verantwoordingsstukken’), de normen en waarden van degenen die 
het proces uitvoert en namens wie het proces wordt uitgevoerd (zoals religieuze normen en waarden of 
respect voor bestaande machtshiërarchieën) en wellicht nog andere cultureel bepaalde factoren. Alleen op 
die indirecte manier zijn archieven representaties (reconstructies) van de werkelijkheid en zijn toegangen 
representaties (reconstructies) van archieven. 
Dat er geen gelijkvormigheid bestaat tussen de archieven van de Staten-Generaal en de werkelijkheid die 
ze afbeelden en de toegangen op die archieven en die archieven zelf, betekent niet, dat we over de 
afbeeldingsrelatie tussen de archieven en de omgeving waarin ze gevormd, gestructureerd en gebruikt zijn 
geen zinnige uitspraken kunnen doen: dat de waarheid eindeloos gefragmenteerd is, betekent niet dat ze 
niet bestaat.  
 
 
2 De archieven van de Staten-Generaal als afbeelding van hun context 
 
2.1 De archieven van de Staten-Generaal zijn een afbeelding van hun context 
Met de afbeeldingsrelatie tussen archieven en de werkelijkheid, wordt in dit boek de relatie bedoeld tussen 
archieven en hun context, de relatie tussen het archief en de omgeving waarin het wordt gegenereerd, 
gestructureerd en bevraagd. 2023 In dit boek heb ik de archieven van de Staten-Generaal en hun context, 
zoveel mogelijk in hun onderlinge verband, beschreven. De context heb ik beschreven in de termen van 
het gehanteerde conceptuele gegevensmodel, dat werd opgesteld door Peter Horsman op basis van 
metadatamodellen die ten behoeve van digitale archiveringssystemen waren ontwikkeld en op basis van 
door mij geformuleerde hypotheses over de context van de archieven van de Staten-Generaal zelf. 
Gebleken is (zie hoofdstuk 1), dat dit model als analysemodel goed bruikbaar is, maar ook, dat de context 
van het archief van een regeringsorgaan van het ancien regime niet op dezelfde manier kan worden 
gemodelleerd als de context van het archief van een moderne organisatie.2024 
Het gegevensmodel onderscheidt binnen de context een ontstaanscontext (die bestaat uit de 
organisatiestructuur, de functiestructuur en de processtructuur), een beheercontext en een 
gebruikscontext. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 heb ik de elementen van de organisatiestructuur, de 
functionele structuur, de processtructuur en de beheercontext geanalyseerd en gewaardeerd. In de 
hoofdstukken 4 en 5 heb ik het archief en de series waaruit het bestaat zodanig beschreven, dat ze in 
verband kunnen worden gebracht met de relevante contextelementen die eerder waren beschreven, onder 
het in hoofdstuk 1 gemaakte voorbehoud, dat een volledige koppeling in het kader van dit onderzoek niet 
mogelijk was.2025 
Als we de archieven van de Staten-Generaal opvatten als een afbeelding van zijn context, dan moeten we 
die verschillende contextelementen kunnen identificeren en waarderen en in meer of mindere mate 
kunnen terugvinden in de structuur en in de vorm van de archiefstukken. We moeten ze kunnen 
terugvinden in de logische structuur, die verwijst naar het interne referentiesysteem (de verwijzingen in en 
op de stukken) en het externe referentiesysteem (het toegangenapparaat) waarmee de stukken met elkaar 
in verband worden gebracht. We moeten ze ook terug kunnen vinden in de fysieke structuur, die verwijst 
naar het fysieke verband tussen de stukken (in liassen, registers en bundels), de volgorde waarin ze op de 

                                                
2023 Thomassen, ‘Korte introductie’, 15. 
2024 Zie hfdst. 1 par. 8.7. Wellicht zou een daarop toepasselijk contextmodel meer moeten lijken op een blokkendoos, 
met modules waarmee verschillende werkprocessen en verschillende combinaties van werkprocessen kunnen worden 
samengesteld en georganiseerd. 
2025 Hfdst. 1 par. 7.4. 



439

planken en in de kasten zijn geplaatst (in series of op formaat) en de plaats waar ze zijn geborgen (in de 
kamer van de griffier of de agent, in de comptoiren van de klerken, op de zolder, in de secrete kas). En 
tenslotte moeten we ze terug kunnen vinden in de vorm van de stukken, in de specifieke redactie van een 
stuk die past bij een activiteit van een specifiek type. 
De functionele context en in het bijzonder de functies die de Staten-Generaal hebben uitgeoefend zien we 
voor een deel terug in de fysieke structuur van het archief: bij de beschrijving van de series in hoofdstuk 5 
is consequent naar de in hoofdstuk 3 beschreven functies verwezen. De relatie tussen functies en fysieke 
structuur is echter incidenteel en fragmentarisch. De series van algemene aard en de series resoluties en 
liassen in het bijzonder laten een dergelijke specifieke verwijzing niet toe; bovendien kan er wel een 
verband worden gelegd tussen een specifieke serie of rubriek, maar daarmee wordt meestal maar een deel 
van de documenten waarin die functie wordt afgebeeld zichtbaar gemaakt. 
De functionele context zien we maar in zeer beperkte mate afgebeeld in de logische structuur van het 
archief. Er komen maar een paar functies voor onder de trefwoorden in de indices op de resoluties. 
Functies zijn voor de interne en externe referentiesystemen eigenlijk te groot. De (rechts)handelingen van 
de Staten-Generaal, waarin de functies werden gerealiseerd, zijn beter zichtbaar. We zien ze afgebeeld in 
de verschillende redactionele vormen die voor de expedities werden gebruikt. Het domein waarop de 
taakuitoefening zich heeft gericht heeft in het archief niet zelden een eigen rubriek gekregen. Zo zien we 
de Europese staten waarmee de Staten-Generaal diplomatieke betrekkingen onderhielden terug in de 
rubrieken van de liassen en de loketkas, waar de fysieke structuur met de logische structuur samenvallen. 
Maar in veel gevallen is er tussen taakgebied en structuur geen directe relatie te leggen.2026 
Soms kunnen organisatie-eenheden direct met archiefbestanddelen in verband worden gebracht. De Grote 
Vergaderingen hebben hun eigen registratuur. De commissies, conferenties en deputaties met 
discretionaire bevoegdheden vormen hun eigen archiefjes, al zijn die door de ordeningsarbeid van agent 
De Heijde niet altijd meer zo goed zichtbaar. De werkzaamheden van bezendingen vinden we in het 
archief in hun eigen series verbalen terug en die van de besognes in de minuutresoluties. Maar verreweg 
het grootste deel van het archief is het archief van de ongedeelde vergadering.2027 
Het archief van de Staten-Generaal is in de eerste plaats een afbeelding van de processtructuur. Dat is 
geen verbazingwekkende conclusie: het was de uitgangshypothese. Uitgangspunt was, dat archief 
procesgebonden informatie is, dat het gegenereerd wordt door samenhangende werkprocessen en dat het 
op basis van die samenhangende werkprocessen wordt gestructureerd zodat het vanuit die samenhang 
bevraagbaar is. Procesgebondenheid maakt informatie tot archief en maakt archief identificeerbaar, 
raadpleegbaar en interpreteerbaar. 
De werkprocessen van de Staten-Generaal zien we in de eerste plaats afgebeeld in de redactionele vorm 
van de documenten. Een document belichaamt een (rechts)handeling. De redactie van het document geeft 
het document een plaats in een uitvaardigingsproces. Het uitvaardigingsproces verbindt de expeditie van 
het document met de documenten die daaraan voorafgaan. Het loopt parallel met het 
besluitvormingsproces.2028 
Ook worden de werkprocessen gerepresenteerd in de logische structuur van het archief. De onderlinge 
verwijzingen in en op de stukken zelf en de verwijzingen in de verschillende indices op de series leggen 
verbanden tussen stukken die in dezelfde zaak hebben gediend, tussen verzamelingen stukken die in 
soortgelijke zaken hebben gediend en stukken die achtereenvolgende fasen representeren in het 
besluitvormingsproces. Het belangrijkste aspect van de logische structuur is het logische verband tussen 
de resoluties en de bijlagen (het resolutiestelsel). De logische structuur is in de eerste plaats een afbeelding 
van het besluitvormingsproces. 
De werkprocessen zijn maar in beperkte mate in de fysieke structuur van het archief zichtbaar. De fysieke, 
chronologische volgorde van de stukken in de series is een betekenisvolle, logische structuur, maar een 
structuur die niet direct aan specifieke werkprocessen te koppelen is. Toch is de fysieke structuur als 
afbeelding van de werkprocessen niet helemaal onbelangrijk. De series secrete resoluties van na 1651 laten 
zien, dat er een afzonderlijk secreet vergaderproces heeft bestaan. Door een serie secrete resoluties van 
vóór 1651 te construeren heeft De Heijde de indruk gewekt dat dat secrete  vergaderproces vóór 1651 ook 
al bestond. Zo kunnen fysieke ordeningen interpretaties en fysieke herordeningen herinterpretaties zijn 
van werkprocessen.  

                                                
2026 Hfdst. 1 par. 8.3. 
2027 Hfdst. 1 par.8.2. 
2028 Hfdst. 1 par. 8.4. 
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Het archief van de Staten-Generaal is gebonden aan werkprocessen en in het bijzonder besluitvormings- 
en uitvaardigingsprocessen. Elk werkproces van de Staten-Generaal bestaat uit een aantal processtappen 
die met archiefstukken aan elkaar worden geknoopt. Elk werkproces begon met de indiening van een 
schriftelijk voorstel of verzoek en eindigde met de uitvaardiging van een brief, een beschikking, een 
verordening of een overeenkomst. Alle stappen die door de vergadering in dit proces werden gezet, 
werden met elkaar verbonden door resoluties, die naar elkaar en naar de ingekomen en uitgaande stukken 
verwezen. Zo werd elk werkproces afgebeeld in een reeks stukken, waarvan de initiatiefstukken, de finale 
resolutie en het uitgevaardigde stuk de markantste en de meest typerende zijn. In onderlinge samenhang 
openbaren die stukken niet alleen welke beslissingen zijn genomen, welke rechtshandelingen zijn verricht 
en wie waarom het initiatief heeft genomen, maar ook welke processtappen daarbij in welke volgorde zijn 
gezet. Zo bleef het proces en de achtereenvolgende processtappen reconstrueerbaar en de daaraan 
gebonden informatie beschikbaar en interpreteerbaar. 
Voor het doel waarvoor het gegevensmodel was opgesteld, waren alleen die omgevingsfactoren relevant 
die direct de vorming van het archief bepalen en die tot de ontstaanscontext worden gerekend. De sociale 
en culturele context (een begrip dat werd geïntroduceerd door Ketelaar in zijn Amsterdamse oratie van 
19982029) was daarom niet in het gegevensmodel opgenomen. Maar de sociale en culturele omgeving 
beïnvloedt de manier waarop de ontstaanscontext in archief wordt afgebeeld. De keuzes die bij de 
vorming, het beheer en het gebruik van archief worden gemaakt worden mede door 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, de cultuur van de politieke elite, het geldende recht, de inrichting van de staat, de 
heersende conventies over wat gedocumenteerd moest worden en wat niet. Zelfs een globale behandeling 
van deze omgevingsfactoren gaat het bestek van dit boek ver te buiten. In eerdere hoofdstukken heb ik er 
een paar aangestipt, waaronder de politiek-ideologische en de juridische factoren.2030 Bijzondere aandacht 
wil ik hieronder alleen nog besteden aan de culturele bepaaldheid van de ordeningsschema’s van de Staten-
Generaal en de invloed van de politieke macht op de administratieve organisatie.  
 
2.2 De door de Staten-Generaal gehanteerde classificaties zijn een afbeelding van hun perceptie van de 

sociale en culturele werkelijkheid 
De Staten-Generaal hanteerden voor de ordening en de ontsluiting van hun archief een eigen 
ordeningsschema om de omgeving waarop hun activiteiten gericht waren te representeren en zo 
informatie over hun betrokkenheid bij die omgeving toegankelijk te maken. Dit ordeningsschema 
ontstond in het begin van de zeventiende eeuw, toen het bij de ordening van de liassen werd toegepast, 
werd later ook voor de ordening van de loketkas en de Secrete Kas gebruikt, werd ten grondslag gelegd 
aan de inrichting van de indices en bleef tot het einde van de Republiek in gebruik.2031 Het 
ordeningsschema voor de liassen bestaat uit rubrieken voor de lopende stukken, de particuliere stukken, 
de processen, de munt, de Admiraliteiten, de door de Admiraliteiten ingediende staten van convooien en 
licenten, de handelscompagnieën, de verschillende Generaliteitslanden vanaf hun verovering en de 
buitenlandse vorsten vanaf het aanknopen van diplomatieke betrekkingen.2032 Deze rubrieken vinden we 
als trefwoorden terug in de veel specifiekere indices. Met gebruikmaking van deze trefwoorden verwijzen 
de indices, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, naar enkele onderwerpen van bemoeienis, naar de personen 
en corporaties die een rol speelden in de uitvoering van de werkzaamheden of op wie die werkzaamheden 
waren gericht, de typen in gekomen stukken waarop ze een besluit moet nemen, de akten die ze moet 
depêcheren en stappen in het besluitvormingsproces. 
Het ordeningsschema van de Staten-Generaal was (zoals elke classificatie) een representatie van de manier 
waarop ze hun kennis over hun activiteiten in relatie tot die omgeving wilden ordenen en begrijpen. 2033 
Het duidelijkst wordt dit zichtbaar in het trefwoordensysteem van de indices op de resoluties, dat niet 
voldoet aan de eisen die wij tegenwoordig aan een classificatie stellen. Het daalt niet af van het algemene 
naar het bijzondere, trefwoorden voor de taakgebieden van de Staten-Generaal ontbreken, de 
onderverdelingen van de verschillende ingangstrefwoorden zijn niet homogeen, de 
                                                
2029 Ketelaar, Archivalisering en archivering. 
2030 Resp. in de Proloog en in hfdst. 3 par. 1.3. 
2031 Zie het ‘Vergelijkend overzicht van de respecten van de liassen, de Loketkas en de Secrete Kas’ in hfdst. 5 par. 
5.1. 
2032 Van Riemsdijk, Griffie, 122-123, 129, 136-137. 
2033 Bowker en Star, Sorting things out, 54. 
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onderwerpsaanduidingen sluiten elkaar niet wederkerig uit, van volledige collocatie (vaste 
rangschikkingsvolgorde) is geen sprake, resoluties kunnen dikwijls onder meer dan één en soms wel onder 
vier trefwoorden worden gevonden .2034 Maar door deze eigenaardigheden sluit het goed aan bij de 
dominante structuurschema’s van de West-Europese maatschappij, de structuurschema’s van het 
leenstelsel en de standenstaat, die niet alleen overlappende jurisdicties, maar ook vaste hiërarchieën 
representeerden. 2035 De toepassing van een classificatie zoals wij gewend zijn te gebruiken zou de hele 
toenmalige wereld op zijn kop zetten.  
De Staten-Generaal hebben op de organisatie van de stukken die ze genereerden niet alleen hun 
bemoeienissen met hun omgeving geprojecteerd, maar ook de hiërarchie van die bemoeienissen. Die 
hiërarchie hebben ze aangebracht in alle opsommingen en onderverdelingen die voorkomen in hun 
registers, hun inventarissen, hun indices, hun resoluties en hun depêches. In hun ordeningsschema worden 
de hiërarchieën van het leenstelsel (een hiërarchie van leenheren, leenmannen en achterleenmannen) 
gecombineerd met die van de standen (geestelijkheid, adel en steden). Onder de vorsten stond de Keizer 
aan de top (met de Paus deden de Staten-Generaal geen zaken), gevolgd door de koningen van Frankrijk, 
Spanje en Portugal, Engeland, Denemarken en Zweden, de Doge en de Raad van de Republiek van 
Venetië2036, de aartshertogen, de keurvorsten en de andere vorsten; daarna volgden de lagere heren en de 
stadsregeringen. Bij de stemhebbende provincies kwam het hertogdom Gelderland als eerste, gevolgd 
door de graafschappen Holland en Zeeland en de heerlijkheden Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en 
Lande; daarna kwam Drenthe. Het hertogdom Brabant ging vóór het graafschap Vlaanderen en Staats-
Brabant dus vóór Staats-Vlaanderen, Dordrecht kwam voor Amsterdam, de stad Groningen voor de 
Ommelanden, ridderschappen voor de steden, haar Hoog Mogenden voor de Raden van State en die weer 
voor de Generaliteitsrekenmeesters, extraordinaris gezanten voor ordinarissen. In de vergadering van de 
Staten-Generaal rouleerde het voorzitterschap over de provincies in hun rangorde, Gelderland bracht als 
eerste zijn stem uit en mocht ook altijd de voorzitter van de secrete besognes leveren. De geestelijkheid 
was de hoogste stand, gevolgd door de adel of ridderschap, de burgers en de boeren. Mannen gingen voor 
vrouwen: iedereen had en kende zijn plaats en de plaats van de groep waartoe hij hoorde en aan die plaats 
en die groep ontleende hij rechten en plichten. 
De structuurschema’s van stand en staat vormden in combinatie een algemeen ordeningsschema, dat in 
veel gevallen niet alleen de volgorde van de stukken aanwees, maar ook hun betekenis en hun onderlinge 
verband. Het werd niet alleen door de Staten-Generaal toegepast, maar ook bijvoorbeeld door de familie 
Fagel en de Nassause Domeinraad. Het griffiersarchief van de Fagels was grofweg verdeeld in stukken 
over de hoge colleges van staat, over de activiteiten die de Staten-Generaal uitoefenden krachtens de Unie 
en over andere activiteiten; deze afdelingen waren volgens de gebruikelijke hiërarchie onderverdeeld. De 
archieven van de Nassause Domeinraad waren geordend naar leenhof en die weer naar de rangorde van de 
landsheren onder wie die leenhoven ressorteerden.  
Classificaties zijn collectieve representaties en bijgevolg de uitkomst van onderhandelingen. Aan 
classificaties liggen sociale en politieke oordelen ten grondslag; achter elke classificatie liggen een 
onzichtbare infrastructuur, machtsverhoudingen, morele waarden.2037 De rangorde was een afbeelding van 
de machtsverhoudingen, maar ook een machtsinstrument. De Republiek leverde bijna veertig jaar lang 
strijd om erkenning te krijgen voor haar plaats in de hiërarchie direct na Venetië. Friesland verloor zijn 
strijd om de voorrang met Overijssel. Stad en Lande was als heroverde provincie zeker van de laatste 
plaats. Gelderland en Holland wisselden elkaar af in de Vlaamse commissie omdat Holland anders nooit 
de premier kon zijn. In de geschreven classificatie blijven altijd sporen zichtbaar van de sociale en politieke 
strijd die bij haar totstandkoming is gevoerd. Men kan er een verbazende hoeveelheid sociale, politieke en 

                                                
2034 De ingangstrefwoorden kunnen worden onderverdeeld in generalia met vooral namen van particuliere personen 
die om een beschikking hebben gevraag, trefwoorden die verwijzen naar degenen die een rol spelen in de uitvoering 
van werkzaamheden van de Staten-Generaal of op wie die werkzaamheden zijn gericht, trefwoorden die verwijzen 
naar typen ingekomen stukken waarop moest worden gedelibereerd en enkele trefwoorden die verwijzen naar 
onderwerpen van bemoeienis. Zie in hfdst. 4 de paragrafen over de indices. 
2035 Al eerder (hfdst. 1 par. 8.3, 8.4 en vooral 8.7) is geconstateerd, dat de functies en werkprocessen van de Staten-
Generaal niet in een homogene classificatie kunnen worden ondergebracht. 
2036 Venetië was een republiek die een koninkrijk (Cyprus) bezat. Het werd in de hiërarchie gevolgd door de Staten-
Generaal, een republiek die over koningen in Indië regeerde. 
2037 Knight, Ordering the World, 27. 
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filosofische context in lezen. “The trick is to read the classification itself, restoring the narratives of 
conflict and compromise as we do so.”2038 
Door archivarissen wordt het belang van deze ordeningsstructuur niet altijd hoog genoeg ingeschat. Bij de 
inventarisatie van de archieven van de Nassause Domeinraad  werd de ordening van de domeinen binnen 
de hiërarchie van de leenkamers vervangen door een ordening volgens de huidige provincies en binnen de 
provincies door een alfabetische ordening.2039 In veel series in het archief van de Staten-Generaal werd de 
betekenisvolle hiërarchische ordening (waarin bijvoorbeeld Oost-Friesland als achtste provincie direct na 
de binnenlandse rubrieken en meteen voor de Keizer was geplaatst) door Japikse door een betekenisloze 
alfabetische of chronologische ordening vervangen.2040 
 
2.3 Het archief van de Staten-Generaal is een locus van politieke macht 
Tot de sociale en culturele context van de archieven van de Staten-Generaal horen ook het politieke 
systeem, de politieke macht en de politieke ideologie. De archieven van de Staten-Generaal zijn een 
zelfinterpretatie en een afspiegeling van een regerende macht. 2041 In hun samenstelling en hun 
verwevenheid met de archieven van de Staten van de provincies beelden ze de federale staatsstructuur af 
en de eigenaardigheden van een door colleges geregeerd bondgenootschap, waar alle macht representatief 
is en waar tot op het niveau van de steden over de internationale politiek moet worden meebeslist en 
verantwoording moet worden afgelegd. De archieven moeten daarbij de formele machtsverhoudingen 
laten zien en niet de feitelijke. De interne en externe communicatie is gereguleerd en gereglementeerd. 
Verzoekschriften die niet passen in de staatkundige fictie worden gecorrigeerd of niet in behandeling 
genomen. 
Politieke veranderingen gingen hand in hand met veranderingen in het archiefbeheer. De Staten-Generaal 
vormden vóór de Opstand geen archief; het begin van de archiefvorming in 1576 markeert het begin van 
hun zelfstandigheid. In de eerste decennia van hun bestaan zagen hun archieven er niet uit als archieven 
van de staat. Ze beeldden vooral de werkzaamheden af van de griffiers en secretarissen, die ze in kisten 
van de ene vergaderplaats naar de andere mee sleepten. In 1585 veranderde dat. De Staten-Generaal en 
hun griffie werden voorgoed gevestigd in Den Haag op het Binnenhof, op de plaats waar vanouds de 
landsheer zijn kwartier had. Die plaats was een symbool voor de positie van de Staten-Generaal als 
hoogste orgaan van de regering en tegelijkertijd voor de Hollandse hegemonie in de Unie.2042 Vanaf 1585 
kreeg het archief het aanzien van het archief van de regering (in de resolutieregisters zijn ook niet meer de 
ambtsperioden van de griffiers te herkennen) en kon de griffie zich gaan ontwikkelen van een 
schrijfkantoor tot het centrum van het staat.2043 
Politieke ontwikkelingen (‘de uitheemse alliantiën’) zorgden voor een snelle groei van het archief. In 1619 
moest het worden geïnventariseerd. De strakkere ordening die het kreeg, lijkt verband te houden met een 
strakkere afbakening van de competenties van de Staten-Generaal, de Raad van State en de Prins, die in 
deze jaren werd doorgevoerd. De ontwikkeling van de diplomatie en de conjunctuur van oorlog en vrede 
zouden de belangrijkste oorzaken blijven van de groei van de archieven. De omvang van de 
resolutieregisters nam vanaf de sluiting van het Drievoudig Verbond in 1598 voortdurend toe en volgt die 
oorlogsconjunctuur tot de Bataafse omwenteling op de voet. 2044 
Onder Aerssens werd de griffie een plaats van macht en prestige. De griffier werd onderdeel van het 
politieke apparaat; hij ontwikkelde zich van de secretaris die de administratie houdt tot expressiemiddel 
van de macht van de staat.2045 Zijn macht nam toe, vooral in tijden waarin de Prins het overwicht van 
Holland en zijn raadpensionaris op de politiek en vooral op de buitenlandse zaken kon matigen. Vooral de 
macht van Musch (griffier 1628-1650) was groot. Als instrument van Frederik Hendrik kon hij de 
Hollandse partij in de Staten-Generaal ringeloren. Hij monopoliseerde de toegang tot het archief zodat hij 
het kon inzetten voor de belangen van Frederik Hendrik en zijn eigen particuliere belangen. Zo werd de 
strijd tussen Frederik Hendrik en Holland, die ook een strijd was tussen Musch en Holland, een strijd om 
toegang tot de archieven van de Staten-Generaal. In de jaren veertig, toen die strijd op zijn hoogtepunt 
                                                
2038 Bowker en Star, Sorting things out,  55. 
2039 Thomassen, ‘De archieven van de Nassause Domeinraad’, 31-35. 
2040 Zo ook bij de ordening van de liassen (hfdst. 5 par. 5.1) en de buitenlandse verbalen (hfdst. 5 par. 8.1.12). 
2041 Head, ‘Mirroring governance’, 319, onder verwijzing naar P. Rück. 
2042 Zie de Proloog. 
2043 Verg. Dover, ‘Deciphering the diplomatic archives of fifteenth-century Italy’, 309. 
2044 Zie hfdst. 4 par. 3.2. 
2045 Verg. Dover, ‘Deciphering the diplomatic archives of fifteenth-century Italy’, 302. 
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was, namen de Staten-Generaal onder druk van Holland herhaaldelijk maatregelen om Musch een toontje 
lager te laten zingen en de toegankelijkheid van het archief te bevorderen. In 1646 brachten Haar Hoog 
Mogenden de Secrete Kas over van de griffie naar hun eigen vergaderzaal om te demonstreren dat 
Holland en zijn zes bondgenoten en niet de prins en zijn griffier aan de touwtjes trokken. Ook werd toen 
een begin gemaakt met de registratie van de ingekomen en uitgaande stukken.2046 
De zelfstandigheid van de staat werd in het archief gesymboliseerd. In 1648 werd de ratificatie van de 
vrede van Munster in de Secrete Kas opgeborgen. Hierin was speciaal voor dit doel een binnenkast 
aangebracht, waar men sindsdien ook het grootzegel bewaarde.2047  
In de Grote Vergadering van 1651 werd de hegemonie van Holland bevestigd en werd de greep van de 
provincies op het centrale apparaat versterkt. Een van de meest effectieve maatregelen die door deze 
vergadering werden genomen, was de regeling van de secrete correspondentie en in het bijzonder de 
secrete correspondentie van de gezanten. Dat maakte de splitsing mogelijk van de vergadering in een 
ordinaris vergadering en een secrete vergadering, waar vooral de buitenlandse zaken aan de orde kwamen. 
Dat gaf de provincies de mogelijkheid om secrete zaken in hun vergadering en niet in besognes te 
behandelen, waardoor ze de besluitvorming beter konden beheersen.2048  
De bouw van een nieuwe griffie in 1653 was bedoeld om de chaos in de griffie tegen te gaan maar ook om 
de greep van de provincies op de centrale regering te versterken. De Hollander De Heijde, die als agent 
werd aangesteld, nam in opdracht van de vergadering en op eigen initiatief een groot aantal maatregelen 
om de toegankelijkheid van het archief te bevorderen, waaronder de indicering van de resolutieregisters en 
de inventarisatie van de secrete kas, waar onopgemerkt nog allerlei geheime stukken lagen die Musch daar 
tijdelijk in had opgeborgen. Ook herordende hij het archief uit de halve eeuw voor zijn tijd. Daardoor 
kreeg het archief uit de eerste decennia van het bestaan van de staat alsnog het aanzien van een archief van 
de staat. Maar de politieke verhoudingen tussen de provincies maakten secretesse tot een illusie, zoals in 
1669 na de dood van Aitzema bleek.2049 
In 1670 kwam de griffier in het centrum van de macht te staan. Gaspar Fagel, die in dat jaar als griffier 
werd aangesteld, was de eerste griffier uit de Fagel-dynastie, die tot de omwenteling van 1795 het ambt in 
haar bezit zou hebben. De griffier werd de facto de leider van de Staatse diplomatie. In 1672 werd het 
griffierschap gesplitst en kon de griffier zich helemaal gaan wijden aan de secrete vergadering en de secrete 
besognes. Een tweede griffier of commies (een ambt dat ook meestal door een Fagel zou worden bekleed) 
werd belast met de zorg voor de ordinaris vergadering.2050 
Politieke macht was ook kennismacht. De Fagels, en vooral Hendrik Fagel de Oude, tussen 1728 en 1790 
commies, tweede griffier en griffier, brachten in de loop van de jaren een geweldige hoeveelheid 
archiefstukken, documentatiemateriaal en handschriften bij elkaar en een van de grootste particuliere 
bibliotheken van Europa. Hun ambtsarchieven en hun documentatie sluiten nauw op het archief van de 
Staten-Generaal aan. Het griffiersarchief bevat bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid correspondentie die 
de griffiers (niet officieel maar in het particulier) voerden met de Staatse gezanten in heel Europa. Het 
archief van de Staten-Generaal werd nu geheel volgens het resolutiestelsel geordend, waarbij de loket- en 
de secrete kas werden opgeheven. Het was door een goede indicering en registratie ondanks zijn steeds 
toenemende omvang goed voor ingewijden toegankelijk. Het ontwikkelde zich in de achttiende eeuw van 
de griffie van haar Hoog Mogenden tot een secretarie van staat, waar alle activiteiten van de staat werden 
gedocumenteerd en gestuurd. 
Die ontwikkeling vond zijn hoogtepunt in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen Hendrik Fagel de 
Oude griffier en Willem IV en V stadhouders waren. De staat kreeg toen sterk monarchale trekken. De 
griffie fungeerde niet alleen als de bewaarplaats van de archieven van de Staten-Generaal, maar ook als 
besturingscentrum van de staat, een informatiecentrum voor de stadhouder en een distributiecentrum van 
actueel politiek nieuws voor de Staatse gezanten in het buitenland. Er ontwikkelde zich een diplomatieke 
dienst onder leiding van de griffier met diplomaten met vaste standplaatsen. Gezanten leverden geen 
verbalen meer in na afloop van hun missie: de aard van hun contacten met hun lastgevers resulteerde in 
permanente correspondentie per brief, met de Staten-Generaal en met de griffier. 
                                                
2046 Zie hfdst. 4 par. 3.4. 
2047 Over de symboolwaarde van de ratificatie, het kistje en de ander parafernalia Zie Thomassen, ‘The peace of 
Münster.’ 
2048 Ook dit was vooral ingegeven door het belang van Holland; het is op zijn minst opmerkelijk dat in de serie 
Generaliteitsresoluties van Holland ook de secrete resoluties zijn afgeschreven. 
2049 Zie hfdst. 4 par. 3.4. 
2050 Zie hfdst. 2 par. 4.1. 
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Het archief werd afgesloten in 1796, toen de vergadering van de Staten-Generaal door de Nationale 
Vergadering werd vervangen. Het einde van de archiefvorming was een politiek einde en het oordeel over 
het archiefbeheer een politiek oordeel. De Commissie tot Onderzoek van het Politiek en Finantieel Gedrag 
van de Regenten en Ministers van ’t voorig Bewind, ingesteld in 1795 door de Provisionele Representanten 
van het Volk van Holland, meldde in haar rapport, dat ze het archief van de Staten-Generaal in grote 
wanorde had aangetroffen.2051 Drie jaar later verzekerde Schimmelpenninck de Nationale Vergadering de 
griffie van HHM "in de volmaakste orde te hebben bevonden, zoodat er mogelijk geene cancelarij in Europa 
is, waarin alles op dien voet gevonden wordt" 2052 
 
 
3 De archieven van de Staten-Generaal en hun context als reconstructies 
 
3.1 De gelaagdheid van het archief van de Staten-Generaal  
Archivarissen gaan er vanuit dat hun klanten niet op raadsels, problemen en verwarring zitten te wachten. 
Archieven toegankelijk maken betekent voor hen die archieven zo eenvoudig, begrijpelijk en eenvormig 
mogelijk ordenen en beschrijven. Daarbij vervangen ze het complexe door het eenvoudige, het 
raadselachtige door het begrijpelijke en het afwijkende door de standaard. Maar archieven die echt 
ingewikkeld, onbegrijpelijk en bijzonder zijn moeten ook als ingewikkeld, onbegrijpelijk en bijzonder 
worden geordend en beschreven, hoe paradoxaal dat ook lijkt. We moeten de dingen, zoals Einstein ons 
heeft voorgehouden, wel zo eenvoudig mogelijk voorstellen, maar niet eenvoudiger dan dat. 
Over de betekenis van onbegrijpelijke ordeningen heeft Foucault in De woorden en de dingen veel 
behartenswaardigs geschreven. Hij stelt, dat de overgang van het Ancien Regime naar de moderne tijd een 
vorm van discontinuïteit is in de epistèmè van de westerse cultuur, die vooral tot uiting komt in de manier 
waarop kennis wordt vergaard en geclassificeerd. “De orde, tegen de achtergrond waarvan wij denken, is 
niet dezelfde als die van de klassieke periode. (…) Op het archeologische vlak ziet men, dat het stelsel van 
positiviteiten bij de overgang van de XVIIIde naar de XIXde eeuw in zijn geheel is veranderd. Niet omdat 
de rede vorderingen gemaakt heeft, maar – de zijnswijze van de dingen en de orde die ze indeelt en 
vervolgens aan het weten aanbiedt, is grondig veranderd.”2053 Met de woorden van Foucault in gedachten 
opperde ik in 1995 bij de presentatie van de inventaris van de gezantenarchieven: “Het eigene van het 
Ancien Regime zou wel eens meer gelegen kunnen zijn in ordeningen die we niet begrijpen, dan in 
ordeningen die met onze inzichten overeenkomen. (…) Het inventariseren van archieven uit het Ancien 
Regime vraagt om verdraagzaamheid tegenover het ogenschijnlijk doelloze, het afwijkende en het 
onbegrijpelijke”, wat vanuit het gezichtspunt van de tijdgenoot doelmatig, regulier en logisch is geweest. 
“De archivaris moet het ordeningsparadigma van de archiefvormer blootleggen en dit confronteren met 
het ordeningsparadigma dat past bij zijn eigen tijd en cultuur.”2054 
Archivarissen moeten in de archieven die ze ontsluiten oudere ordes respecteren, ook als die ordes hen in 
eerste instantie als onbegrijpelijk voorkomen. Ordenen is een machtsdaad en een inventaris niet meer dan 
een gerealiseerde mogelijkheid.2055 Het archief van de Staten-Generaal is volgens de klassieke leer het 
archief zoals het er in 1796 uitzag en dat in een inventaris moet worden beschreven. Dat betekent niet dat 
eerdere ordeningen onzichtbaar moeten worden gemaakt of dat de betekenissen die na 1796 zijn 
toegevoegd moeten worden uitgewist. De betekenissen van een archief uit het ancien regime komen alleen 
dan optimaal tot hun recht als de gelaagdheid ervan wordt gerespecteerd en in de representaties ervan niet 
alleen de werkzaamheden en drijfveren van de oude griffiers en secretarissen interpreteerbaar zijn, maar 
ook de herordeningsdrift en de maatschappelijke, historische en archivistische opvattingen van 
opeenvolgende generaties van archivarissen, inclusief die van vandaag.2056 Respect des fonds moet worden 
opgevat als respect voor de gelaagdheid van het archief, die in haar totaliteit reconstrueerbaar en 
interpreteerbaar moet blijven. Zo benadrukken we, zoals Ketelaar het uitdrukt, “the archive’s power: the 
                                                
2051 Rapport van de Commissie van 05/12/1795, arch. van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland inv. 
nr. 105, rapport 10. 
2052 Dagverhaal de handelingen van de Nationale Vergadering, dl. I bl. 85, bij : Van Riemsdijk, Griffie, 158. 
2053 Foucault, De woorden en de dingen, 21-22. 
2054 Thomassen, ‘De legatiearchieven: een eindeloze zaak’, 11-12, 16. 
2055 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 109. 
2056 “Archivists should perhaps begin to think in less in terms of a single, definitive, static arrangement and 
description process, but rather a continuous, relative, fluid arrangements and descriptions, as on-going processes”: 
Yakel, ‘Designing Representational Systems.’ 
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archive as ‘repository of meanings’ the multilayered, multifaceted meanings hidden in archivalization and 
archiving, which can be deconstructed and reconstructed, then interpreted and used by scholars, over and 
over again. We read today other things in the archive, than the next generation will read, and so on ad 
infinitum.”2057 
Respect voor de oorspronkelijke orde houdt niet per se de fysieke reconstructie van het archief in. Die 
fysieke reconstructie kan wenselijk zijn als de orde zeer ingrijpend is verstoord, zoals bij de archieven van 
de Nederlandse gezanten in het buitenland en de Collectie Fagel Supplement. Maar het archief van de 
Staten-Generaal hoeft niet fysiek te worden herordend en te worden omgenummerd om als authentieke 
historische bron gebruikt en geïnterpreteerd te kunnen worden. Met alternatieve ordeningen zoals de 
tabellarische inventaris van de resoluties en de overzichten en analyses in dit boek kan hetzelfde doel 
worden bereikt. Bij fysieke reconstructie moeten heel wat valkuilen worden vermeden en moeilijke keuzes 
worden gemaakt. Met de reconstructie van het archief Fagel Supplement bijvoorbeeld heb ik oude 
verbanden tussen de geïdentificeerde stukken fysiek hersteld, maar ook hun geschiedenis tweehonderd jaar 
teruggedraaid. Ik bracht naar dat supplementarchief uit de Aanwinstencollectie van het Algemeen 
Rijksarchief drie bundels over met stukken die afkomstig waren van Vegelin van Claerbergen, 
gedeputeerde van de Staten-Generaal te velde in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse 
Successieoorlog. Het waren drie van de vijf kavels die deel hadden uitgemaakt van de collectie 
zogenaamde doubletten die Hendrik Fagel de Jonge in 1792 had laten veilen en die sindsdien geen deel 
meer uitmaakten van zijn handschriftenverzameling.2058 Dat ze in het bezit zijn geweest van de Fagels is 
interessant, maar interessant is natuurlijk ook, dat ze tot het archief van Van Claerbergen hebben behoord, 
dat ze na 1792 in handen zijn geweest van een of meer andere verzamelaars en zelfs dat het Algemeen 
Rijksarchief ze heeft gekregen of aangekocht. De van Fagel afkomstige stukken uit de Collectie Goldberg 
die in 1828 door het Rijksarchief was verworven, bracht ik ook naar het archief Fagel Supplement over. 
De Tweede Afdeling stond de stukken graag af; men was daar toch al bezig de bestanddelen terug te 
brengen naar de archieven van herkomst, voor zover traceerbaar. Blijkbaar vonden we de Collectie 
Goldberg, zo kenmerkend voor handschriftenverzamelingen die na 1800 door de homines novi werden 
aangelegd, niet interessant genoeg en vonden we het feit dat bepaalde stukken van Fagel afkomstig waren 
belangwekkender dan het feit dat ze via de commissie die na de omwenteling het politiek gedrag van de 
voormalige griffier had onderzocht bij Goldberg terecht waren gekomen. 
Archivarissen zouden zich wellicht kunnen spiegelen aan archeologen en restauratoren. Realiseer je 
opvattingen over de oude orde op papier. Beschouw fysieke reconstructies van archieven en collecties als 
noodopgravingen. En als je zo’n noodopgraving moet doen, verantwoordt dan zorgvuldig je beslissingen 
en zorg dat ze omkeerbaar zijn. 
Respect voor de oorspronkelijke orde is ook respect voor classificaties die de onze niet zijn. Classificaties 
representeren een cultuurgebonden kijk op de wereld; bij vervanging door eigentijdse 
representatiestandaards wordt die kijk op de wereld door onze kijk op de wereld vervangen. 
Beschrijvingsstandaards als ISAD(g) en EAD kunnen goed worden toegepast op de archieven van de 
negentiende en twintigste eeuw, maar ze zijn niet geschikt voor het beschrijven van archieven uit het 
ancien regime waarvan de ordening op een ander type classificatie is gebaseerd. 
Al die eisen waaraan archivarissen bij de ontsluiting van archieven zouden moeten beantwoorden zijn 
gauw opgeschreven, maar zijn ze ook realistisch? Er zijn natuurlijk niet veel archieven die zoveel aandacht 
verdienen als de archieven van de Staten-Generaal, maar dat neemt niet weg, dat het bewerken van oudere 
archieven met respect voor hun complexiteit en onbegrijpelijkheid stukken tijdrovender is dan het 
digitaliseren van archiefbeschrijvingen in inventarissen en bovendien moeilijk valt in te passen in het door 
de meeste archieven gehanteerde doelgroepenbeleid. Het is ook de vraag of dit exclusief de taak van 
archivarissen moet zijn. 
 
3.2 Afbeeldingen verbeelden: samenwerking tussen archivarissen en historici 
De filmhistoricus Karel Dibbets constateerde in 2006, dat archivarissen en historici uit elkaar groeien 
omdat archivarissen een ander belang zijn gaan dienen en zich meer op educatie, amusement en toerisme 
dan op historisch onderzoek zouden zijn gaan richten. De digitale infrastructuur die archivarissen bouwen 
hebben ze niet voor historici ontworpen, maar historici zijn er wel steeds meer op aangewezen. Dibbets 

                                                
2057 Ketelaar, ‘Tacit narratives’, [140] 74. 
2058 De vijf bundels van Van Claerberge worden vermeld in Catalogus Fagel 1792, onder de kavelnummers 395-399. De 
nrs. 396, 398 en 399 zijn nu de inv. nrs. 105 a-c van arch. Fagel Supplement. 
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bepleitte meer samenwerking. Archivarissen zouden de bronnen formeel kunnen ontsluiten en historici 
zouden die bronnen van historische context moeten voorzien.2059 
Deze benadering sluit aan bij wat wel de ‘archival turn’ onder historici wordt genoemd. In de jaren 
negentig zijn historici archieven gaan gebruiken als onderzoeksobject en ze gaan beschouwen als sociaal, 
cultureel en politiek gesitueerde fenomenen, waarvan de karakteristieken en veranderingen op zichzelf 
betekenisvol zijn.2060 In 2006 heeft het Radcliffe Institute in Cambridge, Massachusetts aan de ‘archival 
turn’ onder historici zijn Exploratory Seminar gewijd. In hun Introduction in het Special Issue van Archival 
Science waarin de papers werden gepubliceerd2061, bepleitten Ann Blair en Jennifer Milligan een 
intensivering van de vruchtbare dialoog van historici en archivarissen over de grenzen van hun disciplines 
heen bij het historisch onderzoek naar archieven. Cultuurhistorici hebben er recentelijk op gewezen dat 
archieven, naast musea en bibliotheken, sites zijn die zich goed lenen voor onderzoek naar concepten over 
kennis en de organisatie en de beheersing van die kennis door de staat. Tegelijkertijd hebben meer 
theoretisch georiënteerde antropologen, filosofen en beoefenaren van de kritische theorie gewezen op het 
‘archief’2062 als een cruciale, maar vaak over het hoofd geziene plaats van politieke en epistemologische 
macht. De machtsmodaliteiten die werkzaam zijn bij het creëren en conserveren van deze bronnen 
zouden in het onderzoek niet gereproduceerd, maar kritisch geproblematiseerd moeten worden.2063 
 
 
4 Inventarissen als afbeeldingen van de archieven van de Staten-Generaal 
 
4.1 Wat toegangen afbeelden 
Archief en context definiëren elkaar; wie wat zegt over de een, zegt ook wat over de ander. In 
inventarissen worden archieven en hun contexten niet alleen gerepresenteerd, maar ook geconstitueerd, 
worden historische bronnen en historische werkelijkheden niet alleen beschreven, maar ook gecreëerd. 
Een archivaris die een archief inventariseert, recontextualiseert dat archief; hij woelt oude betekenislagen 
om en legt er hier en daar een nieuwe betekenislaag overheen. In de manier waarop hij de stukken ordent 
en op basis van een gereconstrueerde ontstaanscontext beschrijft, maakt hij niet alleen verbanden tussen 
de stukken zichtbaar, maar ook zijn eigen professionele, maatschappelijke, culturele, politieke en 
wetenschappelijke oordelen en vooroordelen. Hij beschrijft het archief en zijn context in zijn eigen taal, in 
zijn eigen representatiesysteem, en onderwerpt het aan zijn orde van discours, die bepaalt wanneer iets waar is 
en wanneer niet, wanneer iets zinvol is en wanneer onzinnig, wanneer iets ordelijk is en wanneer 
chaotisch, welke ordeningsbeslissingen geoorloofd zijn en welke niet. 
In hoofdstuk 4 heb ik verslag gedaan van mijn onderzoek naar de verschillende bewerkingsfasen van de 
archieven van de Staten-Generaal. Aan die bewerkingen liggen verschillende beschrijvingsmodellen ten 
grondslag. Die beschrijvingsmodellen zijn gebaseerd op gegeneraliseerde interpretaties van archieven van 
hetzelfde type en op algemene noties van archivarissen over wat een archief is, hoe archieven moeten 
worden afgebakend, uit welke componenten archieven bestaan en wat de relaties zijn tussen die 
componenten. Die beschrijvingsmodellen zijn een uitdrukking van de ordes van discours van archivarissen 
op professioneel gebied.  
In 1998 en 1999, de eerste jaren van mijn promotieonderzoek, heb ik op basis van mijn onderzoek naar de 
ontwikkeling van inventarisatiemethoden in Nederland een analysemodel opgesteld waarin ik uiteindelijk 
vijf achtereenvolgende archivistische benaderingen onderscheidde: de administratieve benadering, de 
administratief-diplomatieke benadering, de preparadigmatische of preklassieke benadering, het klassieke 
paradigma en het postcustodiale paradigma.2064 In dit afsluitende hoofdstuk over de afbeeldingsrelatie 
tussen archief en context wil ik proberen vast te stellen of in de verschillende bewerkingsfasen van het 
archief van de Staten-Generaal verschillende ordeningsparadigma’s zichtbaar zijn. Kunnen we in de 
huidige ordeningen van de archieven van de Staten-Generaal en in de toegangen waarin die ordeningen 
                                                
2059 Dibbets, ‘Kennis delen of concurreren.’ 
2060 Head, ‘Mirroring governance’, 318. 
2061 Archival Science, 7.4 (2007). 
2062 De term wordt door de meeste auteurs in een bredere betekenis gebruikt dan de Handleiding doet. 
2063 Blair en Milligan, ‘Introduction’, 289-290. 
2064 Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’; ‘Development of Archival Science’; ‘Paradigmatische veranderingen 
in de archiefwetenschap.’ Volgens Kuhn is een paradigma een algemeen erkende wetenschappelijke prestatie die voor 
een bepaalde periode aan de groep beoefenaren van dezelfde discipline voorschrift welke problemen ze moeten 
oplossen en hoe: Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. 
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zijn vastgelegd de eigenaardigheden herkennen van het postcustodiale paradigma en kunnen we achter die 
ordeningen nog de klassieke en preklassieke ordeningsparadigma’s aanwijzen?  
 
4.2 Het post- of noncustodiale paradigma en het gehanteerde contextmodel 
Het door Horsman opgestelde conceptuele gegevensmodel dat ik heb gebruikt om de context van de 
archieven van de Staten-Generaal te analyseren is een uitgesproken postcustodiaal of noncustodiaal model. 
Het sluit in zijn benadering direct aan bij de contextmodellen die in de jaren negentig werden opgesteld 
om digitale archiveringssystemen te ontwerpen en programma’s om archieven digitaal toegankelijk te 
maken.2065 
Het post- of noncustodiale paradigma in de archiefwetenschap dateert ook uit de jaren negentig. Het is 
sterk geïnspireerd door de omgang met grootschalige, veelal digitale archieven en archiefvormers met een 
minder formele en hiërarchische structuur dan organisaties van het klassieke Weberiaanse model. 
Klassieke archivistische methoden die de archiefstructuur in de eerste plaats met de organisatiestructuur in 
verband brachten, waren op deze archieven minder goed toepasbaar. Een benadering die hier beter werkte 
was een koppeling van archiefstructuur en bedrijfsfuncties. In deze benadering verschoof het accent van 
het fysieke document naar informatie, van de archiefvormende organisatie of het archiefvormende orgaan 
naar de brede ontstaanscontext en van de beschrijving en waardering van archiefbestanddelen naar de 
beschrijving en waardering van bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen. 
De ontstaanscontext van archief werd geacht te bestaan uit de organisatiestructuur, maar ook en vooral uit 
de functies en de werkprocessen. Vanuit die ontstaanscontext moest archief worden beschreven, 
geanalyseerd en gewaardeerd op basis van een standaardcontextmodel.2066 Uitgangspunt bij de 
ontwikkeling daarvan waren bedrijfskundige modellen voor de analyse en (her)inrichting van organisaties. 
Archivarissen als Helen Samuels2067 en Heather MacNeil2068 maakten die modellen geschikt voor de eisen 
die het archiefbeheer stelde. In Nederland was de toenmalige Rijksarchiefdienst op dit gebied de broedplaats 
van nieuwe ideeën en de Archiefschool de ontmoetingsplaats voor archivarissen die die ideeën ontwikkelden 
en die ze in het onderwijs wilden toetsen en verspreidden. De inhoud van die discussie en de centrale rol 
van Hans Hofman en Peter Horsman erin heb ik beschreven in mijn artikel over het contextbegrip, 
evenals de relatie met PIVOT en Handelend optreden, waar ik eerder naar verwees.2069 
Deze discussie was ook een belangrijke inspiratiebron voor mijn ‘Korte Introductie.’ Archief omschreef ik 
daarin als procesgebonden informatie, dat wil zeggen: informatie die door onderling samenhangende werkpro-
cessen is gegenereerd en die zodanig door die werkprocessen is gestructureerd dat ze vanuit de context 
van die werkprocessen kan worden bevraagd, en context definieerde ik als de samenhangende 
omgevingselementen die bepalen waarom en hoe het archief wordt gegenereerd, gestructureerd en 
bevraagd. 2070 Het conceptuele gegevensmodel nam deze definities als uitgangspunt. Bij de toepassing van 
dit model bleek, dat de afbeeldingstheorie die in deze definities ligt opgesloten ook op de relatie tussen de 
archieven van de Staten-Generaal en hun context toepasselijk is, mits ze niet in positivistische zin als een 
directe afbeeldingsrelatie wordt opgevat.2071 
Het post- of noncustodiale paradigma wordt ook wel het postmoderne paradigma genoemd. Dit is 
verwarrend en onjuist. De denkbeelden die als postcustodiaal werden geafficheerd, werden aanvankelijk 
sterk beïnvloedt door informatiekundige noties met een uitgesproken positivistisch karakter. Door de 
postmoderne benadering in de archiefwetenschap (die op zichzelf geen fase in de archiefwetenschap en 
dus ook geen archivistisch paradigma vertegenwoordigt) wordt deze positivistische benadering als 
metaverhaal gedeconstrueerd. Die deconstructie wordt op het concrete niveau door de mislukking van het 
Project Ontsluiting archief Staten-Generaal gedemonstreerd. 
 
 
 

                                                
2065 Thomassen, ‘Het begrip context in de archiefwetenschap.’ Zie hfdst. 1 par. 7.2. 
2066 Pioniers op dit gebied waren Terry Cook met ‘The concept of the Archival Fonds’ en David Bearman en Richard 
Lytle met ‘The power of the Principle of Provenance’. 
2067 Samuels, Varsity Letters. 
2068 MacNeil, ‘The Context is All.’ 
2069 Hfdst. 1 par. 7.2. 
2070 Thomassen, ‘Korte introductie’, 11. 
2071 De definitie is niet exclusief: behalve informatie is archief ook betekenisdrager en artefact. 
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4.3 De online bewerkingen van inventarissen2072 
Volgens het paradigmamodel gaat aan het post- of noncustodiale paradigma het custodiale of klassieke 
paradigma vooraf. De vraag is, of we dit klassiek paradigma kunnen herkennen in de laatste bewerkingen 
die de archieven van de Staten-Generaal en aanverwante archieven hebben ondergaan. 
Het Nationaal Archief heeft de afgelopen jaren in een indrukwekkende operatie vrijwel al zijn 
inventarissen online beschikbaar gesteld.2073 Vanwege de aanpassingen in de tekst en de klassering, de 
veranderde technologie en de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot wat voor onderzoekers van meer 
en van minder belang wordt geacht, moeten we deze online-versies niet als identieke reproducties, maar 
als nieuwe bewerkingen aanmerken. De inventaris van het archief van de Staten-Generaal is zorgvuldig 
geactualiseerd door onder meer het overnemen van verbeteringen die in de getypte versie waren 
aangebracht en van verwijzingen naar het archief Fagel Supplement. De klassering van de archieven is op 
onderdelen anders dan de klassering in het laatste archievenoverzicht2074: in de rubriek 
Generaliteitsinstellingen heeft men niet alleen de archieven van de Staten-Generaal en de 
Regeringsarchieven ondergebracht, maar ook de archieven van de VOC en de WIC, terwijl men de 
archieven van de Nederlandse gezanten in het buitenland juist heeft overgebracht naar een afzonderlijke 
rubriek, die men ten onrechte weer ‘Legatiearchieven’ heeft genoemd. De toepassing van een andere 
technologie is ook een betekenisvolle bewerkingactie. Het databaseontwerp voorziet blijkbaar niet in de 
mogelijkheid om hiërarchische relaties tussen archieven af te beelden, waardoor inventarissen van wat 
vroeger archieffondsen heette in afzonderlijke inventarissen moeten worden opgeknipt. De 
verzamelinventaris van de regeringsarchieven is opgeknipt in de elf ‘archieven’ die door Bijlsma waren 
geconstrueerd. De uitvoerige algemene inleiding van Bijlsma heeft daardoor in de online bewerking geen 
plaats kunnen krijgen. Doordat Van Marle in haar bewerking van de inventaris van Bijlsma ook al diens 
inleidingen bij de afzonderlijke ‘archieven’ had geschrapt, is het onderlinge verband tussen die archieven 
online niet meer vast te stellen. De verzamelinventaris van de archieven van de Nederlandse gezanten is 
op dezelfde manier bewerkt. Hier is niet alleen de uitvoerige algemene inleiding verdwenen, maar ook de 
zoekwijzer en de index op de inventaris. 
Maar niet alleen de technologie is debet aan het verdwijnen van essentiële contextinformatie: ook bij de 
inventaris van het archief van Van Aitzema (geen verzamelinventaris) is de inleiding achterwege gelaten 
(en de inventaris van De Heijde die als bijlage bij de inventaris was opgenomen en waarnaar in de 
inventaris herhaaldelijk wordt verwezen). Bovendien is de concordantie bij het archief Fagel Supplement 
weggelaten, wordt de naam van Bijlsma als (co-) auteur inventaris Regeringsarchieven niet vermeld, 
ontbreken de namen van de auteurs van inventarissen van een aantal gezantenarchieven en die van de 
bewerker van het archief Fagel Supplement. Omdat andere inventarissen die door het Nationaal Archief 
en andere archiefinstellingen online worden aangeboden soortgelijke aanpassingen te zien geven, moet 
hier sprake zijn van een vrij algemene verandering in de beoordeling van wat voor onderzoekers meer of 
minder relevante informatie is: archiefbeschrijvingen hebben een hogere prioriteit gekregen dan 
contextgegevens. Zekerheid hierover wordt aan onderzoekers niet verschaft: het Nationaal Archief volgt 
het algemene gebruik om de keuzes die bij het online publiceren van toegangen niet te verantwoorden en 
de namen van degenen die die keuzes hebben gemaakt niet te vermelden.2075 Het is zeer de vraag of we in 
deze inventarissen nog als klassiek kunnen aanmerken.2076 De online versies worden niet door de bewuste 
toepassing van een beschrijvingsmodel gekenmerkt. De bewerking lijkt niet te zijn gestuurd door de 
welbewuste toepassing van archivistische beginselen, maar vooral door de techniek, de gekozen 
representatiestandaard en den neiging tot decontextualisering. 
 
4.4 Inventarissen gemaakt in de eeuw van de Handleiding2077 
De laatste bewerkingsfase vóór de digitalisering omvat nagenoeg alle inventarisaties van de twintigste 
eeuw, de eeuw van de Handleiding: inventarisaties van het archief van de Staten-Generaal, de 
Regeringsarchieven, de archieven van de Nederlandse gezanten in het buitenland van vóór 1810, het 

                                                
2072 Zie hfdst. 4 par. 5.13. 
2073 De inventarissen van de Collectie Tweede Kamer, de Collectie SGD (die ook niet wordt vermeld) en de 
afzonderlijke inventarissen van de Loketkas en de Secrete Kas zijn (nog) niet in line beschikbaar. 
2074 Slot (red.), ‘Eerste Afdeling: Rijksarchief voor de centrale regeringsarchieven vóór 1795.’ 
2075 Zie Thomassen, ‘Archiefvormers en archivarissen als auteurs.’ 
2076 Horsman, ‘Beschrijven tot gisteren.’ 
2077 Zie hfdst. 4 par. 5.5 - 5.12. 
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familiearchief Fagel, het archief Fagel Supplement en het archief Aitzema. In hoeverre heeft het klassieke 
paradigma van de archivistiek het aanzien van deze inventarissen bepaald? 
De meest recente inventarissen vormen een afzonderlijke categorie en zijn in dit verband minder 
interessant. De archieven van de Nederlandse gezanten in het buitenland van vóór 1810 en het archief 
Fagel Supplement zijn het product van ingrijpende reconstructies. De inventarissen zouden klassiek 
kunnen worden genoemd: bij de bewerking zijn de regels van de Handleiding gevolgd en vooral de 
beginselen die als het herkomst- en het bestemmingsbeginsel bekend staan. Die klassieke vorm gaat samen 
met een kritische benadering van de klassieke objectiviteitpretenties en naïeve afbeeldingstheorieën.2078 
Interessanter in dit verband zijn de inventarissen van Japikse: vooral zijn inventaris van het archief van de 
Staten-Generaal, maar ook zijn inventarissen van de zogenaamde legatiearchieven en het archief van de 
familie Fagel. Van die inventarissen bevat alleen de inventaris van het archief Fagel een verantwoording, 
zodat we een verklaring voor de keuzes die hij heeft gemaakt voornamelijk in de ordening en de 
beschrijving van de stukken zelf moeten zoeken. Japikse laat hierin geen voorkeur blijken voor enig 
ordeningsparadigma. Zijn ordeningsbeslissingen lijken niet gebaseerd op de systematische toepassing van 
modellen of theorieën of op diepe analyses. Hij laat zich kennen als een pragmaticus, die graag voorbouwt 
op het werk van zijn voorgangers, maar eigenzinnige keuzes maakt als hij ordeningen niet begrijpt of te 
ingewikkeld vindt. Hij moet erg van opschieten hebben gehouden. Dat heeft tot veel fouten geleid in de 
beschrijving en in de ordening van de stukken. Uit onjuiste beschrijvingen van sommige series blijkt dat 
hij de stukken zelf niet heeft ingezien.  
Doel van zijn bewerking van de inventaris van het archief van de Staten-Generaal is de voltooiing geweest 
van het project van Van Riemsdijk om het archief net als de andere Generaliteitsarchieven in zijn 
oorspronkelijke staat te reconstrueren. Van Riemsdijk had in zijn ‘Overzicht’ het archiefschema geleverd, 
Morren had dat nauwkeurig uitgewerkt onder toevoeging van een aantal series die uit het archief waren 
losgemaakt, Bijlsma had onderzocht welke bestanddelen van de Collectie SGD naar het archief moesten 
worden teruggebracht en Van der Poest Clement had zich jarenlang met de inventarisatie van de Loketkas 
en de Secrete Kas bezig gehouden. Aan Japikse was de taak toebedeeld om al deze componenten in een 
definitieve inventaris samen te voegen. 
In de inventaris is nog steeds de opzet van Van Riemsdijk te herkennen. De stukken zij grotendeels naar 
redactionele vorm geordend en niet volgens rubrieken die van de inrichting van het bestuur zijn afgeleid. 
Wel heeft Japikse de beschrijvingen van de stukken van de Loketkas en de Secrete Kas in één systematisch 
geordende inventaris bijeengebracht, met als doel om ook de stukken zelf op deze manier te herordenen. 
Dat laatste is gelukkig niet gebeurd: de stukken bevinden zich nog in dezelfde orde als waarin ze in de 
zeventiende eeuw door De Heijde zijn gebracht. Behalve door de inventaris van Japikse worden ze 
ontsloten door afzonderlijke inventarissen (van Van der Poest Clement), die deel uitmaken van dezelfde 
serie als de zesdelige inventaris, maar niet online beschikbaar zijn. 
Behalve zijn fouten en slordigheden kan Japikse vooral gebrek aan respect voor de oorspronkelijke orde 
worden verweten. Zijn eigenzinnige herschikking van de registers van ordinaris resoluties is daar een 
duidelijk voorbeeld van. Ingrijpender want grootschaliger zijn de vervanging van de oorspronkelijke 
consequente hiërarchische rangschikking van rubrieken door willekeurige alfabetische en chronologische 
ordeningen. Zijn inventaris is weliswaar geproduceerd in de eeuw van de Handleiding, maar kan eigenlijk 
niet als typisch ‘klassiek’ gekarakteriseerd worden. 
De inventarissen van Bijlsma zijn anders dan die van Japikse schoolvoorbeelden van consequente 
toepassingen van samenhangende ordeningsprincipes, die we zonder problemen als klassiek kunnen 
bestempelen. Die consequente toepassing is ook het problematische van de inventaris. In de benadering 
van de Handleiding is een archiefvormer een formele organisatie of een zelfstandig handelend ambtenaar. 
Voor archief dat door meer archiefvormers wordt gevormd en voor archiefvormers die meer dan één 
archief vormen was in de benadering van Muller tot verdriet van Van Riemsdijk eigenlijk geen ruimte en 
voor particuliere archieven evenmin. Bijlsma volgde het voorschrift van de Handleiding om in de 
organisatie van de stukken de inrichting van de besturen die de archieven gevormd hebben tot uitdrukking 
te brengen en dat bracht hem er bij de bewerking van de zogenaamde ‘Regeringsarchieven’ toe om 
stukken die afkomstig waren van enkele ambtenaren die verscheidene generaliteitscolleges hadden bediend 
uit te splitsen over maar liefst elf regeringsorganen, waaronder organen waarvan het archief maar uit twee 
stukken bestaat. De inventarissen van Bijlsma zijn ook klassiek doordat zij het product zijn van een 

                                                
2078 Thomassen, ‘De legatiearchieven: een eindeloze zaak’, 10, 16; Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 108-109. Voor 
een analyse van eerdere twintigste-eeuwse inventarissen van de Legatiearchieven Zie ‘Diplomatenarchieven’, 93-98. 
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zorgvuldige, wetenschappelijke aanpak. Zijn inleidingen bevatten analyses van de archiefvorming van 
grote diplomatische nauwkeurigheid en voorbeeldige verantwoordingen van de ordeningsbeslissingen die 
hij heeft genomen. 
In de bewerking die Van Marle in 1976 van de inventarissen van Bijlsma heeft gemaakt heeft ze de 
algemene inleiding van Bijlsma en zijn inleidingen bij de afzonderlijke archiefjes vervangen door beknopte 
jaartallenlijstjes en verwijzingen naar de oorspronkelijke inventarissen. Haar inventaris is even klassiek als 
die van Bijlsma, maar laat ook een begin zien van de later gemeengoed geworden huiver om gebruikers 
van archieven teveel met wetenschappelijke analyses en verantwoordingen lastig te vallen. 
De inventaris van Lasonder van het archief van Aitzema is even vooroorlogs klassiek als de inventarissen 
van Bijlsma en van een vergelijkbaar niveau. 
 
4.5 De opvattingen van Van Riemsdijk en de inventaris van Morren (1901)2079 
In de inventaris van Japikse is nog de inventaris van Morren zichtbaar, terwijl Morren in zijn inventaris 
van 1901 nauwkeurig het Overzicht van Van Riemsdijk uit De Griffie heeft uitgewerkt. 2080 Hierdoor is het 
archief van de Staten-Generaal nog steeds een beetje het archief van Van Riemsdijk en is De Griffie van 
Van Riemsdijk nog steeds “een onmisbaar boek voor iedereen die het archief van de Staten-Generaal wil 
gebruiken.” 2081 In het laatste hoofdstuk van het boek over de inventarisatie van het archief2082 brengt Van 
Riemsdijk zijn opvattingen over de inventarisatie van het archief en van archieven in het algemeen 
duidelijk over het voetlicht. Daarnaast heeft hij zijn opvattingen over het inventariseren van archieven 
vastgelegd in notities die nog in het Nationaal Archief worden bewaard.2083 
Van Riemsdijk stond in de diplomatische traditie van de kanselarijgeschiedenis, waarin de relatie werd 
gelegd tussen de vorm van de oorkonde en haar ontstaansgeschiedenis. In zijn benadering wordt een 
archief gevormd door een gemeenschap, een stad bijvoorbeeld. Een gemeenschap kan meer dan één 
archief vormen (het schepenarchief, het archief van de weeskamer) en die archieven gezamenlijk kunnen 
dan weer als het archief van de gemeenschap (het stadsarchief) worden aangemerkt. De Generaliteit was 
ook zo’n gemeenschap en de archieven van de Staten-Generaal moesten als archieven van de Generaliteit 
worden aangemerkt en als onderdeel van die archieven worden geïnventariseerd. Deze benadering sloot 
aan bij de opvatting van Haar Hoog Mogenden zelf, die ‘de charters, munimenten en andere papieren tot de griffie 
specteerende’ niet als hun eigen archief, maar als archief van de staat aanmerkten en de griffie (althans in de 
achttiende eeuw) als een secretarie van staat lieten fungeren.2084  
Klassiek werd deze opvatting niet. In de toelichting op par. 1 van de Handleiding verklaarde Muller2085 
stellig en onder verwijzing naar de opvattingen van Van Riemsdijk: “De gemeenschap heeft geen archief, 
maar haar bestuur en haar ambtenaren. (…) Wanneer wij spraken van het archief eener gemeenschap, dan 
zouden wij dus het woord archief in de oneigenlijke beteekenis gebruiken: een dergelijk zoogenaamd 
‘archief’ bestaat toch gewoonlijk uit verschillende archieven." Ook de Staat zelf heeft dus geen archief: er 
bestaan alleen archieven van de verschillende Ministeriën, van de Twee Kamers der Staten-Generaal enz.” 
In art. 1, ook van de hand van Muller, kwam niet “het bestuur eener gemeenschap”, maar eenvoudigweg 
“een bestuur of een zijner ambtenaren te staan.”2086  
Respect voor de oude orde was voor Van Riemsdijk bij het inventariseren het centrale principe. De 
vermenging van de Generaliteitsarchieven en die van Holland moest ongedaan worden gemaakt en de 
archieven die het generaliteitsarchief uitmaakten moesten weer als afzonderlijke eenheden worden 

                                                
2079 Zie hfdst. 4 par. 5.3 en 5.4. 
2080 ‘Overzicht van de Hoofdbestanddeelen van het Archief van de Staten-Generaal’, Van Riemsdijk, Griffie, 207-211. 
2081 Van Deursen, ‘Archief en geschiedwetenschap’, 110. 
2082 De eigenhandige aantekeningen op basis waarvan Van Riemsdijk De Griffie heeft geschreven worden nog in het 
Nationaal Archief bewaard. Ze geven soms wat meer informatie dan het uiteindelijke boek, met name over 
afzonderlijke series en archiefbestanddelen: Van Riemsdijk, Bouwstoffen, in Coll. 1902, inv. nrs. 25-26. 
2083 NA, 2.14.03, Algemeen Rijksarchief 1800-1940 (1966), inv. nrs. 655-656. Zie ook: Van der Gouw, 
‘Archiefwetenschap’, [5-8] 184-189. 
2084 Zo ook beschouwden de Staten-Generaal de archieven van de Staten van een provincie als archieven van het 
land: res. SG 16/12/1588 bij Bijlsma, Regeeringsarchieven, 154. 
2085 Een overzicht van de auteurs van de 100 paragrafen van de Handleiding in: Horsman en Ketelaar, ‘De 
samenstelling van de Handleiding’, XV.  
2086 Muller, Feith en Fruin, ‘Handleiding’, par. 1, 3-4. Over de tijdelijke teloorgang van het gemeenschapsconcept van 
Van Riemsdijk en de consequenties daarvan voor de interpretatie van het herkomstbeginsel zie Thomassen, ‘Van 
evenement naar structuur’, LXIX-LXX.  
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hersteld. Zo zouden ook alle verspreide bestanddelen van wat het archief van de Staten-Generaal had 
uitgemaakt weer bij elkaar kunnen worden gebracht. Van Riemsdijk besloot alle met elkaar vermengde 
generaliteitsarchieven eerst voorlopig te laten inventariseren en pas daarna tot de definitieve 
inventarisering over te gaan. Deze aanpak heeft het inventarisatiebeleid bepaald van de Eerste Afdeling 
van het Algemeen Rijksarchief, die de archieven van de Generaliteit beheerde, en het Rijksarchief in Zuid-
Holland tot in de jaren zeventig, toen deze systematische benadering werd gediskwalificeerd als gebrek aan 
daadkracht, hetzelfde verwijt dat Van Riemsdijk zich al eerder had moeten laten welgevallen.2087 
Respect voor de oude orde omvatte ook respect voor de oorspronkelijke organisatie van het archief, die, 
zoals Muller het in de Handleiding formuleerde, “in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het 
bestuur, waarvan het afkomstig is.” 2088 In het bewaren of reconstrueren van de oorspronkelijke 
organisatie van het archief was Van Riemsdijk principiëler dan Muller. Muller schreef voor, dat de 
ordening van een archief moest worden bepaald door een natuurlijke classificatie, die op basis van de 
inrichting van het bestuur was opgesteld. Muller bepaalde in par. 58 van de Handleiding, in afwijking van 
wat hij in de paragrafen 15 en 16 had verordonneerd, dat de delen, losse stukken, charters en kaarten naar 
hun bestemming in één orde moesten worden geplaatst en niet in afzonderlijke afdelingen volgens hun 
uiterlijke vorm.2089 Dat betekende de opheffing van loketkassen en afzonderlijke kaartenverzamelingen. 
Van Riemsdijk was echter van mening, dat de plaats van de stukken in het archief moest worden bepaald 
door de oorspronkelijke registratuur, die gebaseerd was op de redactionele vorm van de stukken. 2090 Hij 
meende dat de organisatie van de stukken in de Loketkas en Secrete Kas moest worden gehandhaafd. Hij 
ging er vanuit, dat de oorspronkelijke organisatie van het archief moest worden beschouwd “in verband 
(…) met de ambtenaren, aan wier werkzaamheid de vorming van het archief te danken is.” 2091 
De aanpak die Van Riemsdijk bij de inventarisatie van het archief van de Staten-Generaal volgde en 
voorschreef maakten de contouren en de organisatie van het archief weer zichtbaar, die zijn voorgangers 
onzichtbaar hadden gemaakt. Bakhuizen had deze heilloze collectievorming verdedigd door te stellen, dat 
het er bij de historische strekking van het Rijks-Archief nu eenmaal meer op aankwam te weten wat door 
onze voorouders op zekere terreinen was verricht, “dan de sleur en den vorm der oude administratiën 
angstvallig te bewaren." 2092 Van Riemsdijk was een andere opvatting toegaan. Hij formuleerde voor het 
eerst een theorie en een methode voor het ordenen en het beschrijven van archieven en maakte daarmee 
de desastreuze gevolgen van het thematische verzamelbeleid van zijn voorgangers voor zover mogelijk 
ongedaan. 
Van Riemsdijk heeft een belangrijke rol gespeeld in wat ik de preparadigmatische fase in de ontwikkeling 
van de archiefwetenschap heb genoemd. Hij behoorde tot het selecte groepje archivarissen dat aan de 
wieg stond van het klassieke paradigma. Het lijkt wat gekunsteld om hem op grond van zijn principiële 
verschillen van inzicht met Muller en de andere bewerkers van de Handleiding niet tot een 
vertegenwoordiger van dat paradigma te rekenen. Muller, Feith en Fruin publiceerden in 1898 hun 100 
regels, omdat zij met het normeren niet konden wachten totdat alle tegenstrijdigheden waren opgelost. 
Van Riemsdijk formuleerde geen regels, maar wetenschappelijke opvattingen die steeds weer opnieuw 
uitgangspunt blijken te kunnen zijn voor discussie en nader onderzoek.2093 
Vooral de opvatting van Van Riemsdijk dat een archief wordt gevormd door een hele gemeenschap en dat 
archiefstukken daardoor meervoudige relaties met elkaar hebben, is nog steeds actueel. Terry Cook 
definieerde context niet in termen van organisaties, maar in termen van functies en archief niet als een 
geheel van bescheiden, maar als een verzameling dynamische relaties tussen archiefstukken en hun 
context.2094 Peter Horsman wees erop dat context meer is dan de archiefvormende organisatie, dat het 
aantal relaties tussen archief en context oneindig is en dat het beschrijven van archieven neerkomt op een 

                                                
2087 Colenbrander verweet hem gebrek aan daadkracht en volgens Ribberink lag het doorhakken van knopen hem 
niet: Ribberink, ‘Het phenomeen Muller’, 193. 
2088 Muller, Feith en Fruin, ‘Handleiding’, par. 27-30 en 30-36. 
2089 Muller, Feith en Fruin, ‘Handleiding’, 102. 
2090 “Hij verstaat er ook onder de administratie in strikte zin en de wijze van zaken afdoen op stukken, dus de 
procedure, alsmede de inrichting van de registratuur”: Van der Gouw, ‘Archiefwetenschap’, 187. 
2091 Over het verschil van opvatting hierover tussen Van Riemsdijk en Muller zie Horsman, ‘De concepten achter de 
Handleiding’, XCII-XCIII. 
2092 Fruin, Gestie, 15-16. 
2093 Van der Gouw, ‘Archiefwetenschap’, [7-8] 188-189, Ribberink, ‘Het phenomeen Muller’, 189-192. 
2094 Terry Cook, ‘The Concept of the Archival Fonds’ 
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analyse van die relaties en het selecteren van die relaties die essentieel kunnen worden geacht.2095 Eric 
Ketelaar benadrukte dat archieven niet alleen een institutionele, maar ook een sociale en culturele context 
hebben en conceptualiseerde de meervoudige relaties tussen archief en die brede context in het begrip 
archivalisering.2096 Jeannette Bastian ging zelfs zover om context als gemeenschap en gemeenschap als 
context te definiëren. Zij spreekt van een community of records, waarin de gemeenschap als een 
archiefvormende eenheid en als herinneringskader het archief dat ze vormt contextualiseert en de 
expansieve en interactieve relaties tussen de samenleving en haar archieven tot uitdrukking brengt. De 
herkomst van archiefstukken is gelaagd en die gelaagdheid bepaalt hun betekenis.2097  
 
4.6 Geen paradigma 
Als we zoeken naar de manier waarop de opvattingen van archivarissen worden afgebeeld in het archief 
van de Staten-Generaal geeft het paradigmamodel niet veel meerwaarde. Het biedt geen houvast als we 
verklaringen zoeken voor de verschillen in opvatting tussen Muller en Van Riemsdijk, maar ook niet als 
we de ordeningsbeslissingen van Japikse of de keuzes die zijn gemaakt bij de bewerking van inventarissen 
in verband met hun publicatie online willen duiden. Deze ordeningsbeslissingen lijken eerder te passen in 
een pragmatische benadering waarin voor dit soort ordeningsmodellen weinig aandacht is. Vooral de 
laatste jaren lijkt dit pragmatisme sterk te zijn bevorderd door het streven van archiefinstellingen om het 
publieksbereik te vergroten door via het internet nieuwe doelgroepen te bereiken. Die doelstellingen 
moeten worden gerealiseerd met behulp van een standaardrepresentatiesysteem en een nieuwe digitale 
kennisinfrastructuur die voor het grote publiek en niet voor historici en historisch onderzoek zijn 
ontworpen en . 2098 
 
 
5 De archieven van de Staten-Generaal en hun context: wat zien we en wat zien we niet meer? 
 
Wat kunnen we zien we als we naar de archieven van de Staten-Generaal kijken en wat niet? We kunnen 
een reconstructie zien van de archieven in de staat waarin ze ons in 1796 zijn overgeleverd, maar niet meer 
de archieven van 1796, laat staan die van een eeuw of twee eeuwen eerder. We zien waarschijnlijk het 
grootste deel van de stukken die destijds tot het archief behoorden, maar sommige stukken, sommige 
logische verbanden en een groot deel van de materiële omgeving zien we niet meer. De gebouwen en 
voorwerpen die de archieven omringden zijn verdwenen of hebben in en andere context een nieuwe 
betekenis gekregen. De lokalen van de griffie zijn gesloopt en de meeste kasten waar de archieven werden 
bewaard zijn afgebroken. Ook de andere gebouwen op en aan het Binnenhof zijn gesloopt of ingrijpend 
verbouwd. De vaandels uit de Grote Zaal bevinden zich in het Legermuseum; de barometer van 
Lanckamp, de schilderijtjes van Veen en de helft van de Secrete Kas worden in het Rijksmuseum bewaard. 
De andere helft moet opgeslagen staan in de kelders van het Nationaal Archief. Daar naartoe zijn ook de 
archieven zelf overgebracht. De stukken worden nu in een van de depots bewaard in zuurvrije omslagen 
en zuurvrije dozen in verrijdbare stellingen. In zuurvrije omslagen zitten ook de stukken die ooit 
geliasseerd waren. De liassen zelf zijn verbroken en de liasveters en -borden verdwenen. Ook verdwenen 
zijn de oorspronkelijke gouden en zilveren zegeldozen van de traktaten en ratificaties; ze zijn door spanen 
dozen vervangen. De ratificatie van de vrede van Munster is aan haar derde leven begonnen. Ze bevindt 
zich niet meer in de binnenkast van de Secrete Kas maar in een gietijzeren kast, die tegen het einde van de 
negentiende eeuw speciaal voor dit doel is vervaardigd. Na jarenlang een onopgemerkt bestaan te hebben 
geleid in een van de depots van het Algemeen Rijksarchief, staat deze kast met zijn inhoud sinds een paar 
jaar te pronk op de Verdieping van Nederland.  
We weten veel over Haar Hoog Mogenden en hun activiteiten, maar we zien hen niet meer in vergadering 
bijeen, we zien hen niet meer de functies en de werkprocessen uitoefenen waardoor hun archieven zijn 
gevormd en gestructureerd. We ervaren daardoor ook niet meer alle betekenissen waarvan die archieven 
de dragers zijn. Nieuwe betekenissen hebben voor een deel de oudere verdrongen: de archieven worden 
niet meer gebruikt voor de bedrijfsvoering en om bewijs van rechten te leveren en verantwoording af te 

                                                
2095 Horsman, ‘The last Dance of the Phoenix.’ 
2096 Ketelaar, Archivalisering en archivering. Over het gemeenschapsconcept van Van Riemsdijk en de hedendaagse 
toepassing ervan door Bastian zie ook Ketelaar, ‘Het geheugen van de stad.’ 
2097 Bastian, ‘Reading Colonial Records Through an Archival Lens’, 282-283. 
2098 Dibbets, ‘Kennis delen of concurreren.’ 
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leggen, maar ze zijn cultureel erfgoed geworden en achtereenvolgens ingezet als symbolen van de glorie 
van het Franse Keizerrijk, de eenheid van het nieuwe koninkrijk en de nationale identiteit.  
We kunnen in de archieven de keuzes zien die de griffiers bij de vorming, de vormgeving en het gebruik 
van de archieven hebben gemaakt en daarachter misschien hun professionele, administratieve, juridische, 
staatkundige en maatschappelijke kennis, hun religieuze en maatschappelijke denkbeelden, hun 
inspiratiebronnen, drijfveren en belangen. We kunnen de resultaten zien van de inspanningen van 
generaties archivarissen om de archieven te ontsluiten en in de toegangen die ze hebben gemaakt de 
tijdgebonden denkbeelden die zij over de archieven en de Staten-Generaal hadden.  
Niemand kan tegenwoordig meer naar de archieven kijken zoals tijdgenoten er naar keken en niemand kan 
er meer in zien wat men er toen in zag. Nieuwe betekenislagen zijn over de oudere heen gelegd en hebben 
deze voor een deel aan het zicht onttrokken. Die constatering is geen afwaardering, maar een 
opwaardering van de archieven. Alleen als we ons ervan bewust zijn dat de archieven een product zijn van 
vierhonderd jaar van betekenistoekenning en mentale toe-eigening kunnen we die betekenissen 
identificeren en - als we dat willen - onder de nieuwe betekenislagen naar de oudere zoeken. En dan zien 
we eerder meer dan minder van de afbeelding die Haar Hoog Mogenden door hun griffiers hebben laten 
maken van hun activiteiten en van de omgeving waar die activiteiten op waren gericht.  
Wie een boodschap stuurt naar een ander probeert ervoor te zorgen dat de bedoeling van die boodschap 
goed overkomt en dat de boodschap onderweg niet van betekenis verandert. Wie een document verzendt 
of ontvangt heeft er belang bij de betekenis te fixeren die dat document voor hem of haar heeft. Dat geldt 
voor personen, maar ook en vooral voor organisaties. De Staten-Generaal hebben er veel aan gedaan om 
de betekenissen die zij wilden hechten aan hun ingekomen stukken en hun depêches vast te leggen en dat 
is hen ook vrij goed gelukt. Ze hebben vanaf 1576 al hun resoluties laten registreren en vanaf het midden 
van de zeventiende eeuw al hun losse ingekomen en uitgaande stukken. Van de resolutieregisters en de 
brievenboeken hebben ze bovendien nog afschriften laten maken. In het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw hebben ze de ratificaties van de Secrete Kas geregistreerd. Om stukken eenduidig aan elkaar te 
relateren hebben ze een intern referentiesysteem gehanteerd dat onder meer zichtbaar wordt in de recepta 
en exhibita waar alle ingekomen stukken van zijn voorzien. Ze hebben de samenstelling en de structuur van 
hun archieven verschillende malen in inventarissen laten vastleggen. Ondanks het feit dat heel wat stukken 
uit de archieven van de Staten-Generaal van hun plaats zijn geraakt en naar andere archieven zijn 
afgedwaald en er ook heel wat stukken in zijn opgenomen die er niet in thuis horen, zijn de samenstelling 
en de ordening van de archieven van de Staten-Generaal grotendeels onveranderd of reconstrueerbaar 
gebleken. Dat geldt zelfs voor hun oudere archief, dat bij een ingrijpende reorganisatie in de jaren vijftig 
van de zeventiende eeuw werd herordend. 
 
 
6 Slot 
 
Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Staten-Generaal, hun archieven en hun 
onderlinge relaties, als onderzoeker of als archivaris, vanuit een praktische belangstelling of een 
theoretische, vanuit een historische, juridische of archivistische invalshoek, als professional of amateur of 
om wat voor reden dan ook.  
Het aanvankelijk beoogde resultaat van mijn promotieonderzoek was een interactief zoeksysteem. Dat 
interactieve zoeksysteem is er niet gekomen. De oriëntatie van het onderzoek verschoof van de ontsluiting 
naar de analyse van de archieven en dit boek is daar het resultaat van. Het is geen toegang op de archieven, 
maar kan wel een nuttig hulpmiddel zijn bij de raadpleging ervan. Het kan de onderzoeker helpen het 
antwoord te vinden op vragen die betrekking hebben op de archieven van de Staten-Generaal als 
historische bron. Het kan bijvoorbeeld laten zien waar de Staten-Generaal zich allemaal mee hebben 
bemoeid en waarover dus gegevens in hun archieven te vinden moeten zijn. Het kan degenen die het 
archief raadplegen ook helpen antwoorden te vinden op meer methodische vragen. Hoe kun je wat je wilt 
weten in verband brengen met de activiteiten die de Staten-Generaal hebben ontplooid en hoe kun je de 
activiteiten die ze hebben ontplooid in verband brengen met hun archief? Hoe vertaal je een inhoudelijke 
vraag in de taal van het archief en de taal van de archiefvormers? Hoe kun je je onderzoeksstrategie het 
best laten aansluiten bij de oorspronkelijke bevragingsstructuur? Wie waren er behalve Haar Hoog 
Mogenden zelf nog meer bij een bepaalde zaak betrokken en welke informatie wisselden ze uit? Welke 
typen archiefbestanddelen en welke specifieke archiefstukken zijn voor je onderzoek het meest relevant? 
Wie heeft die stukken opgesteld en met welk doel? Welke besluiten zijn eraan voorafgegaan en welke zijn 
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erop gevolgd? Welke stukken waren aanleiding en welke waren gevolg? Hoe vind je andere stukken die 
daarmee in een logisch verband staan? Welke werkprocessen en uitvaardigingsprocessen liggen daaraan 
ten grondslag? Hoe bepaal je de waarde van het archief en zijn bestanddelen als historische bron? Wat zijn 
archiefstukken van de Staten-Generaal en wat niet en wat is de informatiewaarde van een archiefstuk of 
een serie? Hoe interpreteer je wat er staat? Hoe betrouwbaar zijn de stukken op dit punt? Wat waren de 
belangen en de beweegredenen van de auteurs en onder welke omstandigheden schreven zij? Het 
materiaal dat ik in dit boek bijeen heb gebracht over de organisatiestructuur, de functiestructuur, de 
processtructuur en het archiveringssysteem van de Staten-Generaal moet de beantwoording van deze 
vragen vergemakkelijken. 
In dit boek heb ik de archieven van de Staten-Generaal als complexe archieven beschreven. Daarmee 
bedoel ik niet dat de stukken moeilijk te vinden zijn. Zelfs een beginner kost het niet veel moeite om de 
stadsrekeningen van Sluis boven water te krijgen, de aanstellingsbrief van een lid van de Raad van Brabant 
op te sporen of het rapport van een ambassadeur te vinden. Ik bedoel daarmee, dat het voor niet-
ingewijden niet gemakkelijk is om de goede vragen te stellen en de uitkomsten goed te interpreteren. De 
archieven zijn complex door hun complexe omgeving: het eigenaardige samenstel van rechten dat de 
Staten-Generaal uitoefenden, het bijzondere politieke systeem waarvan ze deel uitmaakten en  het 
ingewikkelde rechtssysteem waarbinnen ze moesten opereren. Die complexiteit is in de archieven 
afgebeeld. 
Die complexiteit moet ook in stand blijven, omdat vereenvoudiging van de archieven het onderzoek niet 
vergemakkelijkt, maar juist bemoeilijkt, ons niet helpt onze vragen te beantwoorden, maar juist verhindert 
goede vragen te stellen. 
De waarheid bestaat, maar is eindeloos gefragmenteerd. Het is de taak van archivarissen niet de unieke 
waarheid te koestern, maar de gefragmenteerde waarheid, de veelheid aan mogelijke interpretaties van 
archieven. Archivarissen moeten er niet op uit zijn om met hun zorg voor archieven zekerheden te 
bewaren, maar juist de onzekerheid, de onbepaaldheid, de dubbelzinnigheid. Want niemand weet vandaag 
hoe in de toekomst deze documenten zullen worden gebruikt.2099 

                                                
2099 Albie Sachs, ‘Archives, Truth, and Reconciliation’, Archivaria 62 (2006) 14, bij: Ketelaar, ‘Levend Archief’, 22. 


