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Samenvatting 
 
 
In de periode 1576-1796 was de vergadering van de Staten-Generaal het hoogste staatsorgaan van het 
bondgenootschap van de zeven provincies. Zij nam in zaken die door de bondgenoten gemeen waren 
gemaakt de besluiten, ook al werden die besluiten elders voorbereid. Zij vertegenwoordigde tegenover het 
buitenland en in de veroverde gebieden de soevereine macht. De gevolgen van besluiten die door Haar 
Hoog Mogenden werden genomen waren voelbaar in alle uithoeken van de Republiek en van de rest van 
de toenmalig bekende wereld.  
 
De archieven van de Staten-Generaal uit deze periode, die een omvang hebben van zo’n 1200 m1, werden 
door de Staten-Generaal gevormd en gebruikt om hun macht in de wereld te doen gelden. Ze 
documenteren die wereld en die machtsuitoefening, maar zijn er niet een directe afbeelding van. De 
Staten-Generaal documenteerden de wereld alleen voor zover dat de realisatie van hun doelstellingen 
bevorderde en bovendien beeldden zij en hun correspondenten de wereld niet af zoals deze was, maar 
zoals ze hem wilden en konden zien. Ze beeldden de machtverhoudingen en hun eigen machtsuitoefening 
er niet in af zoals ze waren, maar zoals ze behoorden te zijn volgens de overeenkomsten die de 
bondgenoten daarover hadden gesloten en vastgelegd. Ze documenteerden bij voorkeur niet het 
overwicht van Holland, maar de formele gelijkwaardigheid van de provincies. 
 
De archieven van de Staten-Generaal zijn in de loop van vier eeuwen voortdurend aangepast aan 
veranderende ideeën en behoeften. Ze beelden niet alleen de activiteiten, machtsverhoudingen en  
opvattingen af van degenen die de archieven hebben gevormd, maar ook van degenen die ze later hebben 
beheerd en gebruikt. Herhaaldelijk hebben griffiers en archivarissen ze herordend, er stukken van 
afgehaald en andere stukken aan toegevoegd. Wat we zien is voor een deel een afbeelding van voorbije 
gebeurtenissen, maar voor een deel ook een spiegelbeeld van onze eigen tijd. De archieven van de Staten-
Generaal bestaan uit een groot aantal betekenislagen, die elkaar gedeeltelijk overlappen en onzichtbaar 
maken. Elke betekenislaag is een onderzoek waard, maar roept ook nieuwsgierigheid op naar de laag die 
eronder zit. Onderzoekers die deze archieven als een ui laag voor laag afpellen, komen voor steeds nieuwe 
verrassingen te staan. 
 
De archieven van de Staten-Generaal zijn voor een belangrijk deel bewaard gebleven, maar grotendeels 
verdwenen of onherkenbaar veranderd is hun omgeving, die ook hun interpretatiekader is. De intellectuele 
reconstructie van die omgeving is voor de interpretatie van deze archieven van groot belang. Die relevante 
omgeving kan worden onderscheiden in een vijftal contexten: de fysieke, de organisatorische, de 
functionele, de procesmatige en de maatschappelijke context. Die contexten zijn niet alleen 
interpretatiekader van het archief, maar moeten voornamelijk op grond van dit archief worden 
gereconstrueerd. Dit is een methodologische uitdaging die om grote behoedzaamheid vraagt, temeer 
omdat het archief later vanuit niet-contemporaine opvattingen is herordend. 
 
De fysieke omgeving van de archieven was het Binnenhof. Daar werden de stukken door de griffier 
opgemaakt en ontvangen, door de agent klaargelegd voor gebruik in de vergaderingen en de besognes en 
door de deurwaarder opgeborgen. Ze lagen in de nabijheid van de vergaderzalen van de Staten-Generaal, 
maar ook niet ver van de archieven van de andere regeringsorganen van de Republiek en van Holland. De 
kasten, lokalen en gebouwen waarin de archieven werden bewaard brengen de betekenis van die archieven 
tot uitdrukking en ontlenen op hun beurt aan die archieven ook weer hun eigen betekenis. 
 
De Staten-Generaal vergaderden in uiteenlopende samenstelling, in ordinaris, extraordinaris en Grote 
Vergaderingen en lieten hun besluiten voorbereiden, uitvoeren en soms nemen door commissies, 
conferenties en deputaties. Al die actoren hebben soms individueel en soms gezamenlijk, bijgedragen aan 
de vorming van de archieven; hun activiteiten en hun samenwerking is in de archieven afgebeeld. Die 
invloed is veel minder zichtbaar dan in de negentiende-eeuwse constitutionele ambtenarenstaat, waarin de 
organisatie is afgestemd op de onderscheiden beleidsterreinen. Bovendien heeft men de structuur van het 
oudere archief wel eens met terugwerkende kracht aan een nieuwe organisatiestructuur aangepast.  
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Ingrijpender voor de vorming van de archieven waren de functies die de Staten-Generaal uitvoerden en de 
manier waarop zij de uitvoering van die functies organiseerden. Het werkterrein van de Staten-Generaal 
was onbegrensd, maar er waren een beperkt aantal gebieden waarop ze zich tot samenwerking verplicht 
hadden.  De vormgeving van de archieven werd niet zozeer bepaald door de uitgevoerde functies, maar 
door de organisatie van de uitvoering, door de inrichting van de werkprocessen. Die werkprocessen waren 
gericht op het verrichten van (rechts)handelingen en daarmee op de uitvaardiging van de akten en andere 
stukken die die (rechts)handelingen belichaamden.  
 
De archieven van de Staten-Generaal maakten deel uit van hun archiveringssysteem, waarvan ook de 
griffie-ambtenaren en de door hen gebruikte middelen (waaronder procedures, methoden en kennis) deel 
uitmaakten. De griffiers en de agenten van de Staten-Generaal hebben de feitelijke vormgeving van de 
archieven sterk beïnvloed.  Dat geldt vooral voor de griffiers Fagel; inzicht in hun activiteiten en hun 
documentaire verzamelingen is voor een goed begrip van de archieven dan ook onmisbaar. Die invloed 
werd wel beperkt door de eisen die de besluitvorming stelde en door de politieke, publiekrechtelijke, 
privaatrechtelijke, administratieve en culturele conventies van de tijd. Het resolutiestelsel en de toegepaste 
methoden en technieken zijn door hen niet uitgevonden, maar verder ontwikkeld en geperfectioneerd. 
Voor een goed begrip van de inhoud en de betekenis van de archiefstukken is een analyse van de 
samenstelling en de ontwikkeling van de verschillende series waar die stukken deel van uitmaken 
onmisbaar. Dat rechtvaardigt de uitvoerige beschrijving van die series, soms op het niveau van het 
afzonderlijke archiefbestanddeel.  Ook minder opvallende vormkenmerken kunnen eigenaardigheden in 
de besluitvorming, veranderingen in de machtsverhoudingen en vooringenomenheden van archivarissen 
aan het licht brengen. 
 
Macht en orde zijn centrale thema’s in dit boek. De archieven van de Staten-Generaal representeren de 
macht en zijn instrumenten van de macht. Het gaat daarbij niet alleen om politieke macht, de macht om 
ontwikkelingen in de maatschappij te sturen en te beheersen, maar ook van herinneringsmacht, de macht 
om te bepalen hoe die maatschappij in het collectieve geheugen wordt afgebeeld. Orde is daarbij een 
cruciaal machtsmiddel. Niet alleen omdat orde een voorwaarde is voor beheersing en controle, maar ook 
omdat in ordening het meest kenmerkende van een cultuur tot uitdrukking wordt gebracht. Dat vraagt bij 
het onderzoek naar culturen die afwijken van de onze om veel verdraagzaamheid voor het complexe en 
het onbegrijpelijke. Kritiekloze toepassing van onze classificaties op de staatsinrichting en de archieven 
van het ancien regime kan uitwissen wat voor het ancien regime nu juist zo kenmerkend was.  
 
Dit boek beschrijft en analyseert de archieven van de Staten-Generaal in de omgeving waarin ze zijn 
gevormd. Het moet onderzoekers helpen het antwoord te vinden op vragen die betrekking hebben op de 
samenstelling, de structuur en de inhoud van de archieven van de Staten-Generaal en op de waarde en 
betekenis van die archieven als historische bron. Het moet hen helpen de relatie te leggen tussen de 
activiteiten die de Staten-Generaal hebben ontplooid en hun archief, het moet hen helpen bij hun 
onderzoek in deze archieven, bij het vinden van de stukken die voor hen het meest van belang zijn, bij het 
bepalen van hun zoekstrategie. Maar behalve een hulpmiddel bij het historisch onderzoek is dit boek ook 
een biografie van de Staten-Generaal met hun archieven als uitgangspunt: het gaat ook over de organisatie, 
functies en werkwijzen van de Staten-Generaal en de inrichting van de staat onder het ancien regime in 
het algemeen. 
 
 

Summary  

 

In the period 1576-1796 the assembly of the States General was the highest constitutional body of the 
alliance of the Seven United Provinces of the Netherlands. It took decisions in all matters the allies had 
made common, even if those decisions were prepared elsewhere. Towards foreign countries and 
conquered regions it represented the sovereign power.  The consequences of decisions taken by Her High 
Mightiness’s were felt in all corners of the Republic and the rest of the known world. 


