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De kans is groot dat heel wat archivarissen er al eens mee te maken hebben gehad, maar het 
begrip “conglomeraatsarchief” zal wellicht bij velen de wenkbrauwen doen fronsen. 
Conglomeraatsarchief is één van die begrippen die in het onderbewustzijn van de archivarissen 
rondfladderen. Als het begrip wordt gebruikt, wordt het echter vaak onzorgvuldig gehanteerd. 
Nochtans ligt de betekenis van het woord voor de hand: een ‘conglomeraat’ wordt door van Dale 
verklaard als een “1. Toevallige samenvoeging van ongelijke delen, syn samenklontering, 
opeenhoping [2. …]”. Een conglomeraatsarchief is dan ook niets anders dan een samenvoeging van 
diverse archieven tot één – vaak onoverzichtelijk – geheel. Al kan hierbij de vraag gesteld worden 
in welke mate deze opeenhoping toevallig is ontstaan. 
Een onervaren archivaris kan de moed in de schoenen zinken wanneer hij wordt geconfronteerd 
met een dergelijke onoverzichtelijke hoop papier, een ervaren archivaris durft het al eens op een 
lopen te zetten. Maar toch… voor een archivaris die het wat minder heeft voor sexy onderwerpen 
als ‘digitaal archief’ en ‘beheerssystemen voor de documentflow’ kan de aanpak van een 
conglomeraatsarchief een echte test voor de beroepskennis zijn. 
Indien er behoedzaam en planmatig te werk wordt gegaan, blijkt al snel dat een 
conglomeraatsarchief zelfs zeer logisch in elkaar kan zitten en trekt de mist waarin het archief zich 
verschuilt al snel op. 
 

Plannen en beslissen 
 
Vooreerst dient te worden stilgestaan bij de notie “archiefvormer”. Herman Coppens definieert “een 
zelfstandig archiefvormer [als] een (zelfstandig handelende) organisatie, persoon of groep 
personen die uit hoofde van zijn of haar activiteiten of ter vervulling van zijn of haar taken 
archiefdocumenten heeft ontvangen, opgemaakt of gebruikt”1. Verder zegt hij “dat in essentie de 
archiefvormer identificeerbaar is als een entiteit en dat hij beschikt over een zekere zelfstandigheid 
van handelen en over een eigen systeem van documentbeheer”2. Dit blijft een vrij vage definiëring, 
zeker in het geval van conglomeraatsarchieven. Gerd De Coster meent dat “in de regel het 
beschikken over een afzonderlijk secretariaat als bewijs [voor het zelfstandig handelen van de 
archiefvormer wordt] aanvaard”3. Hij gaat er dan ook van uit dat lokale afdelingen van een 
politieke partij als afzonderlijke archiefvormers moeten worden beschouwd.  
 
Ook ik ondersteun deze definities, maar vind ze toch nog ergens ontoereikend. Zo heeft niet elke 
(politieke) vereniging een afzonderlijk secretariaat; sommige verenigingen worden door dezelfde 
mensen geleid, maar kunnen wegens hun toch wel sterk verschillende werking moeilijk als één 
archiefvormer benaderd worden. Er zou ook kunnen gesteld worden dat het hebben van eigen 
statuten volstaat, maar dan dienen “papieren” verenigingen ook als afzonderlijke archiefvormers 
benaderd te worden, wat vaak onrealistisch is. Het definiëren van de afzonderlijke archiefvormers 
bij conglomeraatsarchieven is dan ook allerminst eenvoudig. 
 
Eenmaal de diverse archiefvormers binnen het conglomeraatsarchief zijn onderscheiden, volgt de 
moeilijke taak het conglomeraat op te splitsen in verschillende archieven. De keuze om een 
conglomeraatsarchief als een geheel te onsluiten – wat ontegensprekelijk een aantal voordelen 
heeft– is voor mij geen optie. Dit resulteert immers vaak in een bijzonder ingewikkeld en 
verwarrend archiefschema. Bovendien dient elke juridische archiefvormer afzonderlijk te worden 

                                                 
1 COPPENS, De ontsluiting van archieven, p. 80. 
2 COPPENS, De ontsluiting van archieven, p. 81. 
3 DE COSTER, “De ontsluiting van partijarchief”, p. 9. 
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benaderd. Indien een gedeelte van één van de archieven binnen het conglomeraatsarchief 
afzonderlijk werd bewaard, kan dit gedeelte toch moeilijk geïntegreerd worden in het 
conglomeraat? Bovendien scheppen de nieuwe digitale ontsluitingssystemen ruimschoots de 
mogelijkheid fysisch opgesplitste archieven toch op één of andere manier aan elkaar te linken. 
Afhankelijk van hoe het conglomeraat is ontstaan, verloopt deze opsplitsing al dan niet met de 
nodige problemen. In sommige gevallen zijn dossiers werkelijk met elkaar versmolten, in andere 
gevallen bleven de archieven van de diverse vormers duidelijk afzonderlijk bewaard, bijvoorbeeld 
wanneer deze toch in zekere mate oog hadden voor het archiefbeheer. Met grote zekerheid mag er 
echter van uitgegaan worden dat dit laatste zelden het geval was.  
 

Een praktijkvoorbeeld: het archief van de Belgische Socialistische Partij (BSP) 
 
Het zogenaamde archief van de BSP of archief nummer 75 van het Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis is een mooi staaltje van een conglomeraatsarchief. De benaming ervan is dan ook 
zonder meer misleidend. Dit archief bevat namelijk niet minder dan 11 archiefvormers, namelijk de 
Belgische Socialistische Partij (BSP), het Emile Vandervelde Instituut/ Studiecentrum Emile 
Vandervelde Instituut (EVI/SEVI), de Centrale voor Sociale Actie (CSA), het Centrum voor 
Arbeidersopvoeding (CAO), de Centrale voor Socialistische Cultuurwerken (CSC), de Centrale voor 
Socialistisch Cultuurbeleid (CSC), het Socialistisch Instituut voor Radio en Televisie (SIRT), de 
samenwerkende maatschappij Het Beste Boek, het Huis der BSP, het Comité 100 jaar Socialistische 
Internationale, het Nationaal Comité voor Gemeenschappelijke Actie en de Stichting Louis de 
Brouckère. In enkele gevallen betreft het hier het “hoofdbestanddeel van het archief, in de meeste 
gevallen is het aangetroffen archief echter een “verloren” geraakt archiefdeel. Bovendien werden in 
het conglomeraat ook stukken aangetroffen van andere organisaties uit de socialistische zuil, zoals 
de Socialistische Vrouwen (SV), CODEP, diverse BSP-federaties en dergelijke, die als documentatie 
naar het partijhoofdkwartier waren toegestuurd. 
 
Dit conglomeraatsarchief is niets minder dan het archief dat in het Brusselse volkshuis, 
inzonderheid het Huis der BSP, werd bewaard. Het bestaat uit het archief van datzelfde Huis der 
BSP, de instelling die instond voor het beheer van het volkshuis, en het archief van de instellingen 
en organisaties die er hun zetel hadden. Toen het monumentale volkshuis aan de Hoogstraat (nog 
ontworpen door Victor Horta) in 1965 plaats moest maken voor een vormeloze nieuwbouw, 
verhuisde het archief naar het nieuwe partijhoofdkwartier aan de Keizerslaan. Het werd 
aanvankelijk “beheerd” door medewerkers van het EVI, de studie- en documentatiedienst van de 
partij. Archivering was niet meteen een prioriteit en het archief bleef onbehandeld. 
 
Midden jaren tachtig werd een deel van het archief tenslotte overgedragen aan het toenmalige 
Archief en Museum voor de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB). Inderdaad, een deel. Het 
archief werd omwille van communautaire redenen opgedeeld. De Nederlandstalige archiefstukken 
werden overgedragen aan het AMSAB, de Franstalige bleven eigendom van het EVI. Althans, dat is 
de theorie. Het is praktisch onmogelijk om archief taalkundig op te delen. De opsplitsing gebeurde 
dan ook deels “met de natte vinger”. Overigens stelt dit communautair probleem zich niet voor het 
archief dat dateert van na 1978. Toen werd de unitaire socialistische partij immers opgesplitst en 
sindsdien werkten beide partijorganisaties autonoom van elkaar. In feite kreeg ik dan ook te 
maken met een opgesplitst (onvolledig) conglomeraatsarchief. Het werd ontsloten door middel van 
een plaatsingslijst (in het Amsab-ISG ook wel stortingslijst genoemd). De beschrijvingen zijn echter 
onvolledig (ze bevatten enkel de nummering, inhoud en datering) en in vele gevallen ook foutief. 
Een herwerking drong zich op4. Meteen werd vastgesteld dat het hier om een conglomeraatsarchief 
ging, en geen archief van de BSP, zoals de titel deed vermoeden. Een bijkomend probleem was dat 
door de opeenvolgende verhuizingen en de arbitraire opdeling van het archief, elke vorm van 
structuur verloren was gegaan. Herkomst- en structuurbeginsel konden meteen naar de 
prullenmand worden verwezen5. 

                                                 
4 Op het moment van verschijnen van dit artikel was nog niet bekend op welke manier de nieuwe toegang tot 
dit conglomeraatsarchief ter beschikking zou worden gesteld. 
5 Om één voorbeeld te geven: een chronologische briefwisseling werd bij één van de verhuizingen zonder enige 
schroom in diverse dozen gestopt. Omdat de brieven chronologisch waren gestapeld, lag de oudste brief 
onderaan in het oorspronkelijke klassement. Op het ogenblik dat de dozen werd gevuld, werd echter zonder 
enig overleg een pak bovenaan van de stapel genomen en de overgebleven plaats vooraan in de doos gevuld 
met een volgend pak. Stel je dit voor  als een boek waarvan bladzijde 1 onderaan ligt en de bladzijden 100-50 
eerst in de doos worden gestoken en vervolgens worden bijgevuld met de bladzijden 49-1. Je krijgt dan eerst 
bladzijde 49 van je boek, vervolgens 48 en zo aftellend naar bladzijde 1, waarna plots bladzijde 100 volgt. De 
dozen werden ook niet genummerd, maar lukraak op elkaar gestapeld. Bij de overbrenging naar de 
archiefinstelling werd dit “proces” herhaald. Uiteindelijk weet niemand meer waar doos 1 te vinden is, laat 
staan dat men enig idee zou hebben waar bladzijde 1 van het boek van daarnet naartoe is… 
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Omdat de dozen van het desbetreffende “archief” hopeloos door elkaar waren geraakt (wat wel 
meer gebeurt op zolders van partijlokalen en volkshuizen allerhande), was elke vorm van 
samenhang ver te zoeken. Het enige wat een archivaris in dergelijke omstandigheden kan doen, is 
alle materiaal opnieuw doornemen en van elk stuk de eigenlijke vormer proberen vast te stellen. 
Enkel zo konden de verschillende archiefvormers – die hierboven werden opgesomd – vastgesteld 
worden. Bij de meeste stukken is dit heel duidelijk, bijvoorbeeld door het merken van de stukken 
met stempels. In veel gevallen dienden er echter bijkomende vragen gesteld te worden. Zo werd 
op een reeks notulen van het EVI stempels met “CAS” aangetroffen. Het Centre d’Action Sociale is 
uiteraard de Franstalige vertaling van Centrum voor Sociale Actie; het betrof hier notulen en 
verslagen van het EVI die door Jos Wijninckx, secretaris van het CSA, maar tevens ook lid van de 
Raad van Beheer van het EVI, werden bewaard. Deze stukken werden op een andere plaats als 
EVI-archief aangetroffen, zodat de “CSA-exemplaren” dan ook vernietigd konden worden. Binnen 
een conglomeraatsarchief kan archief van de ene vormer dan ook documentatie bij een andere 
vormer worden. En de archivaris heeft niet altijd het geluk stempels op de documenten aan te 
treffen, noch een snelle bevestiging van het feit dat het hier een dubbele reeks betreft. 
Nog minder eenvoudig wordt het wanneer er stukken worden aangetroffen die door een bestuurslid 
van twee verschillende partijorganisaties werden bijgehouden; in welke hoedanigheid is deze 
persoon hier archiefvormer? En wat te doen met de briefwisseling van partijsecretaris Jan Luyten 
als lid van de Raad van Beheer van de Belgische Radio en Televisie (BRT)? Was Luyten in eigen 
naam of als partijsecretaris lid van deze Raad? 
In vele gevallen is enig bijkomend onderzoek allerminst overbodig, al zal de archivaris uiteindelijk 
toch de knoop moeten doorhakken. 
 
Mijns inziens heeft het dan ook weinig zin zich te verschuilen achter het herkomst- en/of 
structuurbeginsel, maar moet een duidelijk beredeneerde en beargumenteerde keuze gemaakt 
worden, zoals Gerd De Coster bij zijn inventarisering van het liberaal partijarchief uit Antwerpen 
heeft gedaan. Het is hierbij van belang consequente keuzes te maken. Zo besloot ik om alle 
stukken die als documentatie werden bewaard, hetzij te verwijderen, hetzij in te voegen in het 
archief van een andere organisatie. 
Soms waren er moeilijke keuzes. Zo is in de reeks uitgaande briefwisseling die EVI-secretaris 
Sylvain Libert bijhield, ook zijn uitgaande briefwisseling als gemeenteraadslid van Leuven te 
vinden. Hier ontstaat natuurlijk een probleem. Iemand die de politieke geschiedenis van Leuven 
bestudeert, zal immers niet spontaan het archief van het EVI raadplegen. Dit werd opgevangen 
door bij het archief van BSP Leuven een duidelijke verwijzing aan te brengen naar het archief van 
het EVI (overigens schakelt het gebruik van digitale catalogi met integrale ontsluiting dit 
“opzoekingsprobleem” meteen uit). Het spreekt vanzelf dat hier echter een belangrijke rol is 
weggelegd voor de archivaris, een rol die al te vaak wordt verwaarloosd. 
 

Besluit 
 
Het zou bijzonder pretentieus zijn om algemene stelregels voor de aanpak van 
conglomeraatsarchieven op te werpen. In sommige gevallen lijkt het aangewezen om het 
herkomstbeginsel strikt na te leven, in andere niet. Een reeks notulen die als documentatie in het 
éne archief voorkomen, maar bij de eigenlijke archiefvormer ontbreekt, kan beter overgebracht 
worden. Archiefstukken die bij het archief uit hoofde van een bepaalde functie berusten, maar in 
feite bij een ander archief horen, kunnen dan weer beter (omwille van praktische redenen) blijven. 
Automatismen zijn met andere woorden onbestaande. 
Dat zou echter geen bezwaar mogen zijn om een conglomeraatsarchief aan te pakken. Vaak betreft 
het archieven van verenigingen en politieke partijen, maar ook bedrijfsarchieven durven al eens tot 
een conglomeraatsarchief te zijn verworden. Als bij de ontsluiting van deze archieven zorgvuldig te 
werk wordt gegaan en het gezond verstand wordt gebruikt, zullen deze vaak zeer rijke archieven 
heel wat minder uitdagingen vragen van de onderzoeker. En daar ligt natuurlijk een taak voor de 
wetenschappelijk geschoolde archivaris. 
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