
Verklarende woordenlijst archiefterminologie 
 
Archief / archiefbestand – deelarchief / deelbestand 
Het archief van een organisatie, vereniging, persoon of familie bestaat uit alle documenten 
(archiefstukken 
of - bescheiden) die de vereniging, de persoon, de familie of de organisatie heeft opgemaakt of 
ontvangen bij het uitvoeren van zijn/haar taken. De termen archief en archiefbestand worden als 
synoniem gebruikt. Een archief kan een verschillende leeftijd, vorm of drager hebben. 

• Leeftijd: de ouderdom van de archiefstukken speelt geen rol en kan variëren van enkele 
eeuwen tot enkele minuten. 

• Vorm: archiefstukken nemen diverse vormen aan, zoals nota’s en verslagen, brieven, 
verslagboeken, rekeningen, affiches, een website, e-mailberichten… 

• Drager: de informatie kan vastgelegd zijn op papier, cassette, harde schijf, 
geheugenstaafje enz. 

• Opgemaakt en ontvangen: bv. nota’s die in de schoot van een vereniging werden 
opgemaakt, behoren tot het archief van een vereniging; diezelfde nota kan zich ook in het 
archief van een persoon bevinden wanneer die persoon die nota uit hoofde van zijn/haar 
functie ontving. 

De brieven die ik ontvang, maken deel uit van mijn persoonlijk archief, niet van het 
archief van de instantie of persoon die de brief verstuurde. In hun archief kan zich 
vanzelfsprekend wel een kladje, doorslag of dubbel bevinden van de brief die ik 
ontving. 

• Archiefstukken hoeven niet belangrijk, mooi of kostbaar te zijn. Ze ontlenen hun waarde 
en betekenis aan het geheel, aan de context (wie heeft ze opgesteld, hoe evolueerden ze, 
hoe werden ze gebruikt, wie bewaarde ze enz.). 

Een deelarchief of deelbestand vormt een onderdeel van een archief. Het vormt een geheel van 
onderling gerelateerde archiefstukken, dat meestal correspondeert met een administratieve 
onderverdeling van de organisatie, familie of persoon die het archief heeft gevormd. 
 
Archiefdocumenten, archiefstukken, archiefbescheiden 
Dit zijn stukken die, wat hun vorm ook is, naar hun aard en inhoud bestemd zijn om te berusten onder 
de instelling, persoon of groep van personen die ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van 
zijn/haar activiteiten. Alle archiefstukken die door een archiefvormer werden ontvangen of opgemaakt, 
vormen samen het archief van die archiefvormer. 
 
Archiefvormer 
Een archiefvormer is een organisatie/instelling, persoon of familie die uit hoofde van zijn of haar 
activiteiten of ter vervulling van zijn of haar taken archiefdocumenten heeft ontvangen, opgemaakt of 
gebruikt. Een archief kan slechts één archiefvormer hebben. Archieven/archiefbestanden worden 
genoemd naar hun archiefvormer (bv. Archief van de fanfare Jonge Vreugd; Archief van Victor Horta). 
Archieven van verschillende archiefvormers mogen niet met elkaar worden vermengd. 
 
Audiovisueel materiaal 
Dit materiaal kan deel uitmaken van een archief. In dat geval wordt het in samenhang daarmee 
beschreven. De band tussen het audiovisuele materiaal en het archief moet steeds duidelijk blijven. 
Om bewaartechnische redenen dienen audiovisuele materialen zoals affiche, filmbanden, platen, 
enzovoort wel apart te worden bewaard. 
 
 
 



Bestanddeel (dossier/onderwerpsmap) 
Een bestandsdeel is de eenheid van ordening en beschrijving bij uitstek. Bestaat uit één of meer 
archiefdocumenten die op grond van hun gelijkheid qua vorm, inhoud, doel enz. zijn samengevoegd 
tot een geheel. Archieven worden meestal niet beschreven tot op het niveau van het individuele stuk 
(tenzij een bestanddeel slechts uit één stuk bestaat). 
 
Bewaartermijn 
Een bij wet vastgestelde termijn dat documenten bewaard moeten worden als bewijsstuk. 
 
 
Bibliotheekmateriaal 
Alle gepubliceerd materiaal (boeken, tijdschriften, brochures, gepubliceerde congres-, jaar- of andere 
verslagen) met een openbaar karakter, gericht op verspreiding, wordt in principe buiten het archief 
bewaard (mits enkele uitzonderingen, bv. sterk geannoteerde boeken) en op een andere wijze 
ontsloten en opgesteld. 
 
Collectie of verzameling, documentatie 
Een collectie is een geheel van documenten dat met een welbepaald doel door een persoon of 
instelling werd verzameld. De documenten zijn interessant, bruikbaar, mooi, kostbaar…, maar vloeien 
niet voort uit de taak of opdracht van de archiefvormer. Documentatie moet worden onderscheiden 
van archief en dient ook op een andere wijze te worden ontsloten (bv. thematisch of chronologisch). 
Bv. een collectie bidprentjes of een verzameling tijdschriften, een verzameling persknipsels. Collecties 
moeten als documentaire eenheid herkenbaar blijven. Zij dragen een thematische naam, niet de naam 
van de archiefvormer. Documentaire stukken mogen geenszins achteraf worden toegevoegd aan 
bundels die door de archiefvormer werden gecreëerd. 
 
Dossier 
Een dossier is een groep archiefstukken die ontvangen en opgemaakt werden bij de behandeling van 
één bepaalde zaak (bv. de organisatie van een studiedag of een tentoonstelling, de contacten met 
een bepaalde kunstenaar, de juridische procedure tegen een bezoeker die vandalisme pleegde in het 
museum, de documenten die betrekking hebben op een overlegvergadering). 
 
Drager 
De drager van het archiefstuk is het materiaal of de fysieke substantie waarop de gegevens zijn 
vastgelegd. Enkele voorbeelden zijn : papier, perkament, glas, DVD, CD-rom, harde schijf. 
 
Dubbels 
Archiefstukken die meerdere malen voorkomen in het archief. Na de uitvinding van het 
kopieerapparaat komt het vaker voor dat er meerdere exemplaren van een bepaald archiefstuk in het 
archief bewaard worden. Slechts één stuk hoeft bewaard te worden. 
 
Fonds 
Een fonds is een groep gelijksoortige of verwante archieven die zich bevinden in dezelfde 
bewaarplaats. Het gebruik van de term fonds als synoniem van archief/archiefbestand (als 
oneigenlijke vertaling van het Engelse of Franse fonds) is niet aan te raden en schept verwarring. 
 
Metadata 
Gegevens over gegevens die bij digitale bestanden worden gevoegd om het stuk later nog juist te 
kunnen interpreteren. 
 



Onderwerpsmap  
Dit is een groep archiefstukken die eenzelfde onderwerp betreffen. 
 
 
Schonen 
Het verwijderen van alle schadelijke materialen in een archief zoals: plastiek mappen, ijzer 
(paperclips, snelbinders, nietjes, ringmappen, …), elastieken, plakband, lijm, enzovoort. Het 
verwijderen van dubbels.  
 
Selectie 
Onder selectie wordt het scheiden van archiefbescheiden voor bewaring of vernietiging verstaan. 
Selectie is nodig omdat het niet wenselijk of haalbaar is om alle archieven integraal te bewaren. Te 
veel bewaren, komt de overzichtelijkheid van de (historische) informatie niet ten goede en kost handen 
vol geld. Selectie is echter specialistenwerk, want er zijn geen duidelijke richtlijnen voorhanden en het 
is afhankelijk van archief tot archief. Indien u toch archiefstukken wenst te vernietigen is het 
aangewezen om eerst te overleggen met een bekwame archivaris. 
 


