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Woord vooraf 
 
Een archief is meer dan een toevallige verzameling van historisch belangrijke documenten, 
betoogde in 1850 P.J. Vermeulen, de provinciale archivaris van Utrecht in zijn jaarverslag. 
Archiefdocumenten ontlenen hun belang aan het handelen van de organisatie die ze maakte, 
of ontving en die ze gebruikte voor de uitoefening van taken. In de inventaris van een 
archief moest dan ook volgens hem “een schets van het samenstel der vroegere besturen 
zichtbaar zijn.” In deze woorden preludeerde Vermeulen op wat in 1908 in Nederland het 
Herkomstbeginsel zou gaan heten en waarvoor de Handleiding voor het ordenen en 
beschrijven van archieven van Muller, Feith en Fruin in 1898 de theoretische basis had 
gelegd. Het herkomstbeginsel, Principle of Provenance, Provenienzprinzip, Respect des 
Fonds, Metodo storico, of hoe het in een taal ook genoemd moge zijn, heeft sinds het 
verschijnen van de Handleiding archieftheoretici en praktiserende archivarissen bezig 
gehouden. De laatste decennia is het concept opgerekt tot context; niet alleen de organisatie, 
maar ook haar functies en processen, bepalen de structuur van het archief. Een contextuele 
benadering is niet alleen van belang voor de ordening van het archief, maar ook voor het 
gebruik, de interpretatie. Daarbij is de belangrijkste vraag: hoe beïnvloedt de context de 
inhoud en structuur van het archief. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig te 
weten wat de context is - daarvan een model te hebben. En vervolgens over een methode te 
beschikken om vanuit een archief, dat tientallen jaren, of wellicht eeuwen geleden is 
gevormd, de oorspronkelijke context te leren kennen. Dat is in enkele woorden de kern van 
het onderzoek waarvan ik hier het resultaat presenteer. Modellen kunnen aan de schrijftafel 
worden ontworpen; de methode om een context van archiefvorming uit een ver van ons af 
liggend verleden in beeld te brengen moet zich empirisch bewijzen. Ik heb daarvoor het 
archief van Dordrecht gekozen, niet alleen omdat ik het geschikt vond voor het onderzoek, 
maar ook omdat ik meende het redelijk goed te hebben leren kennen in de bijna zeven jaar 
dat ik, nu ongeveer dertig jaar geleden, bij het gemeentearchief heb gewerkt. De eerste 
veronderstelling is juist gebleken, de tweede berustte op een lichte zelfoverschatting. Het 
heeft me tien jaar onderzoek gekost om een zodanig inzicht in de papieren nalatenschap van 
het Dordtse stadsbestuur en het bijbehorend ambtelijk apparaat te verwerven, dat ik 
uitspraken durfde te doen over de wijze waarop die nalatenschap tot stand is gekomen en 
wat destijds het stadsbestuur er zelf mee heeft gedaan. Een aantal malen vond ik klachten 
over de wanorde die er op de secretarie en de thesaurie (afdeling financiën) heerste. Het 
archief heeft me laten zien dat die klachten niet zonder grond zijn – vandaar de titel van dit 
proefschrift - hoewel ik ook voorbeelden van ambtelijke kwaliteit heb gezien. In die zin is 
de titel ook enigszins ironisch bedoeld.  
 
Vorig jaar discussieerde een groepje studenten archivistiek over beleving, een begrip dat 
vooral in de museologie speelt, maar nu een erfgoedbrede weerklank vindt. Sommige 
studenten, die nog geen ervaring in het archief hadden, veronderstelden dat objecten in een 
museum beleving konden oproepen, maar dat archiefdocumenten dat zouden kunnen, zagen 
ze niet in. Het onderzoek dat ze nadien in archieven hebben moeten doen, heeft hen van dit 
vooroordeel verlost. Archiefstukken mag je zelfs in handen nemen, je kunt ze voelen, 
ruiken en zelfs horen. Het Archievenblad heeft een vaste rubriek over ervaringen die 
archivarissen in het archief hadden. Doorgaans gaat het dan om bijzondere documenten. 
Van dat soort ervaringen heb ik bij elk bezoek aan de studiezaal mogen genieten. Het is een 



 6 

zekere sensatie in het zuurvrije omslag niet alleen de documenten te vinden die in een 
rechtzaak als bewijs waren aangevoerd, maar ook de juten zak waarin ze oorspronkelijk 
gezeten hadden. Dat ik de stukken uit het zicht van de chef studiezaal weer voorzichtig in 
de oorspronkelijke vorm dubbel vouwde, in de zak deed en fotografeerde, zij me vergeven. 
Dat de foto niet helemaal gelukt is, zal de straf op de zonde geweest zijn. De grootste 
ervaring was echter het verkrijgen van inzicht in de processen van documentcreatie en 
archivering.  
 
Een onderzoek, dat zich over een zo lange tijd uitstrekt houdt moeilijk de oorspronkelijke 
vraagstelling vast. Aanvankelijk had ik een vergelijkend onderzoek naar de archivering in 
verschillende soorten organisaties willen uitvoeren, maar die ambitie bleek te hoog 
gegrepen. Ik pretendeer met dit onderzoek niet meer, maar ook niet minder dan door het 
uitvoeren van een case studie een theoretisch onderbouwd model en een herbruikbare 
methode ontwikkeld te hebben. Het stadsarchief Dordrecht krijgt een diepteanalyse van zijn 
belangrijkste archieven, die hopelijk de basis legt voor de noodzakelijke (her)inventarisatie.  
 
Het hachelijkste deel in een woord vooraf is het dankwoord. Met talrijke mensen, collega’s 
en niet-collega’s, heb ik de afgelopen jaren over het onderzoek gesproken. Al die mensen 
hebben direct of indirect een bijdrage geleverd; ik bedank hen hierbij collectief. Meer in het 
bijzonder noem ik de collega’s van de Archiefschool, een instelling waarvan ik nog steeds 
niet kan accepteren dat ze door ambtelijke en bestuurlijke kortzichtigheid haar autonomie 
heeft verloren. Met plezier denk ik terug aan de archieftheoretische discussies met Theo 
Thomassen, Hans Hofman, Eric Ketelaar en andere – ook buitenlandse – collega’s. 
Helemaal afzonderlijk noem ik mijn vriend en collega, de veel te vroeg overleden Hans 
Scheurkogel, die hoewel archivistisch ongediplomeerd, meer van archivistiek wist en 
begreep dan menig hoog of middelbaar geëxamineerde.  
Ik noemde hiervoor de studenten. In het bijzonder het onderwijs in de module organisaties 
en hun registratuur van de duale master archiefwetenschap, dat ik de afgelopen jaren met 
collega Chris Streefkerk heb verzorg, heeft de nodige ideeën en inspiratie opgeleverd. De 
studenten kregen in ruil voor hun inbreng uit eigen onderzoek vele voorbeelden uit het rijke 
Dordtse archief voorgeschoteld.  
De medewerkers van het stadsarchief Dordrecht verdienen alle lof voor de dienstverlening. 
Zonder de ruime zaterdagopenstelling zou het onderzoek in feite niet mogelijk zijn geweest. 
In het bijzonder wil ik de medewerkers uit de depotsector bedanken die karrenvrachten vol 
documenten hebben aangesleept. 
 
Ellen bedank ik voor het redigeren van de tekst, wat mij niet ontslaat van de 
verantwoordelijkheid voor de fouten en slordigheden die er nog in zijn blijven zitten.  
Tenslotte, maar zeker niet als laatste ben ik veel verschuldigd aan Bruna en Silvia, die 
dichtbij en op afstand de voortgang hebben gevolgd en me de toch al te korte tijd dat ik in 
Rome vertoefde vaker achter de laptop zagen zitten dan hen lief zal zijn geweest.  
 
Rome en Amsterdam, november 2009. 
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Veel gebruikte afkortingen 
 
DTB = Doop-, Trouw- en Begraafboeken 
Invnr = inventarisnummer 
ONA = Oud Notarieel Archief 
ORA = Oud rechterlijk archief 
NNBW = Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 
SA = Stadsarchief, doorgaans gevolgd door een nummer: 
SA1 = Stadsarchief 1, 1200-1572 
SA 2 = Stadsarchief 2, Collectie stukken betreffende het stapelrecht 
SA 3 = Stadsarchief 3, 1572-1795 
SA 4 = Stadsarchief 4, 1795-1813 
SA 5 = Stadsarchief 5, 1813-1851 
SA 6 = Stadsarchief 6, 1851-heden 
 
Zie voor termen en begrippen Bijlage 1 
 
Verantwoording hoofdlettergebruik 
 
Voor het gebruik van hoofdletters in namen van instellingen volg ik de Woordenlijst der 
Nederlandse taal. Dat betekent dat algemene namen van organen als burgemeester of 
burgemeester en wethouders met kleine letters zijn geschreven. Namen van typisch Dordtse 
organen en instellingen, zoals de Oudraad, de Achten, Veertigen en kamer ten beleide zijn 
met een hoofdletter geschreven. Ik volg daarin ook de Geschiedenis van Dordrecht. 
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1 Inleiding 

Zoals de meeste overheidsorganen zijn lokale overheden te kenschetsen als informatie-
intensieve organisaties. Ze gebruiken informatie, verwerken informatie en produceren 
informatie. Vrijwel alle producten en diensten, die een plaatselijk bestuur aan de burgers 
levert, hebben allereerst de vorm van een document of zijn op zijn minst op documenten 
gebaseerd. Dat is niet nieuw; al vanaf het moment dat het schrift gemeengoed begon te 
worden – dat was in Nederland doorgaans vanaf de late middeleeuwen - vervulde het 
document een steeds centralere rol in de administratie. Procedures voor documentcreatie, 
documentgebruik, archivering en publicatie zijn dan ook geworteld in een eeuwenlange 
traditie. Sterk vereenvoudigd, voert deze traditie van de stadskist waarin alle documenten 
bewaard werden, naar een complex stelsel van onderscheiden bestanden: dossierarchief, 
series notulen van gemeenteraad en college van burgemeesters en wethouders, 
gepubliceerde documenten (zoals gemeenteverordeningen), en verschillende interne en 
externe documentaire verzamelingen. Het geheel is de documentaire neerslag van het 
handelen, het lokale bestuurlijke geheugen en de vastgelegde kennis die nodig was of is om 
het gemeentelijk bestuur doelmatig, doelgericht en correct te doen verlopen. 
Door de eeuwen heen is de wijze van informatievoorziening en documentgebruik aan  
veranderingen onderhevig geweest. Door de eeuwen heen is een toenemend gebruik van het 
geschreven document te zien, door beter onderwijs, door het goedkoper worden van het 
schrijfmateriaal en door de technologische vernieuwingen, die het in grotere aantallen 
verspreiden van hetzelfde document vergemakkelijkten. Het internet van deze tijd is slechts 
een voorlopig eindstation van deze ontwikkeling.  
 
Organisaties bewaren doorgaans tenminste een deel van de documenten die ze maken of 
ontvangen. Ze vormen archief, om terug te kunnen grijpen op vroegere besluiten, om 
rechten te kunnen aantonen, om verantwoording te kunnen afleggen, of om verantwoorde 
beslissingen te kunnen nemen. Veranderingen in het maken en gebruiken van documenten 
hebben hun weerslag in het archief en in de methoden waarmee dat archief wordt gevormd: 
de archivering. Archieven, die in het verleden zijn gevormd, kunnen dan ook alleen 
begrepen worden door niet alleen de ontwikkeling van de archiefvormende besturen te 
onderzoeken, maar ook de ontwikkelingen in de rol die documenten vervulden in het 
handelen, de ontwikkelingen in het maken van documenten en de ontwikkelingen in de 
archivering.  

1.1 Vraagstelling 

Probleemstelling 
Het stadsarchief van Dordrecht geniet zeker onder medievisten de faam in het bezit te zijn 
van de oudste stadsrekeningen in Nederland, daterend uit de jaren 1283/7. Wat de 
rekeningen nog meer bijzonder maakt, is hun vorm: rollen van aan elkaar gehechte stroken 
perkament. Nadat ze al in 1891 waren gepubliceerd door Dozy, zijn ze recentelijk opnieuw 
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onderzocht en uitgegeven door Burgers en Dijkhof.1 Noch Dozy, noch laatstgenoemde 
auteurs stellen expliciet de vraag waarom deze rekeningen zijn bewaard en er uit de 
veertiende eeuw geen enkele en uit de vijftiende eeuw slechts zeven Dordtse 
stadsrekeningen zijn overgeleverd, waar andere steden redelijk volledige series hebben 
vanaf de veertiende of vijftiende eeuw.2 Burgers en Dijkhof maken aannemelijk dat de door 
hen onderzochte stadsrekeningen de eerste geweest moeten zijn die de stedelijke 
administratie heeft opgemaakt, maar juist daardoor wordt de vraag waarom na deze eerste, 
korte reeks, de volgende rekeningen niet bewaard zijn gebleven des te pregnanter. Pas in de 
loop van de zestiende eeuw beginnen de series vollediger te worden. 
 
Wie de inventarissen van het stadsarchief Dordrecht bestudeert valt het niet moeilijk meer 
van dit soort vragen te stellen: waarom begint de serie resoluties van de vroedschap (in 
Dordrecht de Oudraad geheten) niet eerder dan in 1622, waarom houdt de serie 
actenboeken van het gerecht in 1738 op? Hoe verhouden de parallelle series notulen van 
burgemeester en wethouders tussen 1808 en 1810 zich tot elkaar? Waarom houden vanaf 
1867 burgemeester en wethouders afzonderlijke notulen bij van hun vergaderingen 
betreffende fabricage, vanaf 1893 over de gasfabriek en waterleiding; vanaf 1917 over 
onderwijs; waarom treffen we vanaf 1910 zoveel dossiers aan? En naast, of zelfs vóór dit 
soort vragen: waarom heeft de archivaris het archief zo gestructureerd als uit de 
inventarissen blijkt? Hoe correct is die weergave, hoe betrouwbaar de gegeven 
representatie? 
 
De beantwoording van dergelijke vragen vergt een grondige analyse van het archief, en dan 
in het bijzonder naar de wijze waarop het gevormd en beheerd is. Vanaf de publicatie van 
de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven benadrukken archivistische 
methoden voor het toegankelijk maken van archieven de noodzaak van een dergelijk 
onderzoek.3 Het geheel van processen, personen, regels, gewoonten die de archiefvorming 
bepalen wordt samengevat onder het begrip context. De context bepaalt de relatie tussen 
werkprocessen en archief. Na het verschijnen in 1992 van Heather MacNeils essay ‘The 
Context is All’ is een stroom van bijdragen verschenen over het begrip context. De 
Canadese Rules for Archival Description en de internationale standaards ISAD(G) en 
ISAAR(CPF) zijn gebaseerd op het analyseren en beschrijven van de context waarin de te 
bewerken archieven en archiefbestanddelen zijn ontstaan.4 In Nederland was het tweede 
jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties (2000) zelfs volledig aan het onderwerp 
context gewijd. Thomassen deed in zijn openingsartikel een geslaagde poging de 
verschillende aspecten van het concept te identificeren en te omschrijven; Hofman ontwierp 
een conceptueel model; verschillende casusbeschrijvingen gaven een kijkje in de keuken 
van het contextonderzoek, maar van een onderbouwde methodologische abstractie is toch 

                                                           
1 Ch.M.Dozy (ed), De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1284-1424. ’s-Gravenhage, 1891 (Werken 
uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, derde serie 2). Burgers en Dijkhof, Oudste 
stadsrekeningen. 
2 Bijvoorbeeld Hulst vanaf 1326, Deventer vanaf 1337; in Holland: Leiden vanaf 1390, Gouda vanaf 1437. 
Rotterdam daarentegen heeft slechts twee 15de eeuwse rekeningen en één 16de eeuwse. 
3 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, hoofdstuk 2, passim; Van der Gouw, Inleiding, §17; Ellis, Keeping Archives 
228 ev. 
4 Rules for Archival Description, www.cdncouncilarchives.ca. De standaards ISAD(G) en ISAAR(CPF): 
www.ica.org. Deze twee standaards zijn in het Nederlands vertaald. 



 15 

geen sprake.5 Het themanummer 2004 van Archival Science over onderzoeksmethoden 
bevat een artikel van Karen Gracy over, wat zij noemt ‘archival ethnography’, dat te zien is 
als een belangrijke bijdrage aan de methodologie van het contextonderzoek, zij het dat het 
zich primair richt op contemporaine archiefvorming, niet op de archiefvorming in het 
verleden die niet direct door de onderzoeker valt waar te nemen.6 

Doel van het onderzoek 
De hier voorliggende studie wil een aanzet geven om in die methodologische leemte te 
voorzien. Ze doet dat door het uitvoeren van een onderzoek naar de archivering in een 
Hollandse stad: Dordrecht. Het primaire doel is het verwerven van inzicht in de stedelijke 
archiefvorming vanaf de hoge middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dit eerste 
doel draagt bij aan het verwerven van kennis van de stedelijke archivering, uiteraard in het 
bijzonder die van Dordrecht. Voor de uitvoering van de casus ontwikkel ik een methode 
voor het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens 
over archivering. Die methode zal ik na voltooiing van de case study abstraheren; dat is dan 
de bijdrage aan de archivistische onderzoeksmethodologie. 
Doorgaans wordt onderzoek naar archivering uitgevoerd in het kader van de inventarisatie 
van een archief. Omdat de klassieke theorie voorschrijft dat de oorspronkelijke orde van 
een archief gerespecteerd moet worden, dient de archivaris zich rekenschap te geven van de 
door de archiefvormende organisatie gegeven structuur.7 Dat is niet het doel dat ik met 
deze studie voor heb. Archiefstructuren zijn niet statisch, ze veranderen in de tijd. In plaats 
van een vaste structuur, zie ik archivering als een open systeem, dat reageert op zijn 
omgeving. Zoals alle open systemen vertoont het archiveringsysteem gedrag.  
Archiveringsysteem definiëer ik voorlopig als het geheel van mensen, middelen, methoden, 
procedures en documenten waarmee een organisatie haar archiveringsfunctie vorm geeft. 
Hoofdstuk 2 gaat hierop nader in en geeft een nauwkeurige beschrijving van het systeem. 
Het onderzoek richt zich op dat gedrag, de veranderingen die het archiveringsysteem in de 
loop der tijd kan ondergaan. De methode omvat dan ook instrumenten om de oorzaken van 
de veranderingen vast te stellen en te beschrijven. De kern van de methode is een model 
van de interactie tussen een archiveringssysteem en zijn omgeving, een model dat 
pretendeert herbruikbaar te zijn voor vergelijkbare onderzoeken naar het gedrag van 
archiveringsystemen. 

Vraagstelling 
Uit het voorgaande is de volgende vraagstelling te destilleren: Welke factoren bepaalden 
het gedrag van het archiveringsysteem van Dordrecht. Zijn deze factoren uniek voor 
Dordrecht of gelden ze ook voor andere (Hollandse steden). De vraag roept een aantal 
deelvragen op: het archiveringsysteem is het centrale onderzoeksobject, maar wat is een 
archiveringsysteem; wat is het gedrag van het archiveringsysteem, hoe functioneert het in 
de praktijk, in hoeverre bepaalt het de interactie met zijn omgeving. Op  welke onderdelen 
van het archiveringsysteem zijn die externe invloeden in het bijzonder werkzaam. Anders 
gezegd: wat zijn de gedragsbepalende componenten van het archiveringsysteem.  

                                                           
5 MacNeil, ‘Context’; Thomassen, ‘Het begrip context’; Hofman, ‘Uitdijend heelal’; beide artikelen in: Horsman, 
Ketelaar en Thomassen (ed) Context. Hierin ook de casestudies hoofdstuk 2. 
6 Karen Gracy, ‘Documenting Communities.’ 
7 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, §§ 16 en 17. 
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Het methodologische aspect leidt tot de volgende onderzoeksvragen: Welke methode kan 
het beste worden toegepast voor onderzoeken en analyse van archiveringsysteem. Stelt de 
methode onderzoekers in staat de resultaten van de casus te abstraheren in een theorie? Hoe 
kan die theorie dan gerepresenteerd worden, zodanig dat ze (a) helpt gedrag van 
archiveringsystemen te verklaren en (b) een vergelijkend onderzoek naar (gedrag van) 
archiveringsystemen mogelijk maakt.  
 
De hypothese, gebaseerd op grounded theory (zie hierna paragraaf 1.4), is dat 
theorievorming plaatsvindt door middel van het onderzoek, dat gestructureerd is volgens 
een generiek model van een archiveringsysteem. Vanuit een dergelijk model kunnen, door 
analyse van de resultaten van empirisch onderzoek, niet alleen verklaringen voor de 
Dordtse casus gevonden worden, maar ook  een conceptueel model geconstrueerd worden, 
dat dan vervolgens weer kan dienen tot verdere theorievorming.  

1.2 Object van onderzoek 

Het object van onderzoek is het archiveringsysteem (Engels: recordkeeping system). Het 
begrip is in de Engelstalige archivistische literatuur sinds de jaren ’90 van de twintigste 
eeuw in zwang gekomen, in het bijzonder in verband met de problematiek van het beheer 
van digitale archiefdocumenten. Maar nog in 2000 constateerde Richard Cox dat er onder 
archivarissen en archiefwetenschappers geen of onvoldoende overeenstemming bestond 
wat daaronder verstaan zou moeten worden.8  
Een drietal internationale onderzoeken heeft zich het afgelopen decennium – vooral vanuit 
het gezichtspunt van digitale archivering - met recordkeeping en recordkeeping systems 
bezig gehouden: het “Pittsburgh” project: Functional Requirement for Recordkeeping 
(University of Pittsburgh, 1993-1996)9; het InterPares project: International Research on 
Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Vancouver, University of British 
Columbia, 1999-2001; 2002-2007)10 en het werk van de Records Continuum Research 
Group (Melbourne, Monash University).11 Het ligt dus voor de hand dat deze projecten ook 
definities hebben opgeleverd. 
 
Aan het Pittsburgh project lag een conceptueel artikel ‘Record-keeping systems’ 
van David Bearman ten grondslag.12 Hij definieerde een recordkeeping system als “a 
special kind of information system about which archivists should be experts.” Het 
onderscheid tussen recordkeeping systems en (andere) informatiesystemen is dat 
eerstgenoemde “keep and support retrieval of records” en informatiesystemen “store and 
provide access to information.” Het recordkeeping system heeft volgens Bearman “concrete 
boundaries and definable properties.” Dit onderscheid tussen een recordkeeping system en 

                                                           
8 Richard Cox, ‘Searching for Authority: Archivists and Electronic Records in the New World at the Fin-the-
Siècle’, First Monday 5:1 (2000); http://firstmonday.org/issues/issues5-1/cox/index.html.  
9 www.archimuse.com/papers/nhprc/  Laatst geraadpleegd 11-5-2009. 
10 www.interpares.org. Laatst geraadpleegd 11-5-2009. Aan InterPares ging vooraf het project The Preservation of 
the Integrity of Electronic Records, 1994-1997 waarin de conceptuele uitgangspunten werden vastgesteld.  
11 http://www.sims.monash.edu/research/rcrg/research/spirt/glossary.html. Laatst geraadpleegd 11-5-2009. 
12 David Bearman, ‘Record-keeping Systems’. 
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een informatiesysteem wordt in de archivistische literatuur door verschillende auteurs 
benadrukt.13 Hoe abstract Bearman in zijn artikel ook moge zijn, het is een klassiek essay in 
de archiefwetenschap. Zijn stelling dat het recordkeeping system de “fundamental locus of 
provenance” is in plaats van de klassieke archivistische concepten archief en archiefvormer 
werk ik in mijn onderzoek verder uit, vooral door na te gaan wat de rol van het 
archiveringsysteem is in de vorming van het archief (zie paragraaf 2.2.2). Ook de grenzen 
en eigenschappen van het archiveringsysteem beschrijf ik nader. 
 
De InterPares glossary bevat geen definitie van recordkeeping system, wel het eerdere, uit 
het aan InterPares voorafgaande onderzoeksrapport Preservation of the Integrity of 
Electronic Records :  
 

“A set of internally consistent rules governing recordkeeping, i.e., the making, 
receiving, setting aside, and handling of active and semiactive records by the 
records creator, and record-preservation, i.e., the intellectual and physical 
maintenance of semiactive and inactive records by the records creator, and the 
tools and mechanisms used to implement those rules.”14 

 
De verschillen met Bearman zijn opvallend: precieser en gebruik makend van klassieke 
archivistische begrippen als records creator, active records, semi-active records. Maar ook 
minder dynamisch en minder volledig, door te stellen dat het systeem uit een set regels 
bestaat. 
Onderzoekers aan de Monash University, Melbourne, Australië  hanteren voor het 
begrip recordkeeping de definitie van AS4390-1966, Australian Standard Records 
Management. Recordkeeping is volgens die definitie 
 

“making and maintaining complete, accurate and reliable evidence of business 
transactions in the form of recorded information. It includes:  
• The creation of records in the course of business activity and the means to 

ensure the creation of adequate records.  
• The design, establishment and operation of recordkeeping systems. 
• The management of records used in business (traditionally regarded as the 

domain of records management) and as archives (traditionally regarded as the 
domain of archives administration).”15 

 
Ook de Australiërs wijzen op de noodzaak de records op te nemen in een recordkeeping 
system (records system), “that can 

 carry them forward with their 'fixed' content  
 re-present their structure or documentary form  
 maintain sufficient contextual links to preserve their meaning through time.”  

 
Recordkeeping is zo een bedrijfsfunctie, bestaande uit twee kernprocessen 

                                                           
13 Erlandson, Electronic Records Management, 28-29. 
14 Duranti e.a., Preservation, 122. 
15 http://www.sims.monash.edu/research/rcrg/research/spirt/glossary.html. Geraadpleegd 11-5-2009. 
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 'fix' documents which are created in the context of social and organisational 
activity  

 'preserve' them as evidence of that activity in ways that assure their accessibility 
for as long as they are of value to people, organisations and societies. 

 
Deze opvatting sluit aan bij de eerder aangehaalde definitie van het Integrity project: [1] the 
making, receiving, setting aside, and handling of active and semiactive records, and [2] 
record-preservation. 
 
De Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen gebruikt als term archiefvorming, 
het geheel van procedures en handelingen waarbij archiefbescheiden tot stand komen en in 
een archief worden opgenomen.16 
 
De definities verschillen onderling minder in wat ze verstaan onder recordkeeping 
(archivering), dan in wat ze als het recordkeeping system zien. In Bearmans benadering 
schuilt de tendens het als een concreet, technisch systeem te zien: “Recordkeeping systems 
in the electronic, as well as in the paper world are designed for the use of operational staff 
in current office operations…”17 De UBC-definitie, die ook doorklinkt in de Glossary van 
de Society of American Archivists18, is, wanneer ontdaan van de beschrijving van 
recordkeeping, wel erg beperkt: “A set of internally consistent rules governing 
recordkeeping”. Misschien heeft Cox nog steeds gelijk en is er geen overeenstemming over 
wat onder een recordkeeping system verstaan moet worden. Al zegt dan Bearman dat 
recordkeeping systems “real things” zijn met “concrete boundaries in space and time”, hij 
legt niet uit wat die begrenzing in ruimte en tijd is, zoals hij ook weinig concreet is over de 
“complex structures that give meaning to  records.”19 Om als object van onderzoek te 
kunnen fungeren is een vollediger en meer operationele beschrijving noodzakelijk. Als 
uitgangspunt voor de beschrijving keer ik terug naar Bearman met de opvatting, dat een 
recordkeeping system (ik spreek verder over archiveringsysteem) een informatiesysteem is, 
weliswaar een bijzonder soort, maar toch een informatiesysteem - een bestuurlijk 
informatiesysteem. Voor de conceptualisering maak ik gebruik van theorie over het 
beschrijven van systemen in het algemeen en (bestuurlijke) informatiesystemen in het 
bijzonder (zie daarvoor vooral hoofdstuk 2).  

1.3 Positionering van het onderzoek 

Het onderzoek is in de eerste plaats archiefwetenschappelijk onderzoek, naar het gedrag 
van archiveringsystemen (zie verder hoofdstuk 2), maar heeft raakvlakken met andere 
onderzoeksgebieden: stadsgeschiedenis en administratieve geschiedenis.  

                                                           
16 Archiefterminologie, 16. 
17 Erlandson, Electronic Records Management, 29. 
18 Pearce-Moses, Glossary, 332. 
19 Bearman, ‘Record-keeping systems’, 24. 
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Stadsgeschiedenis 
De regionale geschiedenis in het algemeen en de stadsgeschiedenis in het bijzonder staan 
sinds een aantal jaren opnieuw in de belangstelling van historici. Naast een grote 
hoeveelheid publicaties over bijzondere onderwerpen verschenen er overzichtswerken, 
zoals de geschiedenissen van Holland en Utrecht op gewestelijk niveau en een aantal 
geschiedenissen van steden, zoals Leeuwarden, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, 
Amsterdam.20 Hadden oudere stadsgeschiedenissen in de regel nog een enkele auteur, de 
recente zijn vrijwel uitsluitend samengesteld door een team van auteurs. Ondanks de multi-
disciplinaire benadering van deze nieuwere stadsgeschiedenissen, is er slechts beperkt 
aandacht voor institutionele geschiedenis en de ontwikkeling van de stedelijke 
administratie. De aangeroerde onderwerpen bestrijken een breed spectrum aan facetten: 
politiek, economie, cultuur, bewoningsgeschiedenis, religie, maar het stadsbestuur en 
vooral de stedelijke administratie komen er in de overzichtswerken dikwijls bekaaid af.  
Als vervolg op het inspirerende onderzoek van Roorda heeft een reeks prosografische 
onderzoeken licht geworpen op de familierelaties en carrières van Hollandse regenten, de 
intriges waarmee ze hun persoonlijke doelstellingen nastreefden, maar de institutionele 
context zelf, de bestuursorganen blijven onderbelicht.21 Het ondersteunend ambtelijk 
apparaat moet het nog vooral stellen met een aantal verspreide artikelen. 

Administratieve geschiedenis 
Raadschelders is een pionier op het gebied van de administratieve geschiedenis.22 Hij 
onderzocht in zijn dissertatie de samenhang tussen de ontwikkeling van de lokale taken, de 
samenstelling van het bestuur en de groei van het ambtelijk apparaat. Hij bepleitte een 
afzonderlijke discipline administratieve geschiedenis. In dat kader kunnen ook de 
onderzoeken naar de bureaucratisering van het staatsbestuur gezien worden.  
In deze onderzoeken ontbreekt substantiële aandacht voor de processen waarmee 
documenten worden gemaakt, hoe ze worden gebruikt en gearchiveerd. Afzonderlijk is 
daarnaar wel onderzoek verricht, voor Holland zijn er de dissertaties van Dijkhof en 
Burgers; Benders onderzocht de verschriftelijking van het bestuurlijk handelen in 
Deventer.23 Deze dissertaties liggen meer op het gebied van diplomatiek en 
verschriftelijking dan op dat van archivering en administratie. Nauw sluit hierbij aan het 
internationaal georienteerde onderzoek naar pragmatische verschriftelijking, waarvan in de 
eerste plaats Clanchy genoemd moet worden. Clanchy besteedt wel enige aandacht aan 

                                                           
20 Kunst, René (red), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker: Van Wijnen, 1999. 
Carasso-Kok, Marijke (red), Geschiedenis van Amsterdam. 4 delen. Amsterdam: SUN, 2004-2007; Maanen, 
R.C.J. van, (red), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. 4 delen. Leiden: Stichting Geschiedschrijving 
Leiden, 2002-2004; Frijhoff e.a. (red), Geschiedenis van Dordrecht; Schoor, Arie van der, Een stad in aanwas. 
Geschiedenis van Rotterdam tot 1813. Zwolle: Waanders, 1999. 
21 Roorda, Partij en factie.  Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780. 
z.pl.: Bataafse Leeuw, 1985; Jong, J.J. de,  Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780. 
z.pl.: Bataafse Leeuw, 1985; Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780. z.pl.: 
Bataafse Leeuw, 1985 (Hollandse Historische Reeks 6); Bossaers, K.W.J.M., ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde 
opgewassen’. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag: Stichting HHR, 
1996. De monografieën zijn alle verschenen in de Hollandse Historische Reeks.  
22 Raadschelders, Lokale bestuurlijke ontwikkelingen. 
23 Burgers, Paleografie; Dijkhof, Oorkondewezen; Benders, Bestuursstructuur.. 
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archivering, maar de tijdspanne blijft beperkt tot de hoge middeleeuwen en het soort 
administratie dat hij onderzocht is vooral die van de koning.24  

Archiefwetenschap 
Archieven zijn de “neerslag” van het bestuurlijk handelen, het residu van de ambtelijke 
processen. Oorspronkelijk instrumenten van bestuur zijn archieven nu belangrijk 
bronnenmateriaal voor historisch onderzoek, dat geldt ook lokale archieven.  
Voor verantwoord gebruik van archief als historische bron is inzicht nodig in de wijze 
waarop het is gevormd. Alleen door kennis van de administratieve processen kunnen de 
documenten begrepen worden die er door zijn voortgebracht.  
Het archief is vanzelfsprekend het centrale object van de archiefwetenschap. De 
archiefwetenschap onderzoekt de samenhang tussen de documenten waaruit het bestaat en 
de context waarin deze zijn ontstaan. Meer precies: objecten van archiefonderzoek zijn het 
archiefdocument en het archief, als geheel van archiefdocumenten gevormd in eenzelfde 
organisatorische context. Merkwaardigerwijze is de eigenlijke archiefvorming, als resultaat 
van doorgaans ambtelijke processen van opmaken, distribueren en archiveren van 
administratieve documenten nog onderbelicht gebleven. Het onderzoek was, zoals veel 
archivistisch onderzoek, vooral pragmatisch in het kader van inventarisatie (Van Maanen, 
Kort, eerder Muller, Van Riemsdijk). Het betrof dan steeds enkelvoudige case studies, in 
een aantal gevallen zelfs van unieke organisaties. Vergelijking met andere casussen om 
patronen van archivering te onderkennen was niet het primaire doel. Dergelijk onderzoek is 
nog niet systematisch van de grond gekomen. 
Om zulk onderzoek, naar de dynamiek van archiefvorming, te structureren gebruik ik het 
hiervoor genoemde concept van archiveringsysteem. 

1.4 Methode van onderzoek 

Hoewel het grootste deel van het onderzoek een bepaalde casus betreft – de archivering in 
een Hollandse stad, Dordrecht - is het achterliggende doel de ontwikkeling van theorie over 
archivering, niet de inventarisatie van het overigens complexe stadsarchief. De casus is het 
vehikel voor de theorievorming. Deze beoogt een beter begrip te verkrijgen van de 
processen van archiefvorming en archiefvormgeving: waarom en hoe worden archieven 
gevormd, welke factoren beïnvloeden archiefvorming en archivering. Dit begrip moet 
bijdragen aan  een betere interpretatie van archieven als historische bron, niet alleen van het 
archief van  Dordrecht, maar ook van andere, in de eerste plaats lokale archieven.  
De achterliggende methode is die van grounded theory. Deze, uit de sociologie afkomstige 
methode, beoogt theorie te ontwikkelen op basis van empirisch onderzoek.25 De methode is 
in de archiefwetenschap recentelijk toegepast in het InterPares project.26 De kern is dat 
theorie afgeleid wordt van gegevens, die systematisch zijn verzameld en al gedurende het 
onderzoeksproces geanalyseerd worden: ‘analysis is the interplay between data and 
researcher.”27 Gegevensverzameling, gegevensanalyse en de uiteindelijk theorievorming 

                                                           
24 Clanchy, M.T., From Memory to Written Record. England 1066-1307. Oxford, Cambridge: Blackwell, 19932. 
25 Straus and Corbin, Basics. Wester, Strategieën. 
26 www.interpares.org.  
27 Strauss and Corbin, Basics, 13. 
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houden nauw verband verband met elkaar: gegevensverzameling en analyse staan ten 
dienste van theorievorming. De onderzoeker begint niet zozeer met een bestaande theorie, 
maar ontwikkelt juist theorie uit de gegevens. “Theory derived from data is likely to 
resemble ‘reality’ than is theory derived from putting together a series of concepts based on 
experience or solely through speculation…”28 
Afbakening van het onderzoek moet het gevaar van ongebreidelde uitdijing voorkomen. 
Daarom is het startpunt een model van het onderzoeksobject. Hoofdstuk 2 van deze studie 
beschrijft het model van het archiveringsysteem, waarbinnen de onderzoeksgegevens 
(hoofdstukken 5-9) worden geïnterpreteerd.  
 
De methode is in hoge mate empirisch. De wijze waarop de onderzoeker zijn gegevens 
verkrijgt, maakt geen onderdeel uit van de methode, maar is afhankelijk van het soort 
onderzoek. Voor dit onderzoek is dat vooral door een nauwgezette analyse van 
kenmerkende delen van de archieven van het Dordtse stadsbestuur. De volgende paragraaf  
gaat nader in op de methode van analyse. De wijze waarop de gegevens worden verzameld 
en geïnterpreteerd is beschreven in paragraaf  3.4. Met behulp van de modellen van 
hoofdstuk 2 worden de gegevens geordend (hoofdstuk 10) en kunnen worden vergeleken 
met gegevens over andere steden. In een aantal gevallen is dat ook al tijdens het verzamelen 
en analyseren gedaan.  
 
Voor de keuze van de onderzoekstrategie is gebruik gemaakt van de – eveneens uit de 
sociale wetenschappen afkomstige – theorie over case studies van Robert Yin.29 Deze 
onderkent vijf soorten sociaal-wetenschappelijke onderzoekstrategieën: survey, multiple 
case study, single case study, history en archival research. De keuze van de strategie hangt 
af van het soort onderzoek.  
Voor probleemverkennend en probleemverklarend onderzoek acht Yin de case study als de 
aangewezen strategie. Hij ziet echter de case study vooral voor onderzoek naar actuele 
sociale systemen. Voor de bestudering van verschijnselen uit het verleden suggereert Yin 
de history als strategie, waarmee hij, als socioloog, vooral biografieën voor heeft.  
Het empirisch onderzoek waarvan deze dissertatie het resultaat is, zou ik willen typeren als 
historische casestudy: het primaire resultaat van onderzoek is een “biografie” van het 
Dordtse archiveringsysteem. De studie is eerst verkennend, waarvoor ik gebruik maak van 
het door Yin aanbevolen historisch onderzoek. De paragrafen over het archief en de 
bewerking van het archief zijn daarvan het resultaat. Verkennend is ook hoofdstuk 4, de 
beschrijving van de context. De uitvoering van de casus zelf zoekt verklaringen; de 
hoofdstukken 5 t/m 9 zijn dan ook vooral verklarend.  

1.5 Methode van analyse 

Het verklaren van de in het empirisch onderzoek waargenomen verschijnselen komt 
overeen met het stellen van een diagnose – het zoeken van de oorzaak door een 
systematische analyse van de waarnemingen. Voor dit type problemen heeft de 

                                                           
28 Strauss and Corbin, Basics, 12. 
29 Yin, Case study research. 
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kennistechnologie een referentiemodel ontwikkeld, dat ik hier voor dit specifieke soort 
onderzoek toepas en uitwerk.30  
 
Het referentiemodel bestaat uit de volgende onderdelen: de waarnemingen, een model van 
het te observeren object, een verzameling mogelijke verklaringen en een inferentie proces.31 
Uit de verzameling van verklaringen wordt de meest waarschijnlijke bij wijze van conclusie 
gekozen. Indien de inferentie meer dan één verklaring oplevert, kunnen meer gegevens over 
de waarneming worden verzameld en wordt het proces nogmaals doorlopen. Dit onderzoek 
heeft niet de pretentie voor elk mogelijk verschijnsel een verklaring te hebben. Het model 
laat ruimte open voor het toevoegen van nieuwe verklaringen op grond van nieuwe 
empirisch onderzoek. Zoals uit de Dordtse casus blijkt, levert empirisch onderzoek al wel 
een verzameling van aanvaardbare verklaringen op, die niet noodzakelijk uniek zijn voor 
Dordrecht.  
Voor een betrouwbare inferentie is het noodzakelijk dat zowel de waarnemingen 
(verschijnselen) als de verklaringen op een gestructureerde manier worden beschreven. Dat 
gebeurt door eerst de relevante entiteiten te bepalen, vervolgens vast te stellen welke 
eigenschappen van de entiteiten kenmerkend zijn en tenslotte door in het onderzoek aan die 
kenmerken waarden toe te kennen. Bijvoorbeeld, als de entiteit een patient is, zijn voor het 
vaststellen van een diagnose eigenschappen als lichaamstemperatuur, polsslag en bloeddruk 
van belang. Welke eigenschappen in een gegeven situatie bepalend zijn voor de diagnose 
bepaalt de onderzoeker, op basis van kennis, ervaring of intuïtie.  
De entiteiten die voor de verklaring van het gedrag van archiveringsystemen van belang 
zijn, zijn beschreven in de modellen van hoofdstuk 2. Deze (deel)modellen vormen 
gezamenlijk het hiervoor genoemde model van het te observeren object. De 
kennistechnologische theorie spreekt van domeinmodel. Zoals zal blijken, beperk ik het 
domeinmodel niet tot het archiveringsysteem zelf, maar betrek er ook de context bij. 
In hoofdstuk 10 worden kenmerkende eigenschappen, voor zover die uit de Dordtse casus 
afgeleid konden worden, beschreven. De entiteiten die van belang zijn voor de verklaring 
worden ontleend aan het domeinmodel van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 10 worden 
onderdelen van het domeinmodel verder gedetailleerd.  
 
Het model van het archiveringsysteem zelf is gebaseerd op informatiekundige theorie, in 
het bijzonder op de modellen van informatiesystemen van Yourdon.32 Yourdon 
onderscheidt conceptuele modellen van implementatiemodellen. De eerste beschrijven van 
een systeem wat het moet doen, zonder in te gaan op de wijze waarop dat gerealiseerd 
wordt. De tweede reeks modellen beschrijft hoe en waarmee het systeem in technische zin 
werkt. Paragraaf 2.4 beschrijft het conceptuele model. De hoofdstukken 5-9 beschrijven 
vooral het systeem zoals dat werkte, dus in termen van Yourdon: het implementatiemodel. 
In de analyse koppel ik die aan het conceptuele model. Ik gebruik Yourdon dus niet om te 
ontwerpen, maar om te analyseren; ik werk terug van het “reële systeem” naar het ideaal 
model – een vorm van reverse engineering.  De hypothese die aan deze aanpak ten 
grondslag ligt, is dat het conceptuele model, dat in hoofdstuk 2 beschreven wordt, 

                                                           
30 Schreiber et al, Knowledge engineering, hoofdstuk 6: Template models; het model voor diagnosie op blz 138 ev.  
31 Inferentieproces is een redeneerproces waarbij informatie genereerd wordt uit bestaande kennis. Peter Lucas en 
Linda van der Gaag, Principles of Expert Systems. Wickinham: Addison-Wesley, 1991, 8-9. 
32 Yourdon Systems Method. 
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toepasbaar is voor elk archiveringsysteem, of tenminste die van gelijksoortige organisaties, 
zoals lokale besturen. In hoofdstuk 2 onderbouw ik die hypothese door middel van een 
vergelijking van een aantal handboeken op het gebied van archivering.  
 
Het eerder genoemde domeinmodel, bestaande uit systeemmodel en contextmodel – het 
contextmodel maakt ook deel uit van Yourdons methode – dient om de waargenomen 
verschijnselen in het gedrag van het systeem te koppelen aan de omgeving.  
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2 Het archiveringsysteem 

A motorcycle may be divided for purposes of classical rational analysis by means 
of its component assemblies and by means of its functions. 
Robert M. Pirsig, Zen and the art of motorcycle maintenance. 

 

2.1 Systeembenadering 

Voor de beschrijving en analyse van de archivering in Dordrecht maak ik gebruik van 
systeemtheorie. Een systeem is een verzameling entiteiten met de verzameling relaties die 
tussen die entiteiten bestaan.1 Een systeem bestaat in de ogen van degene die het 
beschouwt, deze ziet het als een geheel dat kan worden onderscheiden van de omgeving. 
Het systeem heeft relaties met zijn omgeving. Intern bestaat het systeem uit elementen 
(entiteiten) en de relaties tussen die elementen. Een systeem kan worden onderverdeeld in 
subsystemen, door alleen een bepaalde groep elementen en de betreffende relaties in 
beschouwing te nemen; of in aspectsystemen door alleen naar bepaalde soorten relaties en 
de daarmee verbonden entiteiten te kijken.  
 
De systeembenadering heeft twee belangrijke functies: [1] het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke taal en [2] het verschaffen van een methodologie voor de analyse van 
complexe problemen. Beide functies zijn hier aan de orde.  
De gemeenschappelijke taal moet een beschrijving van het archiveringsysteem mogelijk 
maken, niet alleen om overeenstemming binnen het domein van de archiefwetenschap te 
bereiken, maar ook voor communicatie met andere disciplines. Systeemdenken is in hoge 
mate interdisciplinair bedoeld, als mogelijke oplossing voor de constatering van Boulding, 
de grondlegger van de systeemtheorie: 
 

“One wonders sometimes if science will not grind to stop in an assemblage of 
walled-in hermits, each mumbling to himself words in a private language that only 
he can understand.”2 

 
De Amerikaanse archiefwetenschapper Richard Cox bemerkte bij archivarissen de neiging 
zich vooral te richten op literatuur uit eigen kring.3 Een systeembenadering zou kunnen 
bijdragen aan een multidisciplinaire visie op archivering en archiveringsystemen. 

                                                           
1 Kramer en Smit, Systeemdenken, 16-18. 
2 Boulding, ‘General Systems Theory’, 198. 
3 Richard Cox, ‘Searching for Authority: Archivists and Electronic Records in the New World at the Fin-the-
Siècle’, First Monday 5:1 (2000); http://firstmonday.org/issues/issues5-1/cox/index.html. 
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Op methodologisch vlak kan het systeemdenken bijdragen aan de afbakening van het object 
van onderzoek. In de eerste plaats door het te onderscheiden van de omgeving waarbinnen 
het archiveringsysteem opereert, de “concrete boundaries” zoals David Bearman die 
noemt.4 In de tweede plaats door het vaststellen van de interacties tussen systeem en 
omgeving, dus de functies van het systeem die het, opnieuw volgens Bearman, doen 
afwijken van andere informatiesystemen. De systeembenadering spreekt dan van een black 
box benadering; de interne werking en samenstelling van het systeem blijven nog buiten 
beschouwing. Daarna kan de black box geopend worden en stellen we vast wat de 
kenmerkende entiteiten van het systeem zijn en hoe ze onderling gerelateerd zijn: in de 
woorden van Bearman: de “definable properties” van het archiveringsysteem. 
 
Een archiveringsysteem zie ik – evenals Bearman in zijn essay uit 1993 - als een 
informatiesysteem: Een informatiesysteem verwerkt gegevens tot informatie die relevant is 
voor een beoogde gebruikersgroep, die met de informatie ook een bepaald doel voor ogen 
heeft. Is dat doel het nemen van bestuurlijke beslissingen dan spreekt men van een 
bestuurlijk informatiesysteem.5 Dat is ook in hoofdzaak het primaire doel van een 
archiveringsysteem. Het gebruik van de term systeem betekent in de eerste plaats, dat ik 
voor het onderzoek kies voor een systeembenadering als conceptuele afbakening van het 
object van onderzoek. De term impliceert niet, dat een archiveringsysteem een systeem in 
technische zin is, zoals een computersysteem. Een vergelijkbare opvatting vinden we in de 
informatiewetenschap, waarin van een documentair informatiesysteem gezegd wordt: 
 

"De kern betreft voortbrenging, verzameling, ordening, overdracht en gebruik van 
documentaire informatie met behulp van institutionele en/of technische 
informatiesystemen. Het begrip 'informatiesysteem' wordt hier zeer ruim genomen. 
Het omvat niet alleen systemen die met behulp van moderne informatietechnologie 
zijn gebouwd. Ook instituties - in sociologische zin - behoren ertoe: groepen, 
organisaties en eventueel individuen die zich kenmerken door een min of meer vast 
patroon van activiteiten (in casus in de sfeer van informatieverzorging, vooral 
bibliotheekwezen, uitgeverij en boekhandel)."6 

 
Een documentair informatiesysteem bevat documenten en verwijzingen naar documenten. 
Ook dat is een archiveringsysteem, waarvan de kern gevormd wordt door in 
bedrijfsprocessen gevormde en gebruikte documenten, evenals door gegevens over die 
documenten (indexen, inventarissen, opschriften). Een archiveringsysteem typeer ik dan 
ook in oorsprong als een documentair, bestuurlijk informatiesysteem.  
Van der Meer onderkent in een (documentair) informatiesysteem vijf componenten: 
apparatuur, programmatuur, gegevens, mensen, en procedures.7 De component 
‘programmatuur’ suggereert dat een informatiesysteem altijd een geautomatiseerd systeem 

                                                           
4 Bearman, ‘Recordkeeping systems’, 17. 
5 Een zoekactie op het Internet d.m.v. Google levert met de term ‘bestuurlijk informatiesysteem’ vrijwel 
uitsluitend verwijzingen naar geautomatiseerde systemen voor gemeenten, doorgaans met raadstukken.  
6 Informatiewetenschap in Nederland, 11. 
7 Van de Meer, Documentaire informatiesystemen, 12-13. 
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is, of tenminste een geautomatiseerde component bevat. Als basis voor de definitie en 
conceptuele beschrijving van het archiveringsysteem hanteer ik een definitie die zich niet 
uitspreekt over de technologie: een geheel van mensen, documenten, middelen, procedures 
en regels.8 Deze definitie is nog steeds onvolledig, omdat ze slechts de componenten noemt 
en nog steeds statisch is. Door toevoeging van processen, dat wil zeggen: 
archiveringsprocessen, aan de definitie wordt deze dynamischer. Maar ook ontbreken nog 
doel en directe omgeving van het systeem.  
Wat het doel betreft wijst Bearman op het onderscheid tussen een informatiesysteem en een 
archiveringsysteem. Het eerste levert informatie aan zijn gebruikers, het tweede evidence of 
business transactions.9 Dankzij het record-keeping system, betoogt Bearman, is een 
organisatie of persoon in staat verantwoording (evidence) af te leggen over het handelen. 
Een informatiesysteem ondersteunt bedrijfsprocessen, een archiveringsysteem de 
verantwoording – intern en extern. Dit onderscheid is nogal kunstmatig en sterk geënt op de 
implementatie waarin documenten “ge-captured” worden om als evidence te kunnen 
dienen. Ik stel de volgende, integrale definitie voor: 
 

Een archiveringsysteem is het geheel van documenten, metadata, processen, 
procedures, kennis, regels, middelen en mensen waarmee een persoon of 
organisatie zich voorziet van betrouwbare en duurzame informatie ten behoeve 
van bedrijfsvoering, herinnering en verantwoording. 

 
Het eerste deel van de definitie heeft betrekking op de interne structuur en werking van het 
systeem; het tweede deel op de functie van het systeem voor zijn omgeving.  
 
De rest van het hoofdstuk gaat nader op deze twee aspecten van het archiveringsysteem in. 
Paragraaf 2.2 beschouwt het archiveringsysteem nog als een black box. De paragraaf 
beschrijft modelmatig het archiveringsysteem in zijn omgeving, dat is primair de 
organisatie waarvan het een onderdeel uitmaakt. Paragraaf 2.3 opent de black box, door te 
beschrijven welke processen binnen het systeem tot de gewenste dienst aan de omgeving 
bijdragen, met welke componenten (mensen, middelen) het systeem de processen uitvoert. 
Deze paragraaf steunt vooral op literatuur, in het bijzonder handboeken over archivering. 
Paragraaf 2.3.1 tenslotte vat de resultaten in een model samen.  

2.2 Het archiveringsysteem in zijn context 

2.2.1 Het model van Blumenthal 
De belangrijkste functie van een archiveringsysteem is er voor te zorgen dat de persoon of 
organisatie waarvoor het werkt kan beschikken over de noodzakelijke informatie over het 
verloop en resultaat van de primaire processen, verantwoording kan afleggen over haar 

                                                           
8 Een dergelijke definitie, maar zonder ‘documenten’ of ‘gegevens’ ook in Wikipedia. Laatst geraadpleegd 25-5-
2009.  
9 Bearman, ‘Record-keeping systems’, 17. 
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handelen en eventueel haar verleden kan reconstrueren.10 Het archief is te zien als een 
afbeelding, een representatie, van de processen die de organisatie uitvoert – een afbeelding 
die overigens zelden of nooit volledig en 100% betrouwbaar is, maar naast wat betrokkenen 
zich kunnen herinneren, dikwijls het enige is dat na verloop van tijd nog blijk geeft van 
activiteiten en gebeurtenissen. 
Het archiveringsysteem is nauw verbonden met de organisatie; die is de onmiddellijke 
context van het systeem. Er zijn vele manieren om organisaties te zien. Gareth Morgan 
gebruikt bijvoorbeeld verschillende metaforen: de organisatie als machine, als organisme, 
als hersenen, als cultuur, als politiek systeem, als psychische gevangenis, als flux en 
transformatie, of als instrument voor overheersing. Al deze metaforen zijn waar, 
afhankelijk van wat de beschouwer wil zien of waarop hij het accent legt.11 Ik kies ook nu 
voor een meer neutrale benadering vanuit het systeemdenken. Dat laat ruimte voor een 
inkleuring als die van Morgan, maar verschaft vooral ‘een goede basis voor de 
praktijkgerichte, interdisciplinaire benadering met veel oog voor samenhangen.’12  
 
Als we een organisatie als een systeem zien, is het archiveringsysteem daarvan een 
deelsysteem.13 De plaats van het archiveringsysteem als deelsysteem van een organisatie is 
schematisch weer te geven in een model, dat kan dienen als uitgangspunt voor de analyse 
van het functioneren van het archiveringsysteem. Als basis daarvoor neem ik het model van 
Blumenthal (figuur 1).14 
Blumenthal beschouwt een organisatie als een open systeem, dat verschillende relaties heeft 
met zijn omgeving. In de organisatie zelf onderscheidt hij drie deelsystemen: het 
besturingsysteem, het primaire transformatiesysteem en het informatiesysteem. Het 
primaire transformatiesysteem vormt in wezen het bestaansrecht van de organisatie, het 
bestaat uit de bedrijfsprocessen die producten of diensten aan de omgeving leveren. Het 
besturingsysteem dirigeert en corrigeert waar nodig de bedrijfsprocessen. Er zijn in de visie 
van Blumenthal drie niveaus van beslissingscentra: beleid, bestuur en beheer. Deze niveaus 
komen overeen met wat in de organisatiekundige literatuur als strategisch, tactisch en 
operationeel wordt aangeduid.15 Het informatiesysteem neemt gegevens uit en over de 
bedrijfsprocessen op, maar vangt ook signalen uit de omgeving op. Het zet deze om in 
bestuurlijke informatie op grond waarvan het management beslissingen neemt. De aard en 
de mate van detaillering van de informatie die het besturingsysteem nodig heeft is onder 
meer afhankelijk van het niveau. Beheerscentra richten zich doorgaans op een enkel proces, 
of een deel daarvan en hebben behoefte aan gedetailleerde informatie over de toestand van 
het betreffende proces. Bestuurscentra zijn vooral coördinerend, ze stemmen aanbod op 

                                                           
10 Ook individuen hebben een archiveringsysteem; de functies blijven in beginsel gelijk. Dit onderzoek richt zich 
op de archivering van organisaties.  
11 Gareth Morgan, Images of Organization. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 1996. 
12 A.C.J. de Leeuw, Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering. Een systeemvisie. Assen en 
Maastricht: Van Gorcum, 19884, blz 60. 
13 Horsman, ‘Archiefsystemen’, 89. 
14 Blumenthal, Informatiesystemen voor ondernemingen. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1984. Bemelmans, 
Bestuurlijke informatiesystemen, 53ev. Het model van Blumenthal steunt op het zogenaamde besturingsparadigma, 
A. de Leeuw, Systeemleer en organisatiekunde. Leiden en Antwerpen: Stenfert Kroese, 1974. 
15 Bemelmans, Bestuurlijke informatiesystemen,  56. 
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vraag af, ze zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen onderlinge samenhang vertonen en dat 
afdelingen van de organisatie de juiste bevoegdheden hebben. Beslissingscentra hebben 
behoefte aan informatie op hoofdlijnen. Het blikveld van beleidscentra, tenslotte, is breed 
en alles omvattend. De informatie komt voor een groot deel van buiten de organisatie en is 
dikwijls informeel van aard. 

 
Figuur 2.1: Model van Blumenthal 

 
Op het punt van informatievoorziening zien we een beperking in het toch al zeer 
schematische model van Blumenthal. Het bestuurlijke informatiesysteem neemt vooral 
formele gegevens op. Blumenthals definitie van het informatiesysteem suggereert dat ook: 
“het geheel aan methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee een organisatie in haar 
informatiebehoeften tracht te voorzien. “Onder methoden”, voegt Bemelmans16 toe, “vallen 
onder meer procedures en werkvoorschriften voor het vergaren, verwerken en verstrekken 
van gegevens”. Het model lijkt weinig ruimte te bieden voor de informele organisatie en 
informele informatie. De omgeving beïnvloedt het besturingsysteem ook buiten het formele 
informatiesysteem om; anderzijds proberen topmanagers de omgeving te beïnvloeden, ook 
wel aangeduid als externe sturing17. Een nadere nuancering van het model lijkt op zijn 
plaats om een betere basis voor de analyse van het gedrag van archiveringsystemen te 
verschaffen. 
Ik begin met de term informatiesysteem door archiveringsysteem te vervangen. Noch De 
Leeuw, noch Blumenthal, noch Bemelmans, noemen archivering, maar de hierboven 

                                                           
16 Bemelmans, Bestuurlijke informatiesystemen, 55. 
17 Kramer en de Smit, Systeemdenken, 85. 
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aangehaalde definitie van Blumenthal vertoont grote gelijkenis met onze definitie van 
archiveringsysteem. Het ideale archiveringsysteem is een (bestuurlijk) informatiesysteem, 
dat niet alleen is toegesneden op de actuele informatiebehoefte, maar ook rekening houdt 
met behoeften van de organisatie en andere belanghebbenden in de toekomst. Dat wil niet 
zeggen dat alle informatie gearchiveerd wordt. De Duitse archieftheoreticus Johannes 
Papritz drukte de beperkingen van het archief bondig uit: Niet alle handelen wordt in 
documenten vastgelegd; niet alle documenten worden gearchiveerd; niet alle gearchiveerde 
documenten blijven bewaard.18 Het archiveringsysteem is niet de locus van alle bestuurlijke 
informatie. Vandaar een tweede aanpassing aan het model, de informele informatiestromen, 
die buiten het formele archiveringsysteem lopen (figuur 2). Die stromen zijn de eerder 
genoemde wederzijdse beïnvloedingen van en door de omgeving (lobbying, kweken van 
goodwill, bewerken van de publieke opinie, luisteren naar stemmen uit de samenleving 
enz.). Een stroom is de sturing die vanuit het besturingsysteem naar het archiveringsysteem 
uitgaat. Ook die sturing kan formeel en informeel zijn, dat wil zeggen al of niet door middel 
van vastgelegde instructies of bevelen.  
 

 
Figuur 2.2: Aangepast model van Blumenthal 

2.2.2 Vier domeinen 
Zoals ieder model is ook het bijgestelde model van figuur 2.2 nog steeds een sterke 
vereenvoudiging van een veel complexere werkelijkheid. Het model laat echter duidelijk de 
plaats van het archiveringsysteem tussen besturing en werkprocessen zien. Het geeft een 

                                                           
18 Papritz, Archivwissenschaft. Band 1, 137-138. 
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nader inzicht in de betekenis van de opvatting uit de Korte introductie, dat archief 
procesgebonden informatie is.19 De procesgebondenheid komt tot uitdrukking in de pijlen, 
de informatiestromen. Voor zover die stromen bestaan uit (schriftelijk) vastgelegde 
gegevens komen ze overeen met wat Papritz “dokumentieren” noemt.20 Ook Duranti 
hanteert daarvoor de term, documentation, die zij ontleent aan de diplomatiek.21 In 
Nederland introduceerde P. Noordenbos het begrip overheidsdocumentatie waarmee hij 
overigens vooral het archiveren bedoelde.22 Het documenteren beschouw ik in het model 
als een afzonderlijk te analyseren activiteit, de min of meer bewuste vastlegging van 
gegevens in documenten. Bij uitbreiding behoort ook het gebruik maken van in documenten 
vastgelegde gegevens tot deze laag. De gegevens hebben betrekking op het handelen - de 
bedrijfsprocessen; ze worden in de bedrijfsprocessen gebruikt of worden daarin 
gegenereerd.23  
 
Het archiveringsysteem neemt (een groot deel van) de documenten voor kortere of langere 
tijd in het archief op. Het moment van feitelijk opname zal in de regel zijn wanneer de 
handeling, de zaak, is afgerond. Samuel Muller beschreef dit heel bondig voor een 
negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse Franse administratie: “… nagenoeg het 
eenige register is de indicateur, […] die de dagelijks inkomende stukken naar hun 
chronologisch volgnummer boekt, den inhoud kort vermeldt en daarachter in volgende 
kolommen meedeelt, wat er met het stuk geschied is, totdat het afgehandeld is en in het 
archief verdwijnt.”24 
 
Handelen, documenteren en archiveren zijn te zien als drie logische lagen, domeinen, die 
elk weer relaties tot het besturingsysteem hebben. Hierin staat het besturingsysteem voor de 
organisatie in zijn geheel, immers, zelfs de medewerker op het laagste niveau neemt deel 
aan de sturing van de werkprocessen. Het besturingsysteem kan ook worden weergegeven 
in de vorm van een organogram: figuur 2.3. Deze figuur geeft in grote trekken dezelfde 
deelsystemen weer als het model van Blumenthal, alleen is het maken en gebruiken van 
documenten niet als een verzameling relaties tussen de deelsystemen weergegeven, maar 
als een deelsysteem op zichzelf. Dit om te benadrukken dat informatie niet 
noodzakelijkerwijs in formele, vastgelegde vorm hoeft te bestaan en dat het maken en 
gebruiken van documenten een doorgaans bewuste activiteit binnen een organisatie is. 
Daarop sluit aan de keuze om het document voor archivering in aanmerking te laten komen. 
Ketelaar gaf in zijn Amsterdamse oratie de keuzes om een handeling in een document vast 
te leggen en om een document te archiveren de term archivalisering.25  

                                                           
19 Thomassen, ‘Korte introductie’ 
20 Papritz, Archivwissenschaft, 137. 
21 Duranti, Diplomatics, 60. 
22 P.Noordenbos, Overheidsdocumentatie. Vanaf druk 4. Ook het tijdschrift voor de archiefverzorging heet 
Overheidsdocumentatie.  
23 Thomassen, ‘Korte Introductie’, 11,12.  
24 S. Muller Fz, ‘Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening’, Nederlandsch Archievenblad 19 
(1914/1915) 174. 
25 F.C.J. Ketelaar, Archivalisering. 
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Het onderkennen dat het documenteren en archiveren bewuste activiteiten zijn, ontneemt 
aan het archief het organische karakter dat de auteurs van de Handleiding schiepen en dat 
tot ver in de twintigste eeuw tot de archivistische doctrine behoorde. De toenmalige 
algemene rijksarchivaris Hardenberg maakte nog in 1950 niet alleen bezwaar tegen de 
vorming van archieven volgens een vooraf ontworpen registratuurplan, maar ook tegen het 
gebruik van het woord overheidsdocumentatie, omdat archieven zo ‘gedenatureerd’ zouden 
worden.26 “Ik behoef nauwelijks te zeggen” – houdt hij de lezer op bladzijde 52 voor – “hoe 
ver wij in 1956 zijn afgeraakt van de opvatting van de Handleiding, dat het archief een 
organisch geheel is, dus niet een collectie die door de archivaris gevormd wordt.” 
 
Aan de in figuur 2.3 gepresenteerde, aan Blumenthal complementaire kijk op een 
organisatie als systeem, noem ik het vierdomeinenmodel, een representatie van het 
archiveringsysteem in zijn omgeving. Dit model structureert de analyse van het gedrag van 
archiveringsystemen (zie verder hoofdstuk 10). De informele informatie is niet expliciet 
ingetekend. Het model moet vooral gezien worden in directe samenhang met het aangepaste 
model van Blumenthal van figuur 2.2.  

 
Figuur 2.3: Vierdomeinen model 

 
De linker rechthoek is een schematische verbeelding van de organisatiestructuur; de door 
Blumenthal onderkende niveaus in besturing zijn aangegeven. Het geheel van rechthoeken 
aan de rechterkant is de decompositie van het primaire transformatiesysteem (primaire 

                                                           
26 H.Hardenberg, ‘De verhouding van het registratuurplan tot de taak en de organisatie van de administratie’, 
Nederlands Archievenblad 62 (1957/1958) 50.  
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proces) en het informatiesysteem: het handelen, de administratie van het handelen en de 
archivering. Elk van de geledingen van de organisatie draagt daaraan bij en geeft vorm aan 
haar eigen specifieke werkproces. Het maken van beleid past evengoed in het model als het 
afgeven van een Hinderwetvergunning of het repareren van een brugleuning. Elk proces 
bestaat typisch uit de handeling zelf (beslissing, uitvoering), het vastleggen in documenten 
en het archiveren van de in het proces gemaakte en gebruikte documenten. Het 
archiveringsysteem levert diensten aan het proces door documenten op te nemen en indien 
nodig beschikbaar te stellen; het documenteren en documentgebruik levert diensten aan het 
handelen door het proces administratief te ondersteunen.  
 
Zowel het model van Blumenthal als het vierdomeinenmodel zijn conceptuele modellen, 
geabstraheerde weergaven van de werkelijkheid.27 In die werkelijkheid kunnen handelen en 
documenteren moeilijk te scheiden zijn; archivering is lang niet altijd een duidelijk 
onderscheiden functie. Het archiveringsysteem is dan alleen conceptueel van zijn context te 
scheiden. 

2.3 De componenten en processen van het archiveringsysteem 

2.3.1 Archiveringsprocessen 
De meest gezaghebbende beschrijving van de processen van een archiveringsysteem is de 
internationale standaard voor information and records management, ISO 15489-1 (2001). 
De standaard is door het NEN vertaald als Nederlandse norm. De norm beschrijft in 
hoofdstuk 9 de eisen voor de processen die in tabel 2.1 zijn vermeld. 
 
Paragraaf Omschrijving 

9.1 Determine documents to be captured - Bepalen welke documenten in een archiefsysteem moeten 
worden opgenomen 

9.2 Determining how long to retain records – Bepalen hoe lang archiefbescheiden bewaard moeten 
worden 

9.3 Records capture - Opnemen van archiefbescheiden 

9.4 Registration – Registratie 

9.5 Classification - Classificatie, waaronder het ontwerpen van classificaties, woordcontrole en 
indiceren 

9.6 Storage and handling - Opslag en behandeling 
9.7 Access – Toegang 
9.8.2 Tracking - Volgen (verblijfplaatscontrole) 
9.9 Implementing disposition  - Implementatie van dispositie (verwijderen) 
9.10 Documenting records management processes - Documenteren van informatie- en 

archiefmanagementprocessen 

                                                           
27 Bertels en Nauta, Modelbegripj, 1974, 115. 
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Tabel 2.1: archiveringsprocessen volgens ISO-NEN 15489:1 

 
Recente records management handboeken komen hiermee redelijk overeen, al is dat niet 
direct aan de hoofdstukken af te lezen. Shepherd and Yeo, Managing Records conformeren 
zich volledig aan de standaard; het Australische handboek van Kennedy and Schauder, 
Records Management is gebaseerd op de Australische standaard, die aan de internationale 
standaard ten grondslag ligt. Het iets oudere Amerikaanse handboek van Penn, Pennix and 
Coulson, Records Management Handbook wijkt nog het meeste af, wat deels terug te 
voeren is op de op Amerikaanse leest geschoeide opvattingen over records management.28 
In 1918 ging Dordrecht voor de archivering over op het systeem van Zaalberg, dat enige 
jaren later door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgenomen zou worden.29 
Decennia lang was P.Noordenbos de onbetwiste expert, die vrijwel alle gemeenten van 
advies voorzag. Het systeem is het best beschreven in zijn boek Overheidsdocumentatie, 
waarvan de eerste druk in 1924 verscheen.30 Noordenbos onderkent negen processen, die 
zich redelijk goed laten vergelijken met die van de norm ISO-NEN 15489:1, zoals tabel 2.2 
laat zien. 
 

Noordenbos ISO/NEN 15489:1 Opmerkingen 

Postbehandeling 9.3 
9.4 

Opnemen en registreren Vooral de archivering van inkomende 
en uitgaande post.  

Dossiervorming 9.6 Opslag en behandeling Vooral de vorming van dossiers, het 
opslaan van de documenten in mappen.  

Toepassing van de 
archiefcode 

9.5 Classificatie Klasseren stond voor Noordenbos 
gelijk aan de toepassing van de code 
VNG (zie daarvoor hoofdstuk 9) 

Vergroten van de 
toegankelijkheid 

9.5 Classificatie (indiceren) Aanvullende indexen, bijvoorbeeld van 
persoonsdossiers, hinderwetdossiers, 

Bewaken van 
termijnen 

9.8.2 Verblijfplaatscontrole De VNG voorzag in een methode om 
de voortgang te bewaken, vooral dmv 
verblijfplaatsregistratie. 

Inventariseren 9.5 Classificatie Volgens de methode VNG werden alle 
dossiers op een dossierinventaris 
beschreven.  

Uitlenen 9.7 Toegang Noordenbos beschrijft alleen de 
archivering van papieren documenten.  

Nazorg 9.9 Dispositie Vooral de voorbereiding en uitvoering 
van vernietiging of overbrenging naar 
een archiefbewaarplaats 

Materiële welstand -  De ISO-NEN besteedt geen aandacht 

                                                           
28 Zie voor volledige titels de literatuurlijst. 
29 Zie hoofdstuk 9. 
30 Ik heb gebruik gemaakt van de 12de druk.  
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aan preservering.  

 
Tabel 2.2: Archiveringsprocessen volgens Noordenbos. 

 
Noordenbos onderscheidt niet een afzonderlijke functie voor de besturing van het 
archiveringsysteem. ISO-NEN 15489:1 wijdt daar verschillende paragrafen aan, zowel wat 
betreft de beleidsvorming, als het vaststellen van criteria voor het opnemen en het bepalen 
van bewaartermijnen. De genoemde handboeken besteden meer aandacht aan de 
managementaspecten. 
 
Op basis van bovenstaande literatuur kom ik tot de volgende processen van het 
archiveringsysteem: 

Opnemen  
(Engels: capture), het onder controle van het archiveringsysteem brengen van een 
document. Methoden daarvoor zijn registratie en/of wat in de Engelstalige literatuur 
genoemd wordt: direct filing, dat wil zeggen toevoegen aan een voor archivering bestemd 
hulpmiddel, zoals een ordner. In een eerdere publicatie noemde ik dat opslaan.31  Ook het 
inschrijven van notulen in een register is een vorm van direct filing, de opslag in een voor 
bewaring bestemd medium. Door het opslaan worden archiefbestanddelen gevormd.  

Bewaren 
In ruime zin: preserveren. Dat is zowel de berging van de bestanddelen, als de aanhoudende 
zorg voor hun behoud. Dat begint bij de keuze van de materialen (een vorm van 
preserveringsbeleid). Onder bewaren reken ik ook de keuzen van de ruimte waar de 
archiefbestanddelen bewaard worden, de inrichting, de beveiliging tegen ontvreemding, de 
registratie van de verblijfplaats en indien nodig de restauratie of vervanging op een andere 
drager. 
De bewaarde documenten moeten vindbaar zijn wanneer iemand ze nodig heeft. Het 
archiveringssysteem zal daarvoor moeten vastleggen waar de bestanddelen zich bevinden. 
Wanneer ze voor gebruik of andere redenen van hun plaats gehaald worden, zal ook dat 
geregistreerd moeten worden (tracking). Deze logistieke eisen gelden vanaf het moment dat 
de documenten in het systeem zijn opgenomen.  

Ordenen 
Een middel om documenten te vinden is orde scheppen, een begrijpelijke structuur 
aanbrengen. Dat is juist een deel van de toegevoegde waarde van een archiveringssysteem: 
aanbrengen en onderhouden van een herkenbare ordening, waardoor het systeem zorgt voor 
toegankelijkheid en dus voor een optimale benutbaarheid van de archiefdocumenten van de 
organisatie.  
Een ordening kan verschillende niveaus of lagen hebben. Het laagste niveau is het 
archiefbestanddeel, de basiseenheid. Dat kan een dossier zijn, een register, een ordner met 

                                                           
31 Horsman, Archiveren, 74. 



 

 36

kwitanties, een computerfile, maar soms ook een enkel document. De wijze van opslag 
bepaalt in hoofdzaak wat bestanddelen zijn. 
Bestanddelen kunnen vervolgens weer worden gegroepeerd tot grotere gehelen (reeksen): 
de notulenboeken, personeelsdossiers, of correspondentie. Verschillende reeksen kunnen 
weer bijeen horen op grond van het organisatieonderdeel dat ze vormde. Elk van deze 
niveaus kan mogelijk nog onderverdeeld worden; het aantal is theoretisch onbegrensd al zal 
het in de praktijk beperkt blijven tot enkele. Sinds het einde van de negentiende eeuw 
worden classificaties gebruikt om de bestanddelen te op een systematische manier te 
groeperen. De fysieke ordening hoeft dan niet altijd overeen te komen met die van de 
classificatie.  

Beschrijven 
In moderne termen: het toekennen van metadata ten behoeve van het terugvinden. Indexen, 
inhoudsopgaven, repertoria en inventarissen zijn typische producten van dit proces. Deze 
kunnen uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door de eigen administratie als voor derden 
bestemd zijn. 

Beschikbaarstellen 
De documenten in het archiveringsysteem worden bewaard om geraadpleegd te kunnen 
worden. Het proces beschikbaarstellen is er verantwoordelijk voor dat geen onbevoegden 
inzage krijgen in stukken die (nog) vertrouwelijk zijn. Het proces reageert op vragen van 
een gebruiker, door af te wijzen, of door het gevraagde document te leveren.  

Waarderen en selecteren 
Waarderen is het bepalen welke redenen er zijn om archiefdocumenten nog langer te 
bewaren; waarderen is het maken van een keuze, een waardebepaling: juridisch, 
administratief, historisch. Waarderen is het bewust vaststellen welke documenten 
onmiddellijk of op termijn uit het archief verwijderd mogen worden, en welke niet.  
Selectie is de administratieve verwerking van de waardering, bijvoorbeeld door lijsten te 
maken van te vernietigen archiefbestanddelen, of door in een dossierinventaris het resultaat 
van de waardering aan te geven. Waardering en selectie liggen in elkaars verlengde, ze 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dikwijls wordt in de praktijk slechts van selectie 
gesproken als het om het hele proces gaat.32 

Verwijderen 
Overtollige archiefdocumenten worden uit het archiefsysteem verwijderd. De voornaamste 
reden daarvoor is besparing van ruimte.33 Onnodig bewaren kost onnodig geld, en een 

                                                           
32 Hans Waalwijk, ‘Een bouwsteen voor de toren van Babel. Over definities voor waardering, selectie en 
verwijdering’, in: P.Brood cs, Selectie, 56-67. 
33 De archivistische literatuur over selectie en vernietiging besteedt doorgaans weinig aandacht aan het motief voor 
vernietiging. Van Meerendonk noemt expliciet de ruimtebesparing. H.J. van Meerendonk, Handleiding voor 
selektie en vernietiging van archiefbescheiden. ’s-Gravenhage: Stichting Archief Publikaties, 1985. Ribberink 
voegt daar toegankelijkheid aan toe. H. Bordewijk, ‘Verliezen door kiezen? 100 jaar principes en criteria voor 
archiefselectie’, Nederlands Archievenblad 95 (1991), 82. 
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overvloed aan documenten maakt de beheersbaarheid en overzichtelijkheid van het archief 
er niet groter op. 
Er zijn twee manieren om documenten uit het archief te verwijderen: vernietigen en 
overdragen aan een ander archiveringssysteem.  
Vernietigen is het meest radicaal, onherroepelijk; het is het stoffelijk te niet doen van 
archiefdocumenten, zegt de definitie. Vernietigen moet met de nodige zorgvuldigheid 
gebeuren, zeker wanneer het vertrouwelijke documenten betreft. Het zal niet de eerste keer 
zijn dat patiëntendossiers in een vuilcontainer gevonden worden. 
Ook documenten die niet vernietigd (mogen) worden kunnen op den duur mogelijk uit het 
archiveringssysteem worden verwijderd. Voor overheidsarchieven is dat sinds 1918 
wettelijk geregeld. Ze worden in de regel, wanneer ze tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, 
overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Dat is een overheidsinstelling 
(archiefdienst), gespecialiseerd in het beheer en de beschikbaarstelling van afgesloten 
archieven of archiefgedeelten die door andere organisaties of personen zijn gevormd.  

Management 
De literatuur spreekt van records management, het inrichten en besturen van het 
archiveringsysteem. Records management is een bijzondere vorm van 
informatiemanagement. Records management formuleert de regels voor het systeem en ziet 
toe op de naleving ervan.  

2.3.2 Componenten van het archiveringsysteem 
De processen van het archiveringsysteem verlopen niet vanzelf, er zijn mensen, middelen, 
gegevens, kennis, methoden en procedures voor nodig. En uiteindelijk draait alles om de 
documenten in het systeem. Aan de documenten en het archief zijn afzonderlijke paragrafen 
gewijd (2.3.3 en 2.3.4). 

Procedures 
Procedures beschrijven stap voor stap wat het systeem moet doen en vooral hoe het zijn 
activiteiten moet uitvoeren. Voorbeelden van mogelijke procedures van het systeem zijn: 
procedures voor postinschrijving, procedures voor uitlening van dossiers, procedures voor 
vernietiging van documenten, procedures voor het verschaffen van inzage in vertrouwelijke 
documenten, of procedures voor het materiële beheer van documenten. Idealiter zijn de 
procedures zelf ook weer vastgelegd in documenten, maar dat is niet altijd zo. Dikwijls zijn 
procedures ingebakken in gewoontes die mensen erop na houden: “dat doen we altijd zo.” 

Methoden 
Methoden zijn van een wat hogere orde dan procedures. Ze hebben vaak een 
wetenschappelijke basis en zijn niet specifiek voor een bepaalde organisatie ontworpen. 
Voor het bepalen van de functionaliteit van een archiveringsysteem zijn in de eerste plaats 
archivistische methoden van belang. Deze betreffen onder meer het beschrijven, 
structureren, klasseren en selecteren. Maar methoden kunnen ook aan andere 
wetenschapsgebieden zijn ontleend, zoals aan de informatiewetenschap, de 
organisatiekunde, rechten, sociologie, geschiedenis, of politicologie. Zaalberg, 
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bijvoorbeeld, die aan het begin van de twintigste eeuw een nieuwe manier van archiveren 
ontwikkelde (zie hoofdstuk 9), baseerde zijn systeem voor de ordening van archieven op de 
bibliografie.34 

Kennis 
Om het archiveringssysteem naar behoren te laten functioneren is kennis nodig. Een 
archiveringssysteem heeft in de eerste plaats behoefte aan archivistische kennis, maar 
evenzeer aan relevante kennis uit andere wetenschapsgebieden. De methoden en daaruit 
voortkomende procedures zijn als het ware de toepassing van die kennis. Ze zullen 
doorgaans zijn vastgelegd in regels. Maar er is meer nodig om het systeem naar behoren te 
laten functioneren, bijvoorbeeld kennis over de omgeving van het systeem: het 
beleidsterrein van de organisatie, de structuur van de organisatie, vigerende administratieve 
procedures, bevoegdheden, te verwachten ontwikkelingen, de organisatiecultuur, enz. 
Verder is er juridische, financiële, politieke en bedrijfskundige kennis vereist om te weten 
hoe de interne en externe verantwoordingsprocessen lopen en welke documenten daarvoor, 
wanneer en op basis van welke kwaliteitsnormen nodig zullen zijn.  
Voor goed management van een archiveringsysteem is het noodzakelijk dat de benodigde 
kennis expliciet wordt geformuleerd, waar nodig vastgelegd, en onderhouden.  
Kennis is soms vastgelegd in handboeken, in voorschriften, reglementen, wetgeving, 
handleidingen, en niet in de laatste plaats in de hoofden van mensen.  

Metadata 
De resultaten van de processen ordenen en beschrijven vormen de eerste categorie 
metadata. In ruime zin maken ook alle vastgelegde regels en kennis deel uit van de 
metadata van het archiveringsysteem. Die metadata en de processen die ze opslaan en 
onderhouden vormen zelf weer een subsysteem van het archiveringsysteem. Tot de 
metadata behoren ook de gegevens die het systeem zelf vastlegt bij de uitvoering van de 
archiveringsprocessen, zoals processen-verbaal van overdracht.  

Middelen 
Middelen zijn de dingen die het werk doen, of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de processen, naast de mensen: computers, software; ook de ruimtes en opbergmiddelen 
horen er toe. Onder middelen vallen ook materialen, triviale zaken als dozen, papier, tapes, 
omslagen, en dergelijke. Deze moeten uiteindelijk wel aan vastgestelde kwaliteitsnormen 
voldoen om de doelstellingen van het systeem te realiseren. 

Mensen 
Zonder mensen functioneert geen enkel archiveringsysteem. In theorie is het weliswaar 
mogelijk een archiveringsysteem te ontwikkelen, dat elektronische documenten volledig 
automatisch beheert en beschikbaar stelt, maar ook dan nog zijn er mensen nodig om het 
systeem te instrueren hoe het moet werken, de regels te stellen, het aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en in te grijpen in onvoorziene gevallen. De mensen in het 

                                                           
34 Zaalberg, Registratuurstelsel. 



 

 39 

archiveringsysteem kunnen speciaal daartoe aangestelde en opgeleide functionarissen zijn, 
maar dat hoeft niet. Archiveren begint al bij het maken van het document. In Dordrecht was 
archivering opgedragen aan de secretarissen, ontvangers en ander personeel. Pas in 1918 
wordt de eerste archivaris (registrator) benoemd.  
Mensen zijn ook de dragers van een deel van de kennis die nodig is om het systeem te laten 
werken. Ze beheren en beheersen het systeem, houden veranderingen in de organisatie in de 
gaten en passen de archiveringsprocessen aan die veranderingen aan.  

2.3.3 Documenten 
Archiveringsystemen onderscheiden zich van andere informatiesystemen vanwege hun 
inhoud en doel. Inhoud, dat zijn de documenten, de records, archiefdocumenten in het 
Nederlands. Een eenvoudige definitie van recordkeeping system zou kunnen zijn, een 
systeem dat records houdt en bewaart. De Angelsaksische literatuur maakt doorgaans 
onderscheid  tussen records en archives. Archives zijn dan die records die voor permanente 
bewaring in aanmerking komen.35 De Nederlandse archivistiek maakt dat onderscheid niet, 
dat wil zeggen: niet in de terminologie. Ik maak dat onderscheid evenmin.  
Hoewel er verschillende definities van record in omloop zijn, is er een hoge mate van 
overeenstemming te constateren. Als voorbeeld een Australische definitie: 
 

“Documents containing data or information of any kind and in any form, created 
or received and accumulated by an organisation or person in the transaction of 
business or the conduct of affairs and subsequently kept as evidence of such 
activity through incorporation into the recordkeeping system of the organisation or 
person.”36 

 
Opvallend is de toevoeging: “…through incorporation into the recordkeeping system.” 
Duranti cs hebben een vergelijkbaar element in de definitie, wanneer ze stellen dat een 
record is “… any document made or received and set aside…”37 Nederlandse definities van 
archiefstuk missen een vergelijkbare verwijzing naar bewuste archivering. De klassieke 
definitie gaat terug op § 1 van de Handleiding van Muller, Feith en Fruin, die niet direct het 
archiefstuk maar het archief definieert:  
 

 “Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex 
officio ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, 
voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien 
ambtenaar te blijven berusten.”38 

 
De Archiefterminologie grijpt onmiskenbaar op de Handleiding terug wanneer ze 
archiefstuk definieert als een  
 

                                                           
35 Pierce-Moses, Glossary, 29. 
36 Ellis, Keeping Archives, 477. 
37 Duranti, Long-term Preservation, 21. 
38 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, § 1.  
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“Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de 
persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit 
hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of 
haar rechten.”39 

 
Wat het doel is van de bewaring blijft onvermeld. Thomassen doet dat wel, in zijn 
kernachtige omschrijving van archief als “…procesgebonden informatie, dat wil zeggen: 
informatie die door onderling samenhangende werkprocessen is gegenereerd en die zodanig 
door die werkprocessen is gestructureerd en vastgelegd dat ze vanuit de context van die 
werkprocessen kan worden bevraagd.”40 Gebruik ten behoeve van de werkprocessen, of iets 
ruimer: door de persoon of organisatie die voor de werkprocessen verantwoordelijk is of 
was. Verantwoording is dan ook niet het enige motief voor archivering: bedrijfsvoering, 
herinnering, emotie zijn evenzeer redenen. Ook in die gevallen geven de documenten blijk 
van iets, een feit, een gebeurtenis, een handeling.  
Thomassen benadrukt sterk de binding met de werkprocessen en door die werkprocessen 
met de context. De context bepaalt de inhoud (informatie), of deze wordt vastgelegd en de 
structuur. Deze drie eigenschappen zijn kenmerkend voor archiefdocumenten - inhoud, 
context en structuur. De recente archivistische literatuur gebruikt daarvoor het begrip 
recordness.41 Het archiveringsysteem is ervoor verantwoordelijk dat inhoud, context en 
structuur behouden blijven, dat de informatie onveranderbaar is vastgelegd, dat de relatie 
met de context van ontstaan en gebruik reconstrueerbaar is en dat de structuur van de 
informatie behouden blijft, zowel binnen de documenten als tussen de documenten 
onderling.42 Het archiveringsysteem moet zorgen dat die documenten op het juiste moment 
beschikbaar zijn voor wie ze nodig heeft en tot raadpleging gerechtigd is.Dit is wat ik 
eerder samenvatte onder de noemer duurzaam.  

2.3.4 Het archief 
Les archives sont “l’Arsenal de l’administration” avant d’être “le Grenier de 
l’histoire.” 
Affiche tentoonstelling 200 jaar Archives Nationales. 

 
De documenten in het archiveringsysteem vormen het archief. Dit is een enigszins 
ongewone definitie, zeker in aanmerking genomen dat het archiveringsysteem ook, of zelfs 
in de eerste plaats, als een concept gezien moet worden. Toch wijkt deze definitie in wezen 
niet af van de klassieke definities, zoals de eerder geciteerde paragraaf 1 van de 
Handleiding of die van de Archiefterminologie: “Geheel van archiefbescheiden, ontvangen 
of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie.”43 Rond het begrip archief - 
                                                           
39 Archiefterminologie 8.  
40 Thomassen, ‘Korte Introductie’, 11-12. 
41 Zie voor een beknopt overzicht: Erlandson, Electronic Records Management. 
42 Duranti Luciana Duranti hanteert daarvoor de term archival bond. Luciana Duranti, ’The Archival Bond’, 
Archives and Museum Informatics 11:3-4 (1997), 213-218. Ook: Duranti, Preservation, 19 Het concept is 
afkomstig van Giorgio Cencetti, vincolo archivistico, G. Cencetti, “Il fondamento teorico della dottrina 
archivistica”, Archivi VI (1939) 7-13; herdrukt in Scritti archivistici. Rome, 1970. 
43 Archiefterminologie, 14. 
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fonds d’archives in het Frans en in de moderne Engelstalige literatuur fonds - heeft de 
klassieke archivistiek een leidend beginsel voor de archivistische methode gedefinieerd, het 
respect des fonds – herkomstbeginsel in het Nederlands. Dat beginsel drukt uit dat een 
archief een geheel is en als zodanig moet worden gerespecteerd en indien nodig hersteld.44 
De Engelse theoreticus Sir Hilary Jenkinson legde de archivaris als een taak op de moral 
defense van het archief.45 De aan het beginsel ten grondslag liggende notie is, dat een 
archief een geheel is, dat als zodanig moet worden gerespecteerd. Men zou ook kunnen 
spreken van de authenticiteit van een archief. Aan het archief mogen niet naar willekeur 
documenten worden toegevoegd of worden verwijderd. Evenmin mag een archivaris de 
door de administratie gegeven structuur vervangen door een ordening die zij of hij beter 
acht. “Bij de ordening van een archief behoort slechts in de tweede plaats te worden gelet 
op de belangen van historische onderzoekingen”, stelt de Handleiding in paragraaf 19.  
De Handleiding is het beginpunt van wat Thomassen de klassieke of moderne 
archiefwetenschap noemde.46 De vooronderstelling is, dat een archief kan worden 
afgebakend en een duidelijk, aanwijsbare archiefvormer heeft, ‘eenig bestuur of een zijner 
ambtenaren”, schreven de auteurs van de Handleiding. De Handleiding was voor een 
belangrijk deel gericht op de gangbare praktijk de inhoud van een archiefdepot ongeacht de 
herkomst (dat wil zeggen: ongeacht de archiefvormer) tot één geheel te verenigen en te 
beschrijven.47 “Men onderscheide scherp tusschen een archief en een archiefdepôt”, zegt 
daarom paragraaf 4 van de Handleiding.  
Jhr.mr. Th.H.F. van Riemsdijk, algemeen rijksarchivaris toen Muller, Feith en Fruin de 
Handleiding schreven, had een afwijkend archiefbegrip. In plaats van het archief te 
beperken tot een bestuur zag hij de gemeenschap als archiefvormer.48 In de Dordtse situatie 
beschrijft de negentiende-eeuwse inventaris van Van den Brandeler het archief van de 
gemeenschap, het oud-archief, alles van vóór 1813, en hebben zijn opvolgers Overvoorde 
en Van Dalen zich proberen te richten naar de definitie in de Handleiding.  
 
Moderne archivistische opvattingen over het beginsel zijn minder stellig over de mogelijke 
afbakening van het archief. In complexe organisaties is het samenbindende element, de 
archiefvormer, niet of moeilijk ondubbelzinnig af te bakenen. Organisatieveranderingen en 
verstoringen in het archiefbeheer hebben documenten van context doen veranderen – soms 
onherstelbaar. Verschillende auteurs bepleiten dan ook een meer conceptuele en minder 
fysieke benadering van het archief.49  
Postmoderne auteurs, sterk beïnvloed door de Franse filosoof Derrida lijken het archief 
soms meer als een metafoor te zien, voor geheugen, uitdrukking van macht en 

                                                           
44 Sinds de publicatie van het Lexicon van Nederlandse archieftermen (’s-Gravenhage: Stichting 
Archiefpublikaties, 1981) is het begrip herkomstbeginsel in terminologie vervangen door bestemmingsbeginsel 
(dat de eenheid van het archief uitdrukt) en het structuurbeginsel, dat het respect voor de oorspronkelijke orde 
predikt. De huidige Archiefterminologie noemt het word herkomstbeginsel zelfs niet eens meer.  
45 H.Jenkinson, Manual of Archive Administration. Oxford, Clarendon Press, 1922.  
46 Thomassen, ‘Paradigmatische veranderingen’. 
47 Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’; idem, ‘Development of archival science’. 
48 Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’, LXIX. 
49 T.Cook, ‘What is past is prologue: a history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift, , in: 
Horsman, Ketelaar, Thomassen, Paradigma, 29-68. 



 

 42

overheersing.50 Er blijft weinig over van het positivistische idee van impartiality 
(Jenkinson) of het bijna Darwinistische organisch geheel van de Nederlandse auteurs van 
de Handleiding. Blouin and Rosenberg stellen de vraag: 
 

“First, how do we define the spatial boundaries of an archive? In the seminar we 
proposed that an archive be thought of as a place, whether or not it has an 
institutional form and whether or not it is organized and maintained by the state, 
public or private groups and assiociations, or individuals. In all cases, an archive is 
a place, where complex processes of “remembering” occur, creating and recreating 
certain kinds of social knowledge.” 51 

 
Het archief kan hier elke vorm aannemen, van bewaarplaats tot een nauwelijks te bepalen 
verzameling ‘documenten’. Het is in elk geval dynamisch, voortdurend aan verandering 
onderhevig. De archivaris is zelf archiefvormer, door het te ordenen, herordenen, te 
vernietigen, te beschrijven, betekenis toe te voegen. 
 
Aspecten van al deze benaderingen komen in dit onderzoek aan de orde. De benadering van 
het archiveringsysteem, dat wil zeggen: het proces van archiveren, ordenen, opbergen, 
vernietigen, toegankelijk maken, beschikbaarstellen, benadrukt de dynamiek. Niet zozeer 
de klassieke archieftheoretische vraagstukken over de afbakening, of over de juiste 
ordening staan centraal, maar veel meer wat er met de documenten, het archief gebeurd is – 
en waarom.  
In systeemtheoretische termen noem ik het archief, het geheel van documenten, dat deel 
uitmaakt van het archiveringsysteem het “archiefsysteem, ” het samenhangend.geheel van 
documenten dat op een moment X tot een bepaald archiveringsysteem behoort.52 
Het archiefsysteem is, zeker als de informatie op papier, perkament of andere direct voor de 
mens leesbare drager is vastgelegd, zichtbaar en tastbaar. Of het overeenkomt met de 
definitie van de Handleiding doet minder ter zake. Vooruitlopend op de conclusies: het zijn 
niet de besturen die het archief vormen, maar de secretarie, de ambtenaren, de schrijvers.  

2.4 Model van het archiveringsysteem 

In het vorige hoofdstuk stelde ik al dat ik voor dit onderzoek nadrukkelijk onderscheid 
maak tussen de waarneembare verschijningsvorm van het systeem – het reële systeem – en 
de conceptuele beschrijving van de archiveringsfunctie – het logische systeem.53 De 
verschillen treden op bij de wijze van implementatie, de reële systemen. Onder verwijzing 
naar paragraaf  2.3 waarin op basis van literatuur een logische systeembeschrijving werd 
gegeven, illustreer ik de aanname met een voorbeeld. Een onderdeel van het 
                                                           
50 Jacques Derrida, Archive Fever.A Freudian Impression  Chicago-London: Chicago Unversity Press, 1996. 
51 Francis X. Blouin jr. and William G. Rosenberg (ed), Archives, Documentation and Institutions of Social 
Memory. Essays from the Sawyer Seminar. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006, Preface, vii. 
52 Dat de norm ISO-NEN15489 voor archiveringsysteem de term “archiefsysteem” gebruikt, is betreurenswaardig. 
De oorspronkelijke Engelse tekst is wat dat betreft niet beter: “record system” in plaats van recordkeeping system. 
53 Kramer, Informatiesystemen, in het bijzonder hoofdstuk 4. 
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archiveringsysteem is de classificatie, dat wil zeggen het stelsel van ordening van de 
documenten. De vaststelling dat een archiveringsysteem een component heeft, of zou 
moeten hebben, die is aan te duiden als classificatiesysteem of ordeningstelsel en dat een 
archiveringsysteem een functie heeft die we ‘klasseren’ noemen, dat wil zeggen het bepalen 
tot welke klasse van de classificatie een document of groep documenten behoort, is een 
logische beschrijving, onafhankelijk van wijze van uitvoering. Elk reëel archiveringsysteem 
kan op zijn eigen wijze vorm geven aan component en functie. Zelfs het ogenschijnlijk 
bergen in een bepaalde kast, kan al een min een meer bewuste vorm van klasseren zijn. In 
hoofdstuk 9 komen de laden in de weeskamer ter sprake, waarin de achttiende-eeuwse 
Dordtse magistraat en rechtshistoricus P.H. van de Wall de losliggende documenten in het 
kantoor ten beleide volgens een eigen systematiek opborg.  
 
Voor de beschrijving van het archiveringsysteem maak ik gebruik van een model. Elk 
model is een reductie van het systeem dat het afbeeldt. Het doel is het archiveringsysteem 
te kennen, te beschrijven en uiteindelijk te kunnen analyseren (zie hoofdstuk 10).54 Het 
model vereenvoudigt door niet relevante elementen en relaties van het te beschrijven 
systeem weg te laten. Het creëert een gemeenschappelijk begrippenkader. 
 
De paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 presenteerden een sterk vereenvoudigd model van het 
archiveringsysteem in zijn organisatorische context. Deze paragraaf opent de black box en 
beschrijft het archiveringsysteem in een logisch model. De hoofdstukken 5 en 9 beschrijven 
aspecten van het reële systeem, althans wat er van zichtbaar is. Hoofdstuk 10 tenslotte 
probeert dat samen te vatten door een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van het 
gedrag van het Dordtse archiveringsysteem. 
 
Het logisch model legt de nadruk op wat het systeem doet, de processen, de 
regelverzamelingen, de documentverzamelingen, de metagegevensverzamelingen55 en de 
relaties die daartussen bestaan. De mensen en middelen waarmee het systeem gerealiseerd 
is, komen, als zijnde karakteristiek voor het reële systeem, vooral in hoofdstuk 10 aan de 
orde. 
Als modeltaal gebruik ik een data flow diagram techniek. Het voordeel van deze techniek is 
dat hij eenvoudig is en ondersteunt wat ik met het model wil uitdrukken. De tekstuele 
beschrijving van de processen in paragraaf 2.3.1 is aanvullend en zal ik in deze paragraaf 
niet herhalen. De regel- en gegevensverzamelingen worden wel kort beschreven.56 
 
Rechthoeken in diagram 2.1 zijn gegevens- of regelverzamelingen. Voor 
documentverzamelingen (het archiefsysteem) gebruik ik hetzelfde symbool, maar met 

                                                           
54 Bertels, Modelbegrip, 5 
55 Metagegevens, of metadata, zijn gegevens over gegevens. In de archivistiek worden er alle gegevens over de 
gearchiveerde documenten en hun context mee bedoeld. Een van de eerste publicaties over dit onderwerp in de 
archivistiek was: David Wallace, “Managing the Present: Metadata as Archival Description”, Archivaria 36 
(1995). 
56 Een eerdere versie van ditmodel in: Peter Horsman, ‘A model for a recordkeeping system’, in: Proceedings [of 
the] European Experts’ Meeting on Electronic Records, June, 1997. The Hague: Rijksarchiefdienst, 1997, 51-59. 
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dikkere lijnen. Ovalen zijn processen. De pijlen zijn de gegevens- of documentstromen. 
Documentstromen worden met een dikkere lijn aangegeven.  
 

 
 

Diagram 2.1: grafisch model van het archiveringsysteem 
 

Toelichting: In een administratief proces worden documenten ontvangen en/of opgemaakt. Deze worden in 
het archiveringsysteem opgenomen, volgens regels en instructies die het records management op basis van 
regelgeving heeft opgesteld. Alle processen verlopen in beginsel volgens opgestelde regels. Bij het opnemen 
kunnen gegevens over de documenten worden vastgelegd (registratiegegevens). De documenten zelf worden 
bewaard in het archief (archiefsysteem, in het diagram ‘documenten’ genoemd). Het proces bewaren legt vast 
waar de documenten zich bevinden (logistieke gegevens). Het proces ordenen brengt structuur aan door 
middel van een classificatie. Het proces beschrijven voegt metadata toe (beschrijvingen). Beschikbaarstellen 
haalt documenten uit het archief en levert ze aan bevoegde gebruikers; het proces bewaren houdt de 
verblijfplaats bij. Waarderen en selecteren bepaalt de waarde van de documenten en legt dat vast in 
selectiegegevens. Op basis van deze gegevens bepaalt het proces verwijderen wat er met de documenten 
moet gebeuren: vernietigen of overdragen aan een ander archiefsysteem.  

 
Het hier gegeven, vereenvoudigde model, is een ideaal model. In werkelijkheid kan de 
archivering minder geregeld plaats vinden. Aan de hand van het model kunnen de 
afwijkingen van het reële archiveringsysteem ten opzichte van het ideaalmodel worden 
vastgesteld en beschreven.  
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3 De lust tot onderzoek. Motivering, methode en bronnen 

De case study neemt in het onderzoek een centrale plaats in. Ze biedt op zichzelf een 
beschrijving van de archiefvorming en archivering van het stadsbestuur van Dordrecht van 
de dertiende tot aan het begin van de twintigste eeuw. De beschrijving is volledig noch 
uitputtend: de meest karakteristieke vormen van archivering worden nader onder de loep 
genomen. De beschrijving vormt een raamwerk, dat vergelijking met archivering in andere 
steden mogelijk maakt, verklaring kan geven en daardoor inzicht verschaft in de stedelijke 
archiefvorming – of beter: in het gedrag van het archiveringsysteem en de variabelen die 
dat gedrag bepalen. 
Dit hoofdstuk motiveert allereerst de keuze van de casus (paragraaf 3.1), bakent de casus af 
(paragraaf 3.2), verdeelt hem in vijf deelcasussen, die in de hoofdstukken 5 t/m 9 worden 
uitgewerkt (3.3) en beschrijft de methode van onderzoek (paragraaf 3.4). De laatste twee 
paragrafen beschrijven het primaire bronnenmateriaal, de archieven (paragraaf 3.5) en de 
geschiedenis van de archivistische bewerking (paragraaf 3.6).  

3.1 Motivering van de keuze 

De keuze van het archiveringsysteem van Dordrecht als object van onderzoek is niet 
willekeurig, maar gebaseerd op expliciete criteria: representativiteit van de casus, omvang 
van het archief, de kwaliteit van het archief (volledigheid, authenticiteit, intregriteit) en de 
toegankelijkheid.  

Representativiteit 
De casus moet in de eerste plaats representatief zijn voor andere steden. Daarom heb ik 
gekozen voor een stad met maximale bevoegdheden gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw, zowel wat bestuur (politie) als wat rechtspraak (justitie) betreft. 
Vergelijking met lokale besturen met minder bevoegdheden is daardoor mogelijk, omdat 
aangenomen mag worden dat alle besturen steeds maximaal de bevoegdheden hebben die 
het casusbestuur heeft, wel mindere (niet-stemhebbende steden), maar niet meer. Dordrecht 
voldoet aan deze eis. Ze behoorde binnen het gewest Holland tot de grote stemhebbende 
steden. Dat wil niet alleen zeggen dat de stad deel had aan het provinciale bestuur, maar als 
grote stad zelfs aan alle vergaderingen deelnam. De functies van Dordrecht zijn dus 
representatief voor functies die andere steden uitoefenen.  
Vanaf 1795 voltrok zich een proces waarin de centrale overheid de bevoegdheden van 
lagere organen bepaalde en deze uiteindelijk door de gemeentewet van 1851 voor alle 
gemeenten op gelijke voet regelde. 

Omvang van het archief 
Andere criteria voor de keuze van de casus ontleen ik aan het archief, dat immers het direct 
zichtbare resultaat van archivering is en de belangrijkste bron van kennis voor het gedrag 
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van het archiveringsysteem. Het eerste criterium is de omvang, zowel wat betreft de 
tijdsperiode waarover het archief zich uitstrekt, als de kwantiteit van documenten. De 
tijdsperiode dient tenminste enkele ingrijpende staatkundige veranderingen te omvatten om 
de effecten daarvan op de archiefvorming te kunnen bestuderen. En de omvang van het 
archief moet zodanig zijn dat structurele en toevallige aanpassingen in de archivering 
waarneembaar moeten zijn. Het stadsarchief Dordrecht voldoet ook aan die eis; het oudste 
stuk is van 1200 en vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw is zichtbaar sprake van een 
constant toenemende documentproductie en archivering. Daarmee behoort het tot een van 
de oudste stadsarchieven in Nederland. Tot aan de tweede wereldoorlog telt alleen al het 
bestuursarchief ruim 15,000 bestanddelen, het oude rechtelijke archief meer dan 2,000 
inventarisnummers.  
 

 Archief Omvang in m1 Aantal invnrs 

SA 1 Stadsarchief 1200-1572 11 m1 excl charters 1263 
SA 3 Stadsarchief 1572-1795 152 m1 5040 
SA 4 Stadsarchief 1795-1813 21 m1 7071 
SA 5 Stadsarchief 1813-1851 82 m1 2227 
SA 6 Stadsarchief 1851-[ca 1930] 343 m1 6138 
ORA Oud rechterlijk archief tot 1811 49 m1 2076 
  658 m1  excl charters 17451 
 

Tabel 3.1: Omvang van de onderzochte archieven 

Kwaliteit van het archief 
Een tweede criterium is de kwaliteit, vooral de volledigheid en authenticiteit. Het archief 
moet volledig genoeg zijn om een goede representatie van de documentproductie te bieden, 
maar ook traceerbare hiaten kennen, omdat ook het verliezen van documenten een 
eigenschap van het archiveringsysteem is. De herkomst van de archiefbestanddelen moet 
duidelijk zijn; en het moet mogelijk zijn de originele structuur te kennen. Het Dordtse 
archief is zeker niet volledig, maar wel volledig genoeg om een voldoende inzicht te krijgen 
in de archiefvorming: op welke wijze de processen werden gedocumenteerd. De 
authenticiteit van het archief is, mede dankzij een aantal oude inventarissen, goed vast te 
stellen. Wanneer archiefstukken later zijn toegevoegd, zoals het grootste deel van de serie 
keurboeken, is dat traceerbaar.2 De ingrepen in de ordening door latere archivarissen is 
herkenbaar.  

Toegankelijkheid 
Een laatste criterium is van pragmatische aard: de toegankelijkheid van het archief. Voor 
het onderzoek is het noodzakelijk dat er een beschrijvende inventaris van het archief 
                                                           
1 De inventaris van Overvoorde telde 377 nummers, omdat hij de series slechts één nummer gaf. In de web-versie 
van de inventaris hebben alle delen van de series een eigen inventarisnummer gekregen. 
2 Daarvoor moeten dan wel de oorspronkelijke papieren versies van de inventarissen geraadpleegd worden; in de 
digitale versie, zoals die op de website staat, ontbreekt de herkomstinformatie.  
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beschikbaar is om gerichte raadpleging van de archiefdocumenten mogelijk te maken. De 
centrale bestuursarchieven van Dordrecht zijn redelijk tot goed toegankelijk; ofschoon er 
wel het een en ander op de bestaande inventarissen is aan te merken (zie paragraaf 3.6.3) 
bieden ze voldoende inzicht in de inhoud van het archief om de voor het onderzoek 
wezenlijke bestanddelen te identificeren. Direct onderzoek in de depots zelf, hoe wenselijk 
ook om het archief als geheel te kunnen waarnemen, is bij archiefdiensten om redenen van 
veiligheid en klimaatbeheersing, in de regel niet mogelijk. 

3.2 Afbakening 

Het object van onderzoek is het archiveringsysteem zoals dat op het stadhuis functioneerde, 
vanaf ca 1200 tot aan ca 1920. Dit betekent een beperking in tijd en in plaats. 
Beperking tot het stadhuis houdt in dat archieven van de organen van het stad- en 
gemeentebestuur die niet in het stadhuis waren gevestigd buiten beschouwing blijven. Vóór 
1813 is dat bijvoorbeeld het archief van het watergerecht, dat in de IJzerwaag was 
gevestigd. Ook de archieven van de weeskamer, de Achten en de Veertigen blijven buiten 
onderzoek. De weeskamer had weliswaar zijn zetel in een vleugel van het stadhuis, maar 
vormde een eigen administratie, los van de secretarie. De Veertigen en de Achten hadden 
een beperkte administratie, die bovendien slechts gedeeltelijk is overgeleverd. Ik beperk me 
tot de twee centrale administraties: de secretarie en de thesaurie. De niet overgeleverde 
administratie van de ontvanger van de verponding en de schaftgelden (zie hoofdstuk 8) 
blijft eveneens buiten beschouwing, behalve de rekeningen die deze jaarlijks op het kantoor 
ten beleide moest laten afhoren.  
 
Wat de afbakening in tijd aangaat, wordt het beginjaar 1200 bepaald tot het oudste stuk in 
het archief, een grafelijk charter voor de wantsnijders. Er zou ook al een eigen productie 
van documenten geweest zijn, gezien het bestaan van een stedelijk zegel, waarvan Dijkhof 
vermoedt dat het al sinds het begin van de dertiende eeuw in gebruik is geweest.3 In de 
tweede helft van de dertiende eeuw begonnen schepenen hun eigen zegel te gebruiken voor 
de bekrachtiging van akten die voor burgers waren bestemd.4 Vanaf het einde van de 
dertiende eeuw lijkt er sprake te zijn van een stedelijk schrijfcentrum met één of meer 
klerken in dienst van de stad.5 In het midden van de jaren ’80 waren er burgemeesters en 
worden, waarschijnlijk voor het eerst, stadsrekeningen opgemaakt. 
Het eindjaar is bepaald door een ingrijpende wijziging in de archivering: de toepassing van 
het dossierstelsel van Zaalberg in 1918. Vanaf dat jaar ging de secretarie werken volgens 
een tevoren opgezet plan dat vrijwel alle functies van het archiveringsysteem omvatte. De 

                                                           
3 Dijkhof, Oorkondenwezen, 175; Busch, ’Zegels’ geeft 1240 als jaar van het oudst overgeleverde zegel. 
4 Dijkhof, Oorkondenwezen, 180. De rechtsgeldigheid van de zegels van schepenen werd in 1282 bevestigd door 
Floris V. SA 1, invnr 191. 
5 De bekendste van die klerken is zonder twijfel Melis Stoke, die in 1296 in grafelijke dienst trad. Dijkhof, 
Oorkondenwezen, onderscheidde over de periode 1266-1328 niet minder dan 18 verschillende handen, maar dat 
zullen niet allemaal stedelijke klerken geweest zijn. De eerste, uit 1266, was Gibo, persona van de Grotekerk; 
Ketelaar, ‘Clerc’. 
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veranderingen in het gedrag worden dan vooral bepaald door de ontwerpers van het 
systeem en veel minder door de organisatie waarvan het een onderdeel is.6  

3.3 Casusbehandeling 

De casus moet inzicht verschaffen in het gedrag van het archiveringsysteem. Daartoe 
bestudeer ik een aantal kenmerkende onderdelen van het archief: de verzameling oorkonden 
(hoofdstuk 5), de secretarieregisters van het gerecht tot 1811 (hoofdstuk 6); de resoluties 
van de organen van het stadsbestuur tot ca 1920 (hoofdstuk 7); de financiële administratie 
tot 1808 (hoofdstuk 8); en tenslotte de dossiervorming, met name in de negentiende en 
twintigste eeuw (hoofdstuk 9. Ik licht de keuzes hieronder nader toe. 

De oorkonden 
De oorkonden vormden voor een belangrijk deel het corpus aan rechten en privileges van 
Dordrecht. Ze werden dan ook met zorg bewaard, zelfs zo veilig dat het stadsbestuur er zelf 
slechts met moeite toegang toe had. Rond de verzameling is in het midden van de 
zeventiende eeuw zodanige commotie ontstaan dat een bijna publieke controle op de 
inhoud plaats vond. Archivistisch is de collectie interessant vanwege die zorgvuldige 
berging, de ordening in de kast waarin ze geborgen waren, de wijze waarop 
belanghebbenden kennis van de inhoud konden nemen en het feit, dat ondanks alle zorg, 
toch een aanzienlijk aantal charters verloren is gegaan. Dat aantal is echter uitermate 
bescheiden in vergelijking met de rest van het stadsarchief van vóór ca 1500. Behalve de 
akten- en klepboeken is daarvan heel weinig overgebleven. Zo ontbreken vrijwel alle 
stadsrekeningen en zelfs het keur- en privilegeboek dat zeker tot de stedelijke administratie 
heeft behoord, het zogenaamde houten boek, is in de zeventiende eeuw verdwenen.  

Registers van het gerecht 
De tweede casus betreft de registervorming. Formsma stelde “dat er veel werd 
geregistreerd” en schetst in enkele zinnen de ontwikkeling van de registers vanaf de 
vijftiende eeuw. Van der Gouw behandelde hetzelfde ondewerp in zijn afscheidsrede.7 De 
Leidse stadssecretaris Jan van Hout sprak aan het einde van de zestiende eeuw over de 
“registratuer door de boecken”.8 De term registratuur, die tot ver in de twintigste eeuw voor 
archivering is gebezigd, duidt ook op het vastleggen in registers. Dat bood een betere 
bescherming tegen verlies dan het los bewaren van documenten. Deze casus analyseert de 
ontwikkeling van de registers waarin rechts- en bestuurshandelingen zijn opgenomen. Het 
oudste deel dat bewaard is gebleven is het stadboek, “der stede register”, waarin 
secretarissen een grote variëteit aan handelingen registreerden, meestal nadrukkelijk door 

                                                           
6 Zie voor de “natuurlijke” of ”organische” vertakking van series Van der Gouw, Inleiding, § 14. Van der Gouw 
was dan ook geen liefhebber van het systeem Zaalberg; zie Horsman, ‘De wijn en de zakken. Ontwikkelingen in 
de archivistiek’, in: P.Brood (ed), Voor burger en bestuur. Twintig jaar Nederlands archiefwezen 1968-1988. 
Hilversum: Verloren, 1988, 209-221; de kritiek van Van der Gouw op 216. 
7 Formsma, Inventariseren, 21 e.v. Gouw, ’Munimenta en Monumenta’.   
8 Ketelaar, ‘Jan van Hout’. 
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schepenen opgedragen. De bewaard gebleven serie stadboeken, in de inventaris aangeduid 
als aktenboeken, stopt in 1532, al moet er nog wel een vervolgdeel zijn geweest. Vanaf het 
midden van de zestiende eeuw beginnen nieuwe vormen van registers te ontstaan vooral 
voor de handelingen van het gerecht. In de zeventiende en achttiende eeuw is de diversiteit 
zo groot en complex, dat Overvoorde, kort voor zijn vertrek naar Leiden, en diens opvolger 
Van Dalen er bij de beschrijving niet goed meer uitkwamen. Zelf Van Riemsdijk bemoeide 
zich er mee.9 Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de relaties tussen de series en 
tussen de verschillende registers en de handelingen van het gerecht.  

Resoluties 
De derde casus heeft de series resoluties en/of notulen als object. Volgens de klassieke 
archivistische opvattingen van de Handleiding vormen deze series de ruggengraat van het 
archief.10 Voor de periode tot 1795 gaat het in het bijzonder om de resoluties van de 
Oudraad (vroedschap), het gerecht en de burgemeesters. Voor de periode 1795-1813 zijn de 
resoluties van de achtereenvolgende raden en die van het dagelijks bestuur als voortzetting 
van die van Oudraad en burgemeesters te beschouwen. Na 1813 worden deze series 
gecontinueerd in respectievelijk de notulen van de gemeenteraad en die van burgemeester 
en wethouders. Het onderzoek in de casus richt zich op de wijze van vastleggen, het 
archiveren van de ter vergadering behandelde stukken, de uitvoering van de besluiten en de 
instrumenten die de secretarie ontwikkelde om eerder genomen besluiten te kunnen 
terugvinden.  

Financiële administratie 
De financiële administratie, vooral die uit de zeventiende en achttiende eeuw, vormt de 
vierde casus. Uitgezonderd de stadsrekeningen is dit soort administraties nog nauwelijks 
systematisch onderzocht. De financiële administratie is te beschouwen als een afzonderlijk 
soort archiveringsysteem. Vóór 1795 genoten steden een hoge mate, zo niet volledige, 
vrijheid deze naar eigen inzicht en behoeften in te richten. Hoewel er veel is bewaard 
gebleven, ontbreekt er mogelijk nog meer. De inventarissen laten in het archief van de 
thesaurie verschillende kortlopende reeksen van registers zien, waarvan het niet duidelijk is 
hoe deze zich verhouden tot de thesauriersrekeningen. En naast de twee series 
thesauriersrekeningen bestaan er nog verschillende ontvangersrekeningen: van de 
verponding, van de schaftgelden en van de penningen gedestineerd ten oorloge. Bestaat er 
een relatie tussen al deze series? Ook de archieven van de secretarie bevatten financiële 
administraties; hoe verhouden deze zich tot die van de thesaurie? Waarom heeft Dordrecht 
zijn financiële administratie zo ingericht? 
In de negentiende eeuw worden van rijkswege voorschriften gegeven voor de inrichting van 
de financiële administratie, gebaseerd op een goedgekeurde begroting; veel speelruimte was 
de gemeente daarbij niet gegeven. Vandaar dat de casus grotendeels beperkt blijft tot het 
Ancien Régime, met de nasleep daarvan in de Bataafse tijd. De ombouw naar een 
modernere administratie kreeg gestalte rond 1808-1810, dat is min of meer het sluitjaar van 

                                                           
9 Archief 131 (archief van het gemeentearchief), invnr 485. 
10 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, §§ 20 en 25. 
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deze casus. Van de middeleeuwse financiële administratie is te weinig overgebleven voor 
een systematisch onderzoek.  

Dossiervorming 
De vijfde en laatste casus heeft de dossiervorming als onderwerp. Aan het einde van de 
negentiende eeuw gaat de secretarie tot een andere vorm van archiefvorming over. In plaats 
van zoveel mogelijk stukken te voegen bij de notulen, worden ze afzonderlijk in mappen 
geborgen. Aanvankelijk ontwikkelt de secretarie een eigen systeem om de mappen te 
bergen en de stukken terug te vinden. In 1917 wordt het systeem van Zaalberg, de latere 
code VNG overgenomen. Dit systeem geeft regels voor het hele archiveringsysteem, dat 
daarmee losgekoppeld wordt van de administratieve processen. Er ontstaat binnen de 
secretarie een afzonderlijke eenheid, het bureau registratuur. Daarmee is een logisch einde 
voor het onderzoek bereikt, omdat het aantal variabelen dat het gedrag van het 
archiveringsysteem bepaalt, aanzienlijk beperkt is. Het gedrag zit vooral in het formele 
systeem besloten. 

3.4 Gegevensverzameling: reading the archive 

Het geschreven archief laat zich nu eenmaal gemakkelijker lezen dan het 
bodemarchief.11 

 
Het primaire bronnenmateriaal voor de case study, de archivering van het lokale bestuur in 
Dordrecht, is het archief zelf. Het archiveringsysteem, zoals dat in de gekozen periode 
functioneerde, laat zich immers niet meer direct waarnemen. Om het archief te laten 
spreken over de archivering moet het op een specifieke manier gelezen worden. Ketelaar 
hanteerde daarvoor in 2001, het begrip “reading the archive”, in de zin van 
betekenisgeving, interpretatie. Elke lezer leest weer wat nieuws in het archief.12 Ann Stoler, 
schrijvend over koloniale archieven, benadrukte voor de interpretatie van archieven het 
belang van kennis over de context, inclusief de mentaliteit van de beslissers en van degenen 
die de documenten maakten, de positie van de klerken die kopieerden, de techniek van het 
maken en distribueren, de opvattingen over de archivering.13 Ook zij gebruikte daarvoor de 
term reading the archive, waarmee ze bedoelde dat de documenten niet ad random gelezen 
konden worden als willekeurige bronnen, maar dat ze steeds in hun sociale, 
organisatorische en administratieve context gezien moesten worden. In paragraaf 1.1 
verwees ik al eerder naar het belang dat de archiefwetenschap aan de context hecht.  
 
In deze paragraaf geef ik een meer preciese en instrumentele invulling aan het concept 
reading the archive gericht op het onderzoek naar het gedrag van archiveringsystemen in 
het verleden. Blijvend in Ketelaars en Stolers metafoor reading the archive onderscheid ik: 

                                                           
11 J.P.Sigmond, Object van historisch onderzoek. Amsterdam: Vossiuspers, 1999, 14. 
12 Eric Ketelaar, ‘Tacit Narratives: The Meaning of Archives’, Archival Science 1:2 (2001), 131-141, in het 
bijzonder 139. 
13 Stoler, ’Colonial Archives’ 99-100. 
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Indirect reading; contextual reading; structural reading: physical reading; direct reading; 
close reading. Aan elk van deze vormen wijd ik een paragraaf. 

Indirect reading 
Een eerste methode om naar een archief te kijken is door de daarop gemaakte toegangen te 
bestuderen. De klassieke toegang in de Nederlandse archivistiek is de inventaris; volgens de 
theorie moet deze een wegwijzer in het archief zijn. De inventaris beschrijft de structuur 
van het archief en van de bestanddelen. De inventaris is het werk van de archivaris. De 
archivistische methode schrijft voor dat deze zich een beeld heeft gevormd van de 
oorspronkelijke structuur en daarop zijn ordening baseert.14 Elke inventaris is echter een 
interpretatie van de samensteller. De representatie die ze beoogt te zijn van het archief is 
niet altijd de juiste. Bovendien is de orde die de inventaris representeert een statische orde 
en doet geen recht aan de dynamiek van archiefvorming en archivering.  
Van Dalen brengt in de rubriek Algemeen van de afdeling waarin hij het archief van de 
thesaurier van het groot comptoir beschrijft een concentratie van overzichten van inkomsten 
en uitgaven rond 1740/1745 bijeen: staten, leggers, registers. In die jaren blijkt de stad met 
serieuze financiële problemen te kampen hebben gehad; de stukken zijn zeker niet 
algemeen, maar maakten onderdeel uit van het dossier van een commissie die zich bezig 
hield met het zoeken naar oplossingen. 
De inventarissen die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn verre van betrouwbaar; de 
redactionele ingrepen ten behoeve van publicatie op de website van het stadsarchief zijn 
lang niet altijd verbeteringen. Paragraaf 3.6 beschrijft de bewerkingsgeschiedenis van het 
Dordtse stadsarchief. In vrijwel alle bestudeerde deelcasussen geef ik voorbeelden van 
misinterpretaties.  
Indirect reading is ook het bestuderen van literatuur over het archief of vergelijkbare 
archieven, of van andere hulpmiddelen zoals gidsen of broncommentaren.  

Contextual reading 
Het archief ontstaat doordat een organisatie of een persoon – de archiefvormer – 
handelingen verricht. De archiefvormer en zijn taken drukken dan ook een stempel op het 
archief. Thomassen stelt dat het archief niet alleen in werkprocessen ontstaat, maar 
daardoor ook wordt gestructureerd om vanuit de context van die werkprocessen te kunnen 
worden bevraagd.15 Structurering door de werkprocessen is zeker waar, elk soort proces 
kent zijn eigen wijze van structurering: bij vergaderprocessen is de agenda van de 
vergadering bepalend, bij correspondentieprocessen de behandeling van het ingekomen 
stuk, bij comparitieprocessen de handeling tijdens het onderhoud, bij financiële processen 
de methode van boekhouding (zie voor deze en andere procestypen paragraaf 10.3.5). Of de 
structering altijd rekening houdt met bevraging is twijfelachtig. In veel gevallen zijn er voor 
de bevraging hulpmiddelen nodig, zoals indexen. Het dossierstelsel, dat aan het slot van 
hoofdstuk 9 ten tonele verschijnt, probeerde beide eisen te verenigen.  

                                                           
14 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, §§ 16 en 17. 
15 Thomassen, ’Korte introductie’, 11-12. 
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De context bestaat uit meer dan alleen de werkprocessen. In paragraaf 2.2 heb ik tussen 
het handelen en het archief de documentatie en de archivering geplaatst. Degenen die de 
documenten maken zijn in grotere organisaties zelden degenen die handelen. Voor het 
schrijfwerk stelt de organisatie secretarissen en andere administratieve functionarissen aan. 
Ook zij bepalen, onder andere door de mate van professionaliteit die ze bezitten, de inhoud 
en structuur van het archief. In hoofdstuk 5 zullen we zien hoe de gebrekkige organisatie 
van de secretarie in de zestiende eeuw de kwaliteit van het archief negatief beïnvloedde. De 
betrekkelijk vroege invoering van het dossierstelsel van Zaalberg in Dordrecht was te 
danken aan het initiatief van één van de secretarieambtenaren. Tot op dat moment waren de 
secretarieën ook verantwoordelijk voor de archivering. 
De ruimte waar de archiefvorming en archivering plaats vonden, kan eveneens van belang 
zijn. Nadat het Dordtse stadsbestuur zich in 1544 in de voormalige Vlaamse hal had 
gevestigd, waren er twee administratieve eenheden: de secretarie aan de linkerzijde, in een 
vleugel aan de Groenmarkt en de thesaurie, later het kantoor ten beleide aan de rechterzijde 
met een afzonderlijke ingang aan de Voorstraat. Beide kantoren waren gescheiden door de 
vergaderzalen van de Oudraad en het gerecht.16 Het archief is zo zelfs fysiek te verdelen in 
de linker- en rechterzijde. Tot aan het einde van de onderzochte periode is die scheiding zo 
gebleven, al verhuisde het kantoor van de gemeenteontvanger naar de voormalige 
weeskamer, die in 1908 vervangen werd door een nieuwe vleugel.  
Ter ondersteuning van contextual reading geeft hoofdstuk 4 een uitvoerige beschrijving van 
de ontwikkeling van het bestuur en ambtelijk apparaat.  

Physical reading 
Een goede inventaris is een wegwijzer maar het archief zelf is onmisbaar als bron. Een 
eerste blik op het archief geeft al veel van zijn geheimen prijs. De tegenwoordige praktijk 
in het archiefbeheer alles in zuurvrije dozen te verpakken, maakt in de praktijk het archief 
echter vrijwel onzichtbaar. De 116 banden van de Oudraad, bijvoorbeeld, op een rij gezet, 
geven een eerste indruk van de ontwikkeling. Een onderzoek naar de oorspronkelijke 
banden van de vijftig zestiende-eeuwse schepenprotocollen (zie daarvoor hoofdstuk 5) 
vergde het één voor één openen van een twintigtal archiefdozen – en dat was alleen 
mogelijk na bij uitzondering verkregen toestemming het depot zelf in te gaan.  
Fysieke kenmerken van archiefbestanddelen verraden veel. In het archief van het Sant 
Ufficio in het Vaticaan bevinden zich her en der verspreid perkamenten banden waarvan 
het opschrift Diversorum luidde. De banden, waarvan de oorspronkelijk inhoud verwijderd 
was,  waren opnieuw gebruikt, doorgaans door de band om te draaien en van een nieuwe 
inhoud te voorzien. Door een voor een de banden op te sporen bleek dat de serie tot in de 
jaren ’40 van de negentiende eeuw was voortgezet. Daardoor kon een verband gelegd 
worden met de vlucht van de Paus voor Garibaldi in 1848 en zijn toestemming om 
archieven te vernietigen, die, wanneer ze in handen van de rebellen zouden vallen, 
pausgezinden in moeilijkheden zouden kunnen brengen.17  

                                                           
16 Zie voor een uitvoerig overzicht van de (bouw)geschiedenis van het stadhuis: Stades, Stadhuis. 
17 Blouin, Francis X., e.a., Vatican Archives. Supplement #1: The Archives of the Congregation for the Doctrine of 
the Faith. Ann Arbor: Bentley Historical Library, 2003, 3-11. 



 

 

 

53 

De fysieke vorm van archiefdocumenten heeft betekenis.18 De belangrijkste registers van 
het Dordtse stadsarchief zijn in groot folio formaat en in fraaie lederen banden gebonden. 
Het pensionarisboek, een register met de belangrijkste privileges is van een dergelijke band 
voorzien.19 Dat doet vermoeden dat het boek, hoewel het volgens aantekeningen afkomstig 
was uit de bibliotheek van de pensionaris mr. Adolph Visscher, die het weer gekocht zou 
hebben van mr. Hubert van der Hoop, in oorsprong een register van de stedelijke 
administratie is geweest (zie verderparagraaf 5.10). 
Gaatjes in losse stukken wijzen op vroegere liassering, vuil op verwaarlozing. Registers die 
na eeuwen nog in perfecte staat verkeren, zijn klaarblijkelijk weinig gebruikt.  
In hoofdstuk 5 komt een bijzonder geval van fysieke kenmerken voor. Van een register is 
het blok duidelijk door brand aangetast, maar is de band onbeschadigd gebleven. Het blok 
moet dus later (opnieuw) ingebonden zijn geworden. Een ander voorbeeld van brandschade 
is de verzameling middeleeuwse charters. Een aantal van de dertiende- en vroeg veertiende-
eeuwse oorkonden heeft in minder of meerdere mate van brand te lijden gehad. Op basis 
van de jaartallen van de charters kon zo het jaar van de brand op 1337 gesteld worden. Dat 
echter niet alle charters verbrand zijn, duidt erop dat ze wellicht in verschillende kisten of 
op verschillende plaatsen bewaard zijn geweest. De belangrijkste oorkonden, zoals de 
stadskeur van 1252, zijn onbeschadigd (zie verder hoofdstuk 5).  
 
De diplomatiek, die de instrumenten biedt voor het fysieke onderzoek, maakt onderscheid 
tussen de uiterlijke vorm en redactionele vorm. De uiterlijke vorm wordt bepaald door de 
schriftdrager en bindmateriaal, het schrift en de opmaak en de wijze van bekrachtiging. De 
redactionele vorm wordt bepaald door taal en stijl die voor het document gebruikt worden, 
en de tekstindeling van het document.20 
 
Aan de wijze waarop de klerken in de achttiende eeuw de resoluties van de Oudraad in het 
net schreven is het toenemend belang van het college af te lezen. Dat betreft zowel de 
opmaak als de redactie. Enkele decennia later volgt de secretaris van de burgemeesters het 
voorbeeld van de Oudraad. Tot aan het einde van de negentiende eeuw handhaafde de 
secretarie deze fysieke kwaliteit van de notulenboeken van burgemeester en wethouders en 
van de gemeenteraad (zie hoofdstuk 7). De toename aan documenten als gevolg van wet- en 
regelgeving aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw heeft tot 
degradatie van de fysieke kwaliteit van het archief geleid. De perkamenten banden voor de 
notulen van burgemeesters en wethouders maakten plaats voor grofpapieren omslagen; de 
notulen zelf werden deels voorbedrukte tabellarische agenda’s; de fraai geschreven en 
geformuleerde verzoekschriften van de achttiende en negentiende eeuw werden vervangen 
door formulieren of op slecht papier getypte briefjes.21 

                                                           
18 Zie daarvoor ook Horsman, ‘French legacy’, passim. 
19 SA 1, invnr 663. Van Dalen, Inventaris, X.14. 
20 M.Dillo, Grondbegrippen der algemene diplomatiek. ’s-Gravenhage: Archiefschool, 1995. 
21 Miller, ’Registry’, 9-10 wijst op het verband tussen de status van het archief en de fysieke kwaliteit van de 
dossiers. 
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Structural reading 
Een archief heeft een structuur, dat wil zeggen dat de documenten waaruit het bestaat een 
samenhang hebben.22 Soms is die samenhang fysiek zichtbaar, bijvoorbeeld doordat 
documenten zijn samengehecht, of dat een reeks registers duidelijk eenzelfde fysieke vorm 
heeft, of door het aanbrengen van signaturen op documenten. Soms is de samenhang niet 
direct zichtbaar en moet ze blijken uit verwijzingen in de documenten zelf. Dat is 
bijvoorbeeld het geval met de ingekomen stukken die in een indicateur zijn ingeschreven 
(zie hoofdstuk 9). Onderzoek naar de structuur maakt niet alleen de samenhang zichtbaar, 
maar spoort ook series op die ontbreken. Op 15 mei 1746 bepaalde het gerecht dat de 
wijkmeesters niet langer de aan hen gevraagde adviezen op de burgerrekesten zelf mochten 
schrijven, maar bij besloten missive geven.23 In het archief van het gerecht ontbreken deze 
adviezen; in het archief van de burgemeesters bevindt zich wel een pak met adviezen van 
de thesauriers en Achten op rekesten.24 Waren die adviezen belangrijker? Of was de 
archivering bij burgemeesters beter op orde? Of juist niet, want wat voor zin heeft de 
bewaring van deze documenten?  
Structural reading is in de eerste plaats het herkennen van de structuur, de series. Van elke 
serie moet de vraag gesteld worden of ze volledig is; zijn er documenten aan het eerst 
bewaard gebleven bestanddeel van de serie vooraf gegaan? Waarom stopt de serie. 
Hoofdstukken 5 en 8 zijn voor een belangrijk deel voorbeelden van structural reading. 
Paragraaf 3.5 geeft daarvoor als context een overzicht van de beheersgeschiedenis van het 
archief. 

Direct reading 
De primaire bronnen voor de kennis van de administratie zijn de instructies. Deze geven 
niet zozeer informatie over hoe het archief is gevormd, maar vooral over hoe het had 
moeten gebeuren. Indirect duiden ze soms wat er niet goed ging.  
De oudste bewaard gebleven instructie voor de secretarie dateert van 1591, opgesteld kort 
na het aantreden van Johan Berck als secretaris en pensionaris. Zijn collega Arend 
Maertensz., secretaris en ontvanger van de kamer ten beleide ontving weliswaar al 6 jaar 
eerder een instructie maar deze bevat nauwelijks bepalingen over de wijze van 
taakuitoefening. In vergelijking tot Leiden zijn de Dordtse instructies summier. In 1668, na 
drie generaties Berck, achtte de Oudraad het gewenst een nieuwe instructie te maken, die 
enig inzicht geeft in de archiefvorming. Dat doen ook de verschillende edities van de 
gedrukte Ordonnantie op de manier van procederen voor de kamer juditieel.25 Voor de 
ontvanger en secretaris van de kamer ten beleide zijn instructies bewaard gebleven uit 1656 
en 1726. De instructie voor de pensionaris dateert van 1685, herzien in 1706.26 
De gemeentewet van 1851 was aanleiding om nieuwe instructies voor de 
gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger op te stellen.  
                                                           
22 Hoofdstuk 1 verwees hiervoor naar het concept van de archival bond (Duranti). In de Nederlandse archivistiek 
verwoord in het structuurbeginsel (Archiefterminologie 22). 
23 ORA, invnr 20.  
24 SA 3, invnr 869. 
25 Zie voor beide uitvoerig hoofdstuk 5.  
26 SA 3, invnr 58, fol 44vs ev; SA 3, invnr 71, fol 119. Daarvan afgeleid de instructie voor de tweede pensionaris, 
SA 3, invnr 137. 
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Op het reglement van 1668 en de Ordonnantie na, geven ze geen van alle veel informatie 
over de archiefvorming. De instructie voor de gemeentesecretaris van 1851 schreef voor dat 
hij notulen zou houden van de vergaderingen van burgemeester en wethouders en van de 
gemeenteraad; voorts moest hij een agenda van ingekomen en uitgaande stukken 
aanleggen. De zorg voor het archief was aan hem toevertrouwd, uitgezonderd de stukken 
die onder de gemeenteontvanger berustten.  

Close reading 
De documenten verwijzen soms naar andere documenten. Hierboven werd al het voorbeeld 
van de adviezen op de burgerrekesten aan het gerecht genoemd. De stadsrekeningen 
verwijzen soms ook naar registers, zoals de pachtrollen (zie hoofdstuk 8). Aanwijzingen 
kunnen nog minder direct zijn. Toen Sebastiaan Francken, die van 1625 tot 1638 secretaris 
en ontvanger ten beleide was, in 1652 overleed, waren zijn rekeningen vanaf die van 1630 
nog niet afgehoord. Er moest een notaris aan te pas komen om uit zijn papieren de 
rekeningen te maken en namens Franckens erfgenamen te laten afhoren. Dat duidt bepaald 
niet op een strak georganiseerd ambtelijk apparaat en accurate administratie.  
Een ander voorbeeld: uit de eerste rekening die Johan Berck maakte van zijn administratie 
van de lenen van de heerlijkheid van de Merwede, die de stad in 1604 had gekocht, blijkt 
dat hij een reis maakte naar Brabant om de rechten op enkele achterlenen vast te stellen. 
Kennelijk was de administratie van de leenkamer van de Merwede weinig op orde.27 Een 
derde voorbeeld: in het tweede deel van de Geschiedenis van Dordrecht verhaalt Schotel 
dat in de klapper op de resoluties van de Oudraad een ambtenaar over de gebeurtenissen in 
1672 aantekende, dat zij die bestuurd dienden te worden de bestuurders besturen.28 De 
klapper is echter pas omstreeks 1727 aangelegd.  

3.5 Het archief: beheersgeschiedenis 

De eerste sporen van een geregelde stedelijke administratie in Dordrecht dateren uit het 
einde van de dertiende eeuw. In 1284 gaf graaf Floris V het stadsbestuur toestemming een 
vleeshal te bouwen met daarboven een schepenkamer en stelde daarvoor zelfs de grond 
beschikbaar.29 Eerder vergaderde het stadsbestuur mogelijk in het minderbroedersklooster, 
het gasthuis of in de grafelijke huizen Brandenburg en Henegouwen.30 In de schepenkamer 
boven de nieuwe vleeshal werden waarschijnlijk ook de privileges en andere voor de stad 
belangrijke documenten bewaard.31 In juli 1338 brandde het Sacramentsgasthuis en 

                                                           
27 Zie voor de gebrekkige administratie van de heren van de Merwede: J.C.Kort, ‘Falend goederenbeheer. De 
heren van de Merwede circa 1250-1560.’, in: Blok, Datum et Actum, 277-284. Voor de aankoop van de 
heerlijkheid: hoofdstuk 4; voor de rekeningen hoofdstuk 8. 
28 Geschiedenis van Dordrecht, deel 2, blz 25. De klapper is SA 3, invnr 273b-1, de ontboezeming bij het lemma 
dekens [van de gilden].  
29 SA 1, invnr 53. Alleblas, ‘Archiefzorg’, 1. 
30 Henderikx, Bedelordenkloosters, 54; Inventaris SA 1, blz 2; Van Dalen, Geschiedenis, 577. 
31 Een hard bewijs daarvoor is er niet, maar uit niets blijkt dat ze elders waren geborgen. Het feit dat bij 
ingebruikname van de Vlaamse hal als stadhuis in 1544 ook de charterkast daarheen werd versleept suggereert 
bewaring in het voormalige schepenhuis. De oude beschrijvingen van de sloten van de schepenkist spreken van de 
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omgeving af; mogelijk raakte de brand ook de vleeshal met de schepenkamer. Veel, maar 
niet alle, van de overgebleven charters van vóór dat jaar vertonen duidelijk sporen van 
brand; verschillende privileges zijn vervolgens opnieuw door de graaf verleend. Van Dalen 
acht het niet onmogelijk dat de charters toen nog in het gasthuis werden bewaard, maar 
geeft geen argumenten voor zijn veronderstelling.32 Indien de vleeshal toen geheel of 
gedeeltelijk is afgebrand, is hij herbouwd en bleef tot 1544 in gebruik. Het gebouw stond 
aan de Voorstraat, havenzijde, links van de Tolbrug, naast de toltoren. Deze toren was 
mogelijk de plaats waar de graaf oorspronkelijk zijn tol hief.33 Vermoedelijk kregen de 
vleeshouwers begin vijftiende eeuw een nieuwe vleeshal aan de Groenmarkt, grenzend aan 
de Vlaamse hal, waar in 1544 het stadhuis gevestigd zou worden. Het stadsbestuur zou 
daardoor meer ruimte hebben gekregen. In elk geval was in 1453 de schepenkamer nog 
steeds boven de hal. Na 1409 zou er mogelijk ook een kamer boven in de aangrenzende 
toltoren geweest zijn. Rond die tijd verbond mogelijk een verbouwing de vleeshal en 
schepenkamer met de toren. Het vertrek van de vleeshouwers maakte uitbreiding van de 
administratieve en bestuurlijke ruimte mogelijk. Die zal nodig geweest zijn voor de 
schepenen (de camere), burgemeesters en thesauriers (zie paragraaf 4.3.1). Ook de 
stadsklerken, waarvan er 2 tot 4 actief waren, hadden een schrijfkamer nodig.  
In 1457 werd de stad opnieuw getroffen door een grote stadsbrand, die zeker tot aan de 
toltoren reikte. Of en in welke mate daarbij archief verloren is gegaan, is onbekend. Er zijn 
in elk geval geen aanwijzingen van verlies van charters en ook de stadboeken die in gebruik 
waren zijn bewaard gebleven. De charters en andere bescheiden waren waarschijnlijk in 
verschillende kisten geborgen, die vrij gemakkelijk in veiligheid gebracht konden.34 
Behalve wat in de charterkisten lag en de akten- en klepboeken is van vóór 1457 vrijwel 
niets overgebleven.  
 
In 1544 was het gebouw dermate in verval geraakt dat een andere behuizing noodzakelijk 
was. Ook toenemend ruimtegebrek kan een rol gespeeld hebben. Vanaf de tweede helft van 
de vijftiende eeuw was de Oudraad (vroedschap) tot ontwikkeling gekomen en wanneer 
deze werd samengeroepen, was er een grotere vergaderruimte nodig dan in het oude 
stadhuis beschikbaar was. Die ruimte was er wel in de in 1383 gebouwde Vlaamse hal, die 
te groot was geworden voor zijn oorpronkelijke bestemming maar wel geschikt en 
representatief voor het stedelijk bestuur. Tot na de tweede wereldoorlog is dit gebouw, 
herhaaldelijk aangepast aan de eisen en smaak van de tijd als zetel van bestuur en 
administratie in gebruik gebleven. Daarheen werden in 1544 ook de stadsprivileges 
overgebracht, die toen waren geborgen in de nog steeds bestaande kast, voorzien van 27 
laden en afgesloten met zes sloten.35 Het archief had toen een grotere omvang dan alleen de 
– overigens aanzienlijke – verzameling charters. Vanaf het einde van de dertiende eeuw 
werd jaarlijks de stadsrekening opgemaakt, akten werden geregistreerd, evenals de 
                                                                                                                                                    
havenzijde en de landzijde van de kist, wat overeenkomt met de situatie van de vleeshal en de schepenkamer. Zie 
verder Hoofdstuk 5. 
32 Van Dalen, Inventaris, blz 6.  
33 Benschop, ‘Stadhuis’, waaraan ook het volgende is ontleend. Benschops reconstructie van de situatie wordt 
bevestigd door een kaartje in ORA invnr 561, dat Benschop overigens niet kende toen hij zijn artikel schreef.  
34 Zie voor de charters hoofdstuk 5; voor de stadsboeken hoofdstuk 6.  
35 SA 1, invnr 461 (rekening thesaurier reparatiën, 1544). Zie over deze kast hoofstuk 5.  
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afkondigingen vanaf de pui van het stadhuis. Voor de betalingen van renten op 
stadschulden hielden de thesauriers registers bij evenals voor de verpachting van de 
stedelijke accijnsen en de inning van het stapelrecht. Van deze administratieve bescheiden 
rest nog slechts een zeer klein deel. Het is niet ondenkbaar dat deze administratieve 
documenten voor 1544 wegens ruimtegebrek niet eens in de schepenkamer werden 
bewaard, maar bij de betrokken functionarissen thuis. Het grootste deel van de 
administratieve stukken in het stadsarchief 1 (1200-1572) is van na 1544. Bewaard zijn 
gebleven de meeste akten- en klepboeken, maar de burgemeesters- en 
thesauriersrekeningen zijn vrijwel alle verloren gegaan.36 Van het archief van de 
schepenbank is slechts één register van voor de verhuizing naar de Vlaamse hal 
overgebleven.37 
 
Vanaf 1544 kon het archief zonder schokkende externe invloeden op het stadhuis in 
omvang toenemen. Behalve een kleine binnenbrand in het begin van de achttiende eeuw, 
waarvan een aantal registers sporen vertoont, hebben zich geen bijzondere calamiteiten 
voorgedaan.38 Toch is het archief ook ná het midden van de zestiende eeuw zeker niet 
volledig. Het grootste deel van de financiële administratie is verloren gegaan, soms, of 
misschien wel steeds bewust vernietigd om ruimte te scheppen.39 Van de correspondentie 
van vóór ca 1700 zijn slechts delen als losse stukken overgebleven. Onachtzaamheid leidde 
eveneens tot verlies; wie toegang had tot het stadhuis kon kennelijk documenten mee naar 
huis nemen en vergeten deze terug te bezorgen, getuige bijvoorbeeld een besluit van de 
Oudraad in 1691 om een commissie in te stellen die een inventaris zou moeten maken, 
nagaan welke papieren aan het archief ontbraken en proberen het ontbrekende terug te 
halen.40 Ook de verschillende keren herhaalde waarschuwing aan procureurs om niet zelf in 
de rollen te schrijven of deze mee naar huis te nemen, wijst op een gebrekkige beveiliging 
van de bescheiden.41 In 1708 verbood de Oudraad resolutieboeken mee naar huis te nemen; 
inzage was alleen toegestaan op het stadhuis en onder toezicht van een secretaris of een 
gezworen klerk.42 
Volgens Alleblas, in navolging van Van Dalen, verdwenen de bescheiden naar de zolder 
wanneer een kast vol was, waar ze door vocht, stof en schimmel werden aangetast. 

                                                           
36 Balen, Beschrijvinge, lijkt een aantal veertiende-eeuwse rekeningen geraadpleegd te hebben, maar de posten die 
hij noemt zijn zo schaars dat hij vermoedelijk alleen extracten in handen heeft gehad. Zie verder hoofdstuk 8.  
37 ORA, invnr 166: een register van instructies en vonnissen in criminele zaken, 1451-1475.  
38 Inventaris SA 1, blz 8-9. De binnenbrand lijkt alleen de werkruimten in de secretarie getroffen te hebben; 
brandschade bijvoorbeeld in een aantal registers van het rechterlijk archief dat daar berustte: invnrs 570, 905, 953, 
966, 980, 1501.  
39 Bijvoorbeeld in 1726 toen de burgemeesterskamer verbouwd moest worden, belastten de burgemeesters 
secretaris Paulus Gevaerts en de theaurier van reparatiën met het wegdoen van “onnoodige, oude en verrotte 
papieren”. SA 3, invnr 848, resoluties van burgemeesters, fol 157vs. Bij die gelegenheid is een aantal papieren in 
de ‘grote kast’ geborgen (SA 3, invnr 4). 
40 SA 3, invnr 60, (Resoluties Oudraad 1691), fol 71vs (res van  19 februari 1691).  
41 Ordonnantie op de manier van procederen. Collectie Verordeningen (archiefnummer 134). Zie daarvoor verder 
paragraaf 4.2. 
42 ‘Archiefzorg’ 12; SA 3, invnr 74, resolutie van 13 februari 1708. 
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Sommige regenten en burgers zouden documenten hebben laten verdwijnen.43 Het verhaal 
komt van Smits en Schotel: 
 

“Menig achtbaar regent of aanzienlijk ingezetene nam handschriften uit het 
archief, hetzij tot nasporing van een of andere familiebijzonderheid, hetzij tot 
samenstelling van zijn memoriën of vertogen, en verzuimde ze naar het comptoir 
der Thesaurie of naar de Weeskamer terug te brengen. Na zijn dood gingen zij 
verloren of bij koop in handen van onbekenden over. Eenigen wisten zich meester 
te maken van stukken, die zij liefst wensten verdonkerd te zien, gaven ze wellicht 
aan de vlammen of wormen ten prooi of verwijderden de voor hen belangrijke 
bladzijden. Het is tenminste opmerkelijk dat zooveel papieren zijn verdwenen 
waarbij de eer van bepaalde heeren was betrokken.”44 

 
Hard bewijs daarvan is van dit alles echter niet te vinden. In 1727 stelde de substituut 
secretaris Jacobus van Vechoven een inventaris op van het archief ter secretarie, waarin hij 
per vertrek en per kast een opsomming van de series registers gaf.45 De registers die hij in 
zijn inventaris beschreef bevinden zich nog steeds in het archief; huidige hiaten in series 
waren er ook in dat jaar. Uit laat zeventiende en achttiende-eeuwse inventarissen van de 
burgemeesterskamer blijkt dat losse stukken in kasten en laden geborgen werden.46 Dat vele 
van die stukken nu niet meer aanwezig zijn is waarschijnlijk het gevolg van bewuste 
vernietiging omdat ze hun administratieve betekenis hadden verloren. Bestudering van de 
inventarissen maakt duidelijk dat er niet zoveel van inhoudelijk waarde verloren is gegaan, 
in veel gevallen waren het extracten uit de resoluties, documenten van tijdelijk belang, of 
documenten die in resolutieboeken waren geregistreerd. Het is zelfs opmerkelijk hoeveel 
bewaard is gebleven waarvan de administratie zich met reden had kunnen ontdoen, zoals de 
registers van verpachtingen van gewestelijke en stedelijke imposten, die na 1748 van geen 
nut voor de administratie meer waren.47 
Wel is gebleken dat bijvoorbeeld secretarissen stukken mee naar huis namen zonder deze 
terug te brengen. Nog in 1849 droegen de erven van mr. P. Gevaerts, van 1783 tot 1811 
secretaris van de stad, een aantal bescheiden uit de zeventiende en achttiende eeuw over, 
die zeker voor een deel tot het secretariearchief hadden behoord.48 Ook een verzamelaar als 
H.F.Ketelanus nam liassen en pakken uit het archief van de pensionarissen uiteen om zijn 
persoonlijke collectie over het stapelrecht aan te vullen. Aangezien die verzameling door 
schenking weer op het stadhuis terecht is gekomen, kon Van Dalen procesdossiers 

                                                           
43 Alleblas, ‘Archiefzorg’, 3; Van Dalen, Inventaris, 9. 
44 Smits en Schotel, Beschrijving  blz XX en XXI. Schotel herhaalde in 1866 de klacht, in andere bewoordingen in 
zijn bijdrage over het Dordtse archief in de Vaderlandsche Letteroefeningen 
45 SA 3, invnr 3. 
46 SA 3, invnrs 1, 4, 5 en 6. 
47 Zie voor deze registers hoofstuk 8.  
48 SA 5, invnr 263; de meeste stukken in het proces-verbaal van overdracht zijn te traceren in de inventaris van 
stadsarchief 3; daarin is de herkomst evenwel niet aangetekend. Voor Gevaerts, Van Dalen, Geschiedenis deel 1, 
blz 221. Overgedragen in 1849 door de erfgenamen van mr. P.Gevaerts (bij leven secretaris); Proces-verbaal in SA 
5, invnr 263. 
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aanvullen.49  Ook Smits en Schotel zelf lijken niet geheel vrijuit te gaan. Schotel 
publiceerde in 1840 een handschrift dat hij onder de papieren in het stadhuis had gevonden 
en sindsdien daarheen niet is teruggekeerd.50 Zowel in het stadsarchief 1 (1200-1572) als in 
het Oud rechterlijk archief bevinden zich verschillende registers met het boekmerk van 
Smits, aan de stad geschonken door zijn zoon. Van enkele is aantoonbaar dat Smits deze 
gekocht had, van enkele andere is de herkomst tenminste dubieus.51 Daar staat tegenover 
dat van de keur- en privilegeboeken die de stad in 1853 uit de veiling van de boekerij van 
de Dordtse scheepsbouwer Jan Schouten kocht, niet aannemelijk kan worden gemaakt dat 
ze ooit deel uitmaakten van de stedelijke administratie. Schotel moedigde het stadsbestuur 
aan tot het doorgaan met “aanschaffen tot completering van het archief.”52  
De zorg voor het archief was, ondanks de toenemende belangstelling voor de geschiedenis, 
in de eerste helft van de negentiende eeuw verre van optimaal. Het einde van het Ancien 
Régime had het oude archief zijn juridische en administratieve waarde doen verliezen. Van 
de Wall had, als bijproduct van zijn rechtshistorisch onderzoek, enige orde geschapen in de 
verspreid liggende papieren door deze zo veel mogelijk in de weeskamer bijeen te brengen. 
Bij een verbouwing van het stadhuis in 1810 “raakte de oude wijze van bewaring der nu 
zeer uitgebreid geworden archieven geducht in de klem.”53  
Het schepenarchief en de notarisprotocollen werden in 1812 naar de rechtbank 
overgebracht, maar de bij die gelegenheid gemaakte scheiding tussen rechterlijk en 
bestuurlijk archief is met weinig precisie uitgevoerd. Van den Brandeler sprak van een 
situatie “die uiteindelijk het archief naar eene rudis indigestaque moles deed gelijken, 
waarin een oningewijde niet ligt den weg zou hebben kunnen vinden.”54 Herhaaldelijk 
werden de overgebleven archiefbestanddelen versleept. De inventarisatie die de 
gemeentesecretaris Lotsij, in opdracht van de minister van Binnenlandse zaken in 1826/7 
ondernam – overigens goeddeels gebaseerd op achttiende-eeuwse lijsten, zoals die van Van 
Vechoven – had in het midden van de negentiende eeuw zijn praktische waarde om 
documenten terug te vinden volledig verloren.55 De zorg beperkte zich tot het verzekeren 
tegen brand, waterschade en diefstal buiten kantooruren. Desgevraagd schreef Lotsij aan de 
minister:  
 

“Het lokaal is geschikt of geëigend voor die bewaring. Het stadhuis word ’s nachts 
door de torenwachters bewaakt en is overigens een zwaar gebouw waarvan de 
stookplaatsen zoodanig zijn ingerigt dat men daarvan geene ongelukken van brand 

                                                           
49 Van Dalen, Inventaris, kopnoot bij de rubriek Stapelrecht. 
50 G.D.J. Schotel, ‘Die legende van Vitu ende Modestus martelaren, een Nederlandsch handschrift uit de XIIIe 
eeuw’, in: Geschied-, letter- en oudheidkundige avondstonden. Utrecht: Bosch en Zoon, 1840, blz 158-161. In 
voetnoot 1 meldt Schotel: “Op perkament geschreven en in 1834 onder de papieren op het stadhuis te Dordrecht 
gevonden. 
51 Het betreft de keur- en privilegeboeken SA 1, invnrs 654 (oud X.6), 655 (oud X.7), 665 (oud X.16), 667 (oud 
X.17) en 675 (oud X.25); hiervan zijn de nummers 655, 667 en 675 volgens de inventaris door Smits gekocht. Zie 
verder over de herkomst van de privilegeboeken paragraaf 4.1. In het Oud rechterlijk archief heeft in elk geval nr 
35a, een index op de resoluties van het Gerecht Smits’ boekmerk.  
52 Schotel, ‘Archief’, 816. 
53 Van den Brandeler, Inventaris, deel 1, blz V. 
54 Van den Brandeler, Inventaris, deel 1, blz V.  
55 SA 5, invnr 263.   
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te vrezen heeft. Tegen lekkage of andere schade wordt ook de meeste zorg 
gedragen.”56 

 
Toch lijkt ook die kwalitatief mindere zorg niet tot nieuwe, grote verliezen te hebben 
geleid. De opmerking van Noordziek in 1853, vermoedelijk ontleend aan het Verslag der 
gemeente over 1851, dat door verwaarlozing na 1770 veel verloren is gegaan, is 
vermoedelijk meer gebaseerd op de bewering van Smits en Schotel, dan op nauwkeurig 
onderzoek van de feiten.57 
 
Ter uitvoering van artikel 103 en van de gemeentewet van 1851 werden in de instructie 
voor de nieuw benoemde gemeentesecretaris enkele bepalingen ten aanzien van het oud-
archief opgenomen. De gemeentesecretaris werd opgedragen een inventaris van het archief 
te maken.58 Het nieuw-archief, van na 1813, bleef op de secretarie berusten. Van zijn 
inventarisatietaak heeft de nieuw-benoemde gemeentesecretaris, de Dordtenaar mr. Pieter 
van den Brandeler, zich met zodanige ijver gekweten, dat de gemeenteraad hem bij zijn 
pensionaris vereerde met de titel gemeentearchivaris honoris causa.59 Van den Brandeler 
voorzag de delen van de series van nummers, die nu nog op tal van registers terug te vinden 
zijn, bracht de verspreide archiefbestanddelen zo goed als mogelijk was bij elkaar en borg 
de stukken op in afsluitbare kasten.60 Hij bewerkstelligde ook dat – wanneer de 
mogelijkheid zich voordeed - afgedwaalde archiefstukken die in particulier bezit waren 
geraakt door de gemeente werden teruggekocht. Op de veiling van de bibliotheek van 
scheepsbouwer en verzamelaar Jan Schouten in 1853 kon de stad een aanzienlijke 
hoeveelheid boeken en archivalia kopen.61 Mogelijk heeft deze belangrijke aankoop Van 
den Brandeler gestimuleerd dat jaar met de inventarisatie van het oud-archief te beginnen.  
 
Raadpleging van het archief door derden was al voor de gemeentewet van 1851 geregeld; 
de  instructie van de minister van Binnenlandse Zaken van 1829 bepaalde dat archivarissen 
inzage mochten geven aan bij hen bekende en vertrouwde personen.62 In Dordrecht was 
nog wel formeel toestemming van de burgemeester vereist.63 Het Koninklijk Besluit van 26 
juni 1856 verving het ministerieel reglement van 1829. Schotel schreef in 1866 
opgetogen64:  
 

“… de lust tot onderzoek wordt door geen kleingeestige angstvalligheid meer 
belemmerd; de ijzeren deuren der Archieven-kamers zijn op koninklijk bevel 

                                                           
56 SA 5, invnr 263; ‘Archiefzorg’, 14. De inventaris bevindt zich ten onrechte in stadsarchief 3 (1572-1795) onder 
invnr 9.  
57 Noordziek, Archiefwezen, 138-139. Zie ook paragraaf 3.3. Verslag der gemeente over 1851.  
58 SA 5,  invnr 324. ‘Archiefzorg’ 15.  
59 Verslag der gemeente over 1870; ‘Archiefzorg’, 16; zie verder over de inventarisatie hierna, paragraaf 3.3. 
60 Verslag der gemeente over 1853; Verslag der gemeente over 1859. 
61 Verslag der gemeente over 1853. 
62 KB 4 augustus 1829, nr 137.  
63 SA 5, invnr 263, brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 4 augustus 1829, nr 137 
64 Schotel, ‘Archief’, 812. 
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ontsloten, en de tegenwoordige Wagenaars mogen onbelemmerd hunne 
nasporingen aanvangen en voortzetten.” 

 
En specifiek over Dordrecht:  
 

“Meer dan elders heeft het bestuur dier stad in vroeger jaren eene vrijgevigheid 
getoond, die te meer opmerking verdient, wijl het juist Dordrecht was, dat het 
meeste belang er bij had, dat hare resolutiën, boeken en thesauriersrekeningen 
gesloten bleven. Beverwijck, Balen, Van Someren, en Van de Wall hadden den 
vrijen toegang.”  

 
Voor Van den Brandeler was archiefbeheer een neventaak, die hij vooral in zijn vrije tijd 
vervulde. Zijn opvolger als gemeentesecretaris, mr. S. de Swart, geen Dordtenaar, liet zich 
minder aan het archief gelegen liggen. Tijdens zijn ambtsperiode accepteerde Dordrecht 
slechts met tegenzin in 1881 het archief van de weeskamer dat nog bij het ministerie van 
Financiën lag. De negen kisten bleven ongeopend op het stadhuis liggen, tot na de in 
diensttreding op 1 januari 1885 van Arie van de Weg als archivaris.65 
De instructie voor Van de Weg, de eerste eigenlijke gemeentearchivaris, gaf hem de 
bevoegdheid om onder zijn toezicht aan particulieren toegang tot het archief te geven.  
Dat archief, sinds het begin van de eeuw door administratieve aanwas sterk in omvang 
toegenomen, bevond zich toen in de kamer van de burgemeester, in de bovenvertrekken 4, 
5, 6 en 7 en op de zolder in de oude gijzelkamer.66 Van de Weg slaagde erin het archief op 
één verdieping te concentreren, waardoor de verschillende ruimten ingang hadden op 
hetzelfde portaal.67 Van de Wegs opvolger, mr. J.C. van Overvoorde kan beschouwd 
worden als de eerste professionele archivaris. Overvoorde had zijn opleiding genoten op het 
gemeentearchief Utrecht, bij mr. Samuel Muller, één van de grondleggers van de 
wetenschappelijke archivistiek. Met Overvoorde brak in 1892 een nieuwe periode aan. Hij 
kreeg, zij het niet zonder gemopper van de gemeenteraad, hulp van een klerk, P. Hendriks, 
“een ijverig jongmensch”. Van groter belang was de verhuizing van het archief naar het 
pand Grotekerksplein, hoek Grotekerksbuurt, dat de gemeente op 4 april 1894 voor dat doel 
had aangekocht. De ruimte op het stadhuis was, alle maatregelen ten spijt, veel te krap 
geworden en bovendien breidde ook het ambtelijk personeel daar voortdurend uit.68 In het 
nieuwe pand was ruimte voor aanwinsten, waaronder ook particuliere archieven. Na 
moeizame onderhandelingen slaagde Overvoorde er in 1899 in de oude rechterlijke 
archieven van de arrondissmementsrechtbank naar het gemeentearchief overgedragen te 
krijgen.69 
Overvoorde nam in 1901 een benoeming als gemeentearchivaris in Leiden aan. Hij werd 
opgevolgd door de geboren en getogen Dordtse onderwijzer J.L. van Dalen, die onder 
pseudoniem Jan van de Maas al voor zijn benoeming lokaal faam genoot als publicist van 
                                                           
65 Smit, ‘Weeskamers’, 87-88; Gemeenteverslag 1885, bijlage B, blz 2. 
66 Kwartaal en Teken 11:1 (1985) 8. 
67 De ruimten waar het archief zich bevond zijn te reconstrueren aan de hand van de verbouwingstekeningen in SA 
6, invnr 2229.  
68 Alleblas, ‘Archiefzorg’, 3. SA 6, invnr 2225 voor indeling van het gebouw. 
69 ‘Archiefzorg’, 19-20. Zie verder paragraaf 3.6.3. 
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talrijke krantenartkelen over de Dordtse geschiedenis. Na zijn aanstelling ging hij met 
publiceren door; zijn artikelen vormden de basis voor de deels postuum verschenen 
tweedelige Geschiedenis van Dordrecht. Daarnaast verschenen van zijn hand een boek over 
de Grotekerk en bronnenuitgaven van op Dordrecht betrekking hebbende oorkonden. Als 
archivaris wijdde Van Dalen zich ondermeer aan de inventarisatie van het stadsarchief, 
waarvan Overvoorde al de perioden 1795 tot 1813 en 1813-1851 voor zijn rekening had 
genomen.70 Ook de inventaris van het oud rechterlijk archief is door Van Dalen 
samengesteld. 
Tijdens Van Dalens ambtsperiode, die tot 1934 zou duren, werd ook het pand aan het 
Grotekerksplein te krap. In 1917 kwam een nieuw archiefgebouw aan het Stek gereed.71 Tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog boden de vier depots van het gebouw voldoende ruimte, 
maar in de jaren ’60 moest naar nieuwe ruimte worden omgezien. Het voormalige 
leprooshuis, dat dienst gedaan had als militair hospitaal, bood soulaas; de bibliotheek, de 
prentenverzameling, restauratieruimte en fotografisch atelier vonden er onderdak, totdat in 
1976 nieuwe depots aan het oude archiefgebouw werden toegevoegd.  
Doordat vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw verschillende gemeenten in de regio hun 
oude archieven bij het gemeentearchief Dordrecht in bewaring geven, raakten ook de 
nieuwe depots al weer snel vol. In 2006 kwam het stadsdepot Jade gereed, op een 
industrieterrein ver buiten het stadscentrum, waarin minder frequent geraadpleegde 
archieven zijn geborgen.  
De achtereenvolgende archiefbewaarplaatsen, Grotekerksplein, Stek en Jade waren steeds 
een verbetering in de materiële zorg van het archief. De keerzijde van de medaille is de 
decontextualisering door verwijdering uit de oorspronkelijke fysieke ruimte waarin het 
archief is ontstaan.  

3.6 Archivistische bewerking 

3.6.1 De ordening en beschrijving van het stadsarchief 
Het complex aan archieven die in de casus onderzocht worden, is gerepresenteerd in een 
aantal inventarissen. Elke inventaris beschrijft een archief of een aantal onderling 
samenhangende archieven. De indeling in archieven, als te onderscheiden documentaire 
eenheden, is vooral het werk van de archivarissen Overvoorde (1892-1901) en Van Dalen 
(1901-1933). Zij hanteerden het archiefbegrip in, wat nu genoemd kant worden, klassieke 
zin, dat wil zeggen volgens paragraaf 1 van de Handleiding als “het geheel der 
geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen bij of opgemaakt 
door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voor zoover deze bescheiden bestemd waren 
om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven berusten.”72 De huidige inventarissen 
zijn alle vervaardigd met de Handleiding als leidraad, hetgeen de keuze voor de klassieke 

                                                           
70 Alleen de inventaris door Van Dalen van het middeleeuws archief, 1200-1572 is als voltooid te beschouwen; 
deze is in 1909 met een uitvoerige regestenlijst in druk verschenen. Zie over de inventarisatie hierna paragraaf 3.3.  
71 ‘Archiefzorg’, 21. 
72 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, § 1. 
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interpretatie van het archiefbegrip rechtvaardigt. Hun voorganger Van den Brandeler 
beschreef het archief zoals dat op het stadhuis bewaard werd, zonder enige orde naar 
bestuursorgaan aan te brengen. Overvoorde en Van Dalen zien beiden in hun inventarissen 
van het stadsbestuur, die de inventaris van Van den Brandeler vervingen, de verschillende 
organen als afzonderlijke archiefvormers, maar dat betekende nog niet dat ze de 
onderscheiden archieven in afzonderlijke inventarissen beschreven. Uitzondering vormen 
de archieven van het gerecht (oud rechterlijk archief) en van de weeskamer. Eerstgenoemd 
archief was na de opheffing van de schepenbank, naar de rechtbank van eerste aanleg 
overgebracht, in 1899 van het rijk in bruikleen terug ontvangen en om die reden als 
afzonderlijk archief geïnventariseerd.73 Van Dalen nam echter beschrijvingen van 
bestanddelen van vóór 1572 uit het rechterlijk archief in zijn inventaris van het 
middeleeuws stadsarchief op.74 De scheiding berust echter meer op formeel-juridische 
gronden, dan op archivistisch-institutionele. De documenten die voortvloeiden uit de 
bestuurlijke taken zijn grotendeels in het stadsarchief 3 opgenomen. Een aantal series die in 
1812 niet waren overgedragen, is op formele gronden in 1899 weer aan het oud rechterlijk 
archief toegevoegd.75  
 
Het archief van de weeskamer berustte na de opheffing van de instelling in 1811 eerst bij de 
plaatselijke commissie die de lopende zaken moest afdoen. In 1852 werd deze commissie 
ontbonden en nam een Algemeene Commissie van Liquidatie in Den Haag de zaken en het 
archief over. In 1879 droeg deze haar taken aan het ministerie van Financiën over. Na 
afhandeling van de administratieve nasleep droeg het ministerie de archieven aan de 
onderscheiden gemeenten van herkomst over.76 

3.6.2 Bewerkingsgeschiedenis: Negentiende eeuw 
De inval van de Fransen in 1795 luidde een dermate drastische breuk met het politieke 
verleden in, dat het grootste deel van de archieven van vóór dat jaar spoedig zijn 
administratieve en juridische waarde voor het stadsbestuur verloren. Er ontstond een 
scheiding tussen oud archief en nieuw archief.77 In het midden van de negentiende eeuw 
was het oud archief in twee afzonderlijke vertrekken op het raadhuis bijeengebracht. 
Daarmee was de oorspronkelijk fysieke orde grotendeels verstoord. Die orde had een 
driedeling gekend, deels naar aard van het materiaal, maar vooral naar de huisvesting van 
de onderscheiden takken van administratie. Het eerste onderdeel waren de oorkonden in de 
ijzeren kast, een afgesloten ruimte in de kamer van de burgemeesters (zie paragraaf 5.1). 
Het tweede blok bestond uit het archief van de secretarie, die gehuisvest was aan de 
linkerzijde van het stadhuis, de vleugel langs de Groenmarkt. Voor het grootste deel waren 
dat de registers van het gerecht, zowel bestuurlijk als rechterlijk. Het derde blok was het 

                                                           
73 ‘Archiefzorg’, 20; SA 6, kabinet, invnr 9.  
74 Van Dalen beschrijft de stukken uit het oud rechterlijk archief van vóór 1572 onder blanco nummer in zijn 
gedrukte inventaris van het middeleeuwse stadsarchief. In de web-versie zijn deze beschrijvingen niet opgenomen. 
75 Archief van de archiefdienst (archiefnr 131), invnr 485. 
76 Van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht 2, 981-982. Gemeenten dienden tijdig aan de commissie een verzoek 
tot teruggave te richten. Dordrecht liet dat na en ontving de archieven later. Zie paragraaf 3.5.  
77 Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’, XLIX. 
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archief van de burgemeesters en de thesaurie, ook wel aangeduid als het comptoir, of 
kantoor ten beleide, aan de rechterzijde van het stadhuis langs de Voorstraat. Hier bevond 
zich het financiële archief, maar hoogstwaarschijnlijk stond de serie resolutieboeken van de 
Oudraad op de burgemeesterskamer, waar ook de toegang tot de ijzeren kast was.78 
Thesaurie en secretarie waren gescheiden door de vergaderzalen in het midden; een houten 
gang achterlangs verbond de beide afdelingen.  

Inventaris Lotsij 
De opheffing van het stedelijk gerecht in 1811 had als gevolg dat vrijwel het gehele 
rechterlijk  archief – en dus het grootste deel van het secretariearchief – naar het nieuwe 
gerechtsgebouw werd overgebracht. Wat overbleef werd in opdracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken in 1827 door de gemeentesecretaris Lotsij geïnventariseerd, dat wil 
zeggen het oud-archief tot 1813, voor zover de bescheiden niet voor de administratie nodig 
waren.79 De indeling, die Lotsij aan het archief gaf, verraadt de berging:  
 

1) De privileges in de ijzeren kast. 
2) Andere privileges, octrooien, handvesten, brieven; deze waren in 1770 door 

Van de Wall bijeengebracht en in de weeskamer geplaatst, nadien in wanorde 
geraakt, maar  inmiddels weer bijeengebracht, in totaal ongeveer 350 stukken 
in 9 laden.80  

3) Registers: privileges, akten, klepboeken, pensionarisboeken; vroeger geplaatst 
in de muur van de burgemeesterskamer [dat was de zogenaamde behangen 
kast]. 

4) Twee verzamelingen van boeken en papieren, meerendeels rekeningen en 
andere financiele bescheiden, voorheen op de weeskamer. 

5) Verzameling resoluties, requesten en missieveboeken van de voormalige 
stedelijke colleges (1643-1807) en andere registers en notulen van later tijd.  

6) Verzameling van zeer oude en ook later uitgegeven kaarten 
7) Verzameling van rekeningen van de voormalige stadsthesauriers en van de 

stedelijke ontvanger. 
 
Vrijwel alles is duidelijk herleidbaar tot het comptoir ten beleide en de 
burgemeesterskamer. Alleen een deel van de registers stond oorspronkelijk op de oude 
secretarie. 

Noordziek 
De opsomming van 1853 in Noordziek, Archiefwezen is gebaseerd op de inventarisatie van 
Lotsij en een latere controle in 1833.81 Noordziek duidt ook de fysieke ordening aan: de 
ijzeren kast was op de oude secretarie geplaatst. Daar stonden ook de in leer gebonden en 

                                                           
78 SA 3, invnr 6, boeken en papieren liggende in de behangen kast; Lotsij voegt daaraan toe: op de voormalige 
burgemeesterskamer.  
79 Merkwaardigerwijze heeft Van Dalen de inventaris van Lotsij opgenomen in Stadsarchief 3, 1572-1795, invnr 8.  
80 Zie voor de indeling van de laden Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, blz III en IV.  
81 Noordziek, Atchiefwezen, 138-139. Dossier is SA 5, invnr 263.  
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van het stadswapen voorziene resoluties Staten van Holland en van de Staten-Generaal. 
Stukken van minder belang waren in een kast op de bodenkamer gelegd; de resoluties van 
de Oudraad en van de burgemeesters stonden op de achterkamer; de rekeningen op het 
kantoor van de stadsontvanger. De stadssecretaris was verantwoordelijk voor het archief, 
behalve voor de rekeningen, die de stadsontvanger beheerde. 

Van den Brandeler 
Inmiddels had de stadssecretaris zich aan de ‘wetenschappelijke’ bewerking gezet:  
 

 “Voortdurend is men bezig de meeste orde in de aanwezig stukken te brengen, 
welke, bij gebrek aan de noodige ruimte, tot hiertoe dikwijls onder andere 
rubrieken gebragt worden dan waaronder zij te huis behoorden, een gebrek waarin 
men hoopt dat te eeniger tijd mag voorzien worden.”82 

 
Niet eerder dan in 1862 zag het eerste deel van de inventaris het licht, de stukken in de 
ijzeren kast. De volgende delen lieten nog enige tijd op zich wachten vanwege de last van 
de dagelijkse werkzaamheden van de secretaris: “Wij hopen, dat … het den ambtenaar, die 
zich vrijwillig met dit werk belast heeft, niet aan de gelegenheid zal ontbreken, dit deel van 
zijnen arbeid te voltooien”, schreven burgemeester en wethouders in het gemeenteverslag 
van 1863. Het duurde nog tot 1869 voordat het laatste deeltje verscheen.  
Van den Brandeler ordende het archief volgens de destijds gangbare methoden, al had de 
Gelderse archivaris Is. Nijhoff liever een volledig chronologische inventaris gezien.83 Van 
den Brandeler hield de twee charterverzamelingen, de ijzeren kast en de weeskamer, 
gescheiden. Elk van de collecties beschreef hij in chronologische orde, zonder echter de 
fysieke orde te verstoren. De bestaande kasten bleven gewoon als berging in gebruik. De 
series registers in het archief ordende hij naar type: resoluties, keurboeken, rekeningen, of 
zelfs in een rubriek “stedelijke registers, enz., onder geene bepaalde rubriek te brengen.” 
Uit de beschrijvingen, dikwijls voorzien van deskundige toelichtingen, blijkt dat Van den 
Brandeler heel goed de afzonderlijke colleges onderscheidde; de ordening is echter volledig 
naar vorm. De talrijke pakken en liassen met losse stukken die op de zolder lagen liet hij 
ongemoeid, alleen de proceszakken uit het archief van de pensionaris en de stukken die Van 
de Wall in 1770 in laden in de weeskamer had gelegd, achtte hij de moeite waard in de 
inventaris op te nemen.  
 
Naar huidige archivistische maatstaven is de inventaris verouderd; vanwege de 
beschrijvingen, Van den Brandelers kennis van de administratie en omdat de series tot aan 
1813 ononderbroken zijn beschreven, heeft de inventaris nog steeds enige waarde. Voor de 
interpretatie van het archief is de inventaris nog van betekenis omdat er nog sporen van de 
oorspronkelijke orde in te zien zijn. Zo geeft Van den Brandeler bij de beschrijving van de 
losse stukken in de weeskamer de letters van de laden aan. 

                                                           
82 Gemeenteverslag 1853, 12. 
83 Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’, XLIII. 
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3.6.3 Bewerkingsgeschiedenis: twintigste eeuw 

Overvoorde 
Van de Weg  heeft in zijn korte ambtsperiode weinig inventarisatieactiviteiten ontplooid. 
Zijn opvolger, mr. J.C.Overvoorde bewerkstelligde in 1898 dat de scheiding tussen oud 
archief en nieuw archief bij 1851 werd gelegd en verkreeg machtiging met de 
gemeenteontvanger te overleggen over het overbrengen van de oudere financiële 
bescheiden naar het archiefgebouw aan het Grotekerksplein.84 Hij inventariseerde de 
archiefblokken 1795-1813 (nu stadsarchief 4), 1813-1851 (nu stadsarchief 5) en het Oud 
rechterlijk archief. Geen van deze inventarissen bevat een inleiding en een verantwoording, 
maar het is evident dat de eerste aanzet tot periodisering zijn idee was.  

Van Dalen 
Hoewel J.L. van Dalen vooral zeer productief als publicist is geweest heeft hij ook  
verdiensten gehad op het gebied van inventarisatie. Zijn belangrijkste bijdrage is de 
inventaris van het stadsarchief 1200-1572, de enige van de inventarissen van de 
onderzochte archieven die in druk is verschenen. Hij legde een cesuur bij 1572, het jaar 
waarin Dordrecht koos voor de Opstand. Door het ontbreken van een aantal delen uit de 
series aktenboeken en klepboeken uit de tweede helft van de zestiende eeuw, is die keuze, 
hoewel aanvechtbaar, niet ongelukkig. Het archief van na 1572 heeft duidelijk een andere 
structuur dan dat van vóór dat jaar, mede omdat het gerecht, de burgemeesterskamer en de 
Oudraad zich ontwikkelden tot afzonderlijke bestuursorganen met onderscheiden taken en 
verantwoordelijkheden.  
Van Dalen heeft zijn inventaris van het middeleeuws archief volgens de regels van de 
Handleiding samengesteld, gebruik makend van Mullers catalogus van het Utrechts archief 
als voorbeeld. Zijn eigen product legde hij aan Fruin ter beoordeling voor. Hij vulde de 
inventaris aan met een volumineuze regestenlijst tot 1572.  
Van Dalen probeerde het archief naar de bestuursorganen in te delen, waarin hij slechts ten 
dele is geslaagd. De oorkonden uit de ijzeren kast laten zich niet toewijzen aan gerecht, 
burgermeesters of Oudraad, organen die toen bovendien nog nauwelijks onderling 
afgebakende, stabiele functies hadden. 
Van Dalen volgde de gangbare archivistische opvattingen, maar zijn bewerking tastte wel 
de integriteit van het archief aan, met name door de verstoring van de orde van de 
charterverzamelingen.85 De keurboeken beschreef hij als een afzonderlijke verzameling, 
een correcte oplossing, maar bij nadere beschouwing blijkt Van Dalen toch ook toegevoegd 
te hebben aan het archief, soms met verantwoording, soms ook niet. Enkele voorbeelden, 
een aangekochte band met brieven werd opgenomen in stadsarchief 3, maar twee brieven 
van vóór 1572 nam hij er uit; één van de brieven bevindt zich nu in de bundel 
correspondentie, de andere is aan een procesdossier toegevoegd.86 Van Dalen heeft ook 

                                                           
84 Archief 131 (Archief van de archiefdienst), invnr 610, brief aan B&W, 12-4-1899.  
85 Van Dalen vermeldde wel bij de beschrijvingen van de charters de oorspronkelijke berging, ijzeren kast of 
weeskamer, waardoor reconstructie van de oorspronkelijke orde goed mogelijk is. In de versie op de website van 
het stadsarchief zijn die verwijzingen weggehaald.  
86 SA 3, invnr 359 is de band; een brief uit 1518 is opgenomen in SA 1, invnr 2. 
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andere stukken aan de procesdossiers toegevoegd, die niet in de zakken zaten. 
Bijvoorbeeld het stuk dat beschreven is onder invnr 595-7 (regest 907) lag oorspronkelijk in 
een van de laden in de weeskamer.87 Nog bonter maakte hij het door een negentiende-
eeuws afschrift van een memoriaal van de pensionaris zonder commentaar in het archief op 
te nemen.88 
 

 
 

Afbeelding 3.1: J.L. van Dalen. 
 
Van Dalen ordende ook het archief tussen 1572 en 1795, nu stadsarchief 3. In hoofdzaak 
structureerde hij het archief naar de organisatie: Oudraad, kamer ten beleide, 
burgemeesters, thesaurie, secretarie, gedeputeerden ter dagvaart. Daarnaast introduceerde 
hij rubrieken, zoals eedboeken, belastingen, poorterschap, Zuid-Holland, de 
Krimpenerwaard of bank van lening – zonder een relatie te leggen met het orgaan dat de 
stukken had voortgebracht. Binnen de rubrieken zijn soms stukken van verschillende 
herkomst met elkaar vermengd. Zo bevat het archief van de burgemeesters (rubriek III) 
zowel stukken betreffende de burgemeesters die wellicht in het archief van de Oudraad 
                                                           
87 Lade A 28, 5e loco. SA 3, invnr 3. Al tijdens Van den Brandeler zaten niet alle processtukken in de zakken; een 
deel lag in laden van de weeskamer. Bij zorgvuldige analyse van de procesdossiers blijkt dat de pensionaris de 
stukken die hij bijeen had gebracht voor het ene proces in voorkomende gevallen gebruikte voor een ander. Gezien 
de vele processen over het stapelrecht is dat niet verwonderlijk. 
88 SA 1, invnr 600. Het deel was aangekocht op de veiling van de boekerij van Jan Schouten, 1853. 
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thuishoren, als stukken en registers die door de burgemeesters zijn gevormd. Dat geldt ook 
voor het archief van de gedeputeerden ter dagvaart en dat van het college van de Veertigen. 
De moderne bewerking van de inventaris voor de website vertekent nog verder door wat 
oorspronkelijk door Van Dalen “Archief van …” was genoemd, nu de rubriekstitel 
“Stukken betreffende…” te geven.  
 
De serie losse stukken uit de laden van de weeskamer, die Van den Brandeler in deel 3 van 
zijn inventaris had beschreven, haalde Van Dalen uit elkaar en verdeelde ze naar onderwerp 
over de verschillende rubrieken, vermengd met de stukken uit de pakken die van de zolder 
van het stadhuis waren gekomen.89 Van Dalen heeft de inventaris niet voor publicatie 
gereed gemaakt; het heeft er de schijn van dat hij de inventarisatie vooral ten dienste stelde 
van zijn eigen geschiedschrijving van Dordrecht. 
 
Ook het archief van ná 1851 is door Van Dalen geïnventariseerd (stadsarchief 6). Helaas 
beschreef hij ook bestanddelen die nog op het stadhuis lagen en niet in alle gevallen zijn 
overgebracht naar de archiefdienst. Op dit archief zijn in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw aanvullingen overgebracht, die afzonderlijk in plaatsingslijsten zijn 
beschreven.  

Problemen 
De periodisering dwong de inventarisatoren enkele series te onderbreken. De series 
thesauriersrekeningen lopen over het jaar 1572 heen; de onderbreking in 1795 is 
verdedigbaar. De serie rekeningen van de ontvanger ten beleide loopt over het jaar 1795 
heen (SA 3, 4001-4310, voor de periode 1585-1794 en SA 4, 264 voor de jaren 1795-1809). 
De verschillende beschrijvingen, die elk van de twee inventarissen ervoor heeft, en het 
ontbreken van verwijzingen bemoeilijken de herkenning van de samenhang.90 Een ander 
voorbeeld is de serie rekeningen en andere administratieve bescheiden van de heerlijkheid 
Papendrecht en Matena, die de stad in 1745 had aangekocht. Tot en met 1794 zijn ze 
opgenomen in stadsarchief 3 (invnrs 2301-2345), tussen 1795 en 1813 in stadsarchief 4 
(invnr 294) en het restant in stadsarchief 5 (invnr 998). De series registers betreffende de 
militie, schutterij en landstorm zijn verspreid over de archieven 5 en 6.  
De serie kopieboeken van benoemingakten van beambten loopt zelfs over vier archieven. 
De delen van 1676 tot en met 1795 (SA 3, invnrs 1910-1915) wordt voortgezet in het 
archief uit de Bataafs-Franse periode (SA 3, invnr 113, 1795-1809); vervolgens in het 
archief van 1813-1851 (SA 5, invnrs 311-312, 1810-1846) en eindigt in het archief ná 1851 
(SA 6, invnrs 1507a-c, 1847-1920, niet voortgezet).  
 
Problematischer dan de periodisering blijkt de scheiding tussen het bestuursarchief en het 
oud rechterlijk archief te zijn. In 1800 had het Uitvoerend Bewind van de Bataafse 
Republiek de inventarisatie van stedelijke rechterlijke en bestuurlijke archieven bevolen. 
Tot bestuur werden ook de transport- en hypotheekregisters, de protocollen van  notarissen, 
huwelijksaantekeningen e.d. gerekend. Op een derde lijst zouden de stukken met betrekking 
                                                           
89 Zie ook hoofdstuk 9. 
90 Zie voor deze series hoofdstuk 8. 
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tot polderzaken gebracht moeten worden. De inventarisatie liep vooruit op de 
voorgenomen scheiding van bestuur en rechtspraak.91 De rechterlijke archieven zouden 
moeten worden overgebracht naar de burgerlijke rechtbanken waaronder de betreffende 
plaats behoorde. Wat dit laatste betrof, nam de Dordtse municipalteit het “provisioneel” 
voor kennisgeving aan; eerst moest de voorgenomen reorganisatie maar uitgevoerd worden. 
Wat de inventarisatie betrof gaf het bestuur de secretarissen, bijgestaan door twee 
raadsleden, opdracht zo’n lijst samen te stellen. Maar aangezien het bestuur geen “acces” 
had tot de papieren die tot justitie behoorde, noch tot de bestuurlijke zaken die de 
schepenen administreerden, zou een kopie van de circulaire aan de kamer juditieel worden 
gezonden.92 Of daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven, is twijfelachtig. De 
resoluties van de kamer juditieel zwijgen in alle talen over het onderwerp; in het archief 
zijn geen lijsten aanwezig die ondubbelzinnig met de inventarisatie in verband kunnen 
worden gebracht. Slechts twee oudere inventarissen zijn enigszins bijgewerkt.93 De 
werkelijke scheiding en overbrenging werd pas 20 februari 1812 gerealiseerd.94 Bij die 
overbrenging is een aantal series, die nu wel tot het oud rechtelijk archief behoorden, op het 
stadhuis achtergebleven. Van den Brandeler beschrijft ze in hoofdstuk VII van deel 2, 
tweede stuk van zijn inventaris. Tabel 3.2 geeft een overzicht van deze series.  
Opvallend is dat de laatste delen van respectievelijk de serie procuratieboeken en 
constitutieboeken niet in de inventaris van Van den Brandeler voorkomen en dus in 1812 
naar de rechtbank zijn overgebracht.  
Overvoorde heeft deze series, die inderdaad tot het archief van het gerecht behoren, met de 
andere verenigd.95 Bij de uiteindelijke redactie van de inventaris door Van Dalen, op 
aanwijzingen van Van Riemsdijk zijn de laatste drie delen van de actenboeken (nu SA 3, 
invrs 1920-1922) niet bij de oudere delen in het rechterlijk archief gevoegd (ORA, invnrs 
137-154). Ook de poorterboeken (SA 3, invnrs 1974-1978) behoren in feite tot het 
rechterlijk archief (zie hoofdstuk 6). 

                                                           
91 Ketelaar, ’Archieven’, 98. 
92 Notulen van de municipaliteit 16-7-1800. SA 4, invnr 34-h, blz 368 ev; insertie 185. 
93 SA 3, invnrs 5 en 6. 
94 Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, blz V. 
95 Archief 131 (archief van het archief), invnr 485. 
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Br ORA invnrs Omschrijving 

6 954-967, 1501-1503 Registers van borgtochten, 1595-1811. 17 delen 
6[bis] 968 Justificatieboek van borgen, 1762-1810. 1 deel 
11 950-952 Attestatieboeken [militairen], 1654-1705. 3 delen 
13 896-909 Certificatieboeken, 1544, 1593-1644. 14 delen 
14 969-988 Procuratieboeken, 1593-1792. 19 delen 
- 989 Procuratieboek, 1792-1810. 1 deel. Voortzetting van 988.  
15 553-558 Constitutieboeken, 1593-1764. 6 delen 
- 559 Constitutieboek, 1765-1794. 1 1 deel. Voortzetting van 558 
16 1008 Register insolvente boedels, 1726-1810. 1 deel 
17 1499 Consignatiepenningen afgetreden en overleden secretarissen, 1728-1731. 1 

deel 
17[bis] 1500 Kasboek consignatiepenningen, 1730-1746 
18 1461 Aantekenboek insolvente boedels, 1729-1731. 1 deel 
19 1003-1005 Insolventieboeken, 1730-1810. 3 delen 
20 1448-1460 Inventarisboeken, 1641-1797. 13 delen 
21 993-1002 Cessionantboeken, 155-1806. 10 delen 
22 1006-1007 Secreet- en preferentieboek, 1593-1619. 2 delen 
23 1028-1361 Losse stukken betreffende desolate boedels, 1653-1811. 

 
Tabel 3.2: Achtergebleven series oud rechterlijk archief 

 
Toelichting: De linkerkolom geeft de nummers uit de inventaris van Van den Brandeler (Br), de tweede 
kolom die uit het o(ud) r(echterlijk) a(rchief). 
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4 Eene plaats van beteekenis: Dordrecht, stad, bestuur en 
ambtenaren 

4.1 Inleiding 

Het te onderzoeken archiveringsysteem functioneerde binnen een bestuurlijk-
administratieve context: het bestuur en ambtelijk apparaat van de stad Dordrecht. Die 
context heeft weer de algemene politieke, maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen als omgeving (zie paragraaf 2.2).96  
Dit hoofdstuk schetst eerst een algemeen historisch overzicht van Dordrecht. Vervolgens de 
bestuursorganen tot 1795, die uit de Bataafs-Franse periode, uit de negentiende eeuw tot 
aan de gemeentewet van 1851 en tenslotte het gemeentebestuur na 1851. Daarna volgt een 
beschrijving van de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat: de secretarie en de thesaurie 
(financiën). Het handelen van het bestuur, het takenpakket, komt later, in paragraaf  10.3.4 
aan de orde. In de paragrafen over de bestuursorganen komen de taken vooral ter sprake om 
de competenties van de verschillende organen af te bakenen. Centrale regelgeving bracht 
vanaf 1795 daarin meer duidelijkheid. 

4.2 Hollands oudste stad 

De Italiaanse reiziger Edmondo de Amicis, die in 1873 per schip van Antwerpen via de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren naar Rotterdam voer bemerkte in de Dordtse Kil het 
naderen van een grote stad. Bomen langs beide oevers, tuinen aan het water, kanalen, 
talloze molens, schepen en bedrijvigheid van mensen.  
 

“Zo doemde voor de eerste keer Dordrecht voor me op, een van de oudste en 
tegelijkertijd meest frisse en levendige steden van Holland, koningin van 
Hollandse handel in de middeleeuwen, vruchtbare moeder van schilders en 
geleerden, geëerd vanwege de eerste vergadering van gedeputeerden van de 
provincies in 1572, zetel in verschillende tijden van gedenkwaardige synodes en in 
het bijzonder beroemd door die vergadering van protestantse theologen in 1618, 
die het Eucomenisch Concilie van de Reformatie werd en een einde maakte aan de 
verschrikkelijke controverse tussen Arminianen en Gomaristen; de vorm van de 
nationale religie vaststelde, en het begin werd van de reeks van troubelen en 

                                                           
96 Hofman, ‘Uitdijend heelal.’ 
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vervolgingen die eindigde met de ongelukkige terechtstelling van Van 
Oldenbarneveldt en de bloedige triomf van Maurits van Oranje.”97 

 
De roem van de stad in enkele woorden. De Amicis verbaasde zich over de ligging van de 
stad, op een samenvloeiing van rivieren waarlangs eeuwenlang hout, wijn, cement, kalk, 
stenen waren aangevoerd; met in de rug een archipel van stromen, kreken en platen, die de 
Biesbosch vormden. De boot legde echter maar enkele minuten aan en wat hij in de korte 
tijd kon zien, verwachtte hij ook in Rotterdam.  
Een andere reiziger, Charles Wood, die Dordrecht enkele jaren later aandeed, zou hem 
ongelijk hebben gegeven dat hij zijn reis niet had onderbroken. Hoe enthousiast hij ook was 
over Rotterdam – vooral bij mooi weer – wist hij Dordrecht naar waarde te schatten, in een 
land “…  welks historische beteekenis grootendeels in het verleden ligt: een land, dat nog 
heden in zijne meest uitkomende kenmerken den indruk van die vroegere geschiedenis 
draagt … Meer dan eenige stad in Holland – de doode Steden nauwelijks uitgezonderd – 
voert Dordt ons in vroegere eeuwen terug, ver van de hedendaagsche wereld in die van de 
middeleeuwen.” 98  
 
Toen D’Amicis en Wood Dordrecht aandeden, was de stad al eeuwen over haar hoogtepunt 
heen. Daaraan ontleende ze haar huidig belang, vond Wood: “In de middeleeuwen was 
Dordt de rijkste stad in Holland. Nu is het dat niet meer, anders zou het niet in zijn 
tegenwoordigen belangwekkenden staat geraakt zijn. In zooverre heeft het zijn tijd gehad. 
Maar zijn ligging maakt het tot eene plaats van beteekenis.”99 Met amper 25.000 inwoners 
was Dordrecht rond 1875 weinig meer dan een provinciestad, overvleugeld door 
Rotterdam.100 Het stapelrecht, eeuwenlang krampachtig als de economische kurk 
gehandhaafd, was in 1795 door het nieuwe, Bataafse bewind afgeschaft. De houthandel was 
tanende, de scheepswerven bouwden geen zeeschepen meer. De havens waren vanuit zee 
steeds moeilijker bereikbaar geworden.101 De komende decennia zou Dordrecht van vooral 
een handelstad in een industriestad veranderen; de tientallen molens die De Amicis vanaf 
de boot nog zag draaien werden vervangen door fabrieken die dreven op fossiele energie, 
die niet slechts voor de lokale en regionale markt werkten.  

4.2.1 Economische ontwikkeling 
Haar middeleeuwse welvaart, die zeker nog nawerkte in de zeventiende en achttiende eeuw, 
dankte Dordrecht aan haar gunstige ligging op een kruispunt van waterwegen - een 

                                                           
97 Edmondo de Amicis, Olanda, A cura di Dina Aristodemo. Genova: Costa & Nolan, 1986, pp 58-59. [vertaling 
PJH].  
98 Charles W.Wood, Door Nederland. Vertaald door C.Baarslag. Haalrem: Bohn, 1878. blz 238-239 en 245. 
99 Wood, Door Nederland, 248. 
100 Deze paragraaf steunt sterk op de driedelige Geschiedenis van Dordrecht. Verwijzingen daarnaar zijn niet 
steeds expliciet aangegeven. 
101 A.A. de Landtsheer, ‘Van lijdensweg tot waterweg. De voorgeschiedenis van de Dordtse zeehaven’, Kwartaal 
en Teken 6:3/4 (1980). Th.W.Jensma, ’De Dordtse havens en zeeweg’, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 1-4; idem, 
’De Dordtse stapelmarkt’, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 5-6. Peter Horsman, ’Met dissel en bijl. De Dordtse 
scheepsbouw, een overzicht, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 7-21. Meer uitvoerig over het stapelrecht: Van 
Rijswijk, Stapelrecht.  
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natuurlijk overslagpunt tussen zee en binnenland – alsmede aan de bevoorrechting door de 
Hollandse graven. Vermoedelijk ontstaan als een ontginningsnederzetting van boeren en 
vissers in de elfde eeuw ontwikkelde de stad zich vanaf het laatste kwart van de twaalfde 
eeuw tot de spil in het grafelijk tollensysteem in de Rijn-Maas delta.102 Veranderingen in de 
loop van de rivieren door overstromingen rond 1150 waren eveneens een gunstige factor 
voor die ontwikkelingen. In 1200 is er sprake van lakennijverheid en handel en heeft de 
oppidum een eigen bestuur. In 1220 ontving de stad haar eerste keur, bevestigd en 
uitgebreid door graaf Willem II in 1252. In de dertiende en veertiende eeuw groeide 
Dordrecht uit tot een belangrijk politiek en economisch centrum in het graafschap. Het 
stapelrecht (1299) en maasrecht (1344) maakten van de stad de verplichte markt voor 
vrijwel alle goederen die vanaf de Rijn werden aangevoerd, of die vanuit Zee over de Maas 
voor hoger gelegen plaatsen bestemd waren.103 Voor het omliggende Zuid-Holland was 
Dordrecht hoofdstad en centrale marktplaats. De baljuw had er zijn zetel en de belastingen 
werden vanuit Dordrecht geïnd. Tegen betaling van een jaarlijkse recognitie, het croongeld 
konden ingezetenen van Zuid-Holland landpoorters worden, wat hen dezelfde economische 
voorrechten gaf als Dordtse poorters bezaten; hun onderlinge rechtzaken mochten ze voor 
de Dordtse schepenbank aanspannen.104 Met de Sint-Elizabethsvloeden van 1421 en 1423 
verdween een belangrijk deel van het achterland, de hele Grote Waard, in de golven en 
kwam de stad op een eiland te liggen dat nauwelijks groter was dan het ommuurde gebied. 
Pas in de loop van de zestiende eeuw konden geleidelijk weer stukken land teruggewonnen 
worden. Het nieuw ontstane Eiland van Dordrecht behoorde echter niet tot de stadsvrijheid, 
maar bestond uit de heerlijkheden Dubbeldam, de Mijl en Wieldrecht. Alleen een deel van 
de heerlijkheid van de Merwede, ten noord-oosten van de stad, was al in 1304 verworven; 
het resterend deel kocht de stad in 1604.105  
Handel was de motor van de stedelijke economie, vooral de doorvoerhandel. Een eigen 
exportproductie was niet tot ontwikkeling gekomen, behalve die in zout, tras en olie. De 
brouwerijen produceerden vooral voor de lokale en regionale markt. Het belangrijkste 
achterland voor de doorvoerhandel was Duitsland, vanwaar hout en wijn werden 
aangevoerd en waarheen zout, vis en graan werden getransporteerd.  
 
Van de economische groei die het gewest Holland in de zeventiende eeuw beleefde, wist 
Dordrecht veel minder te profiteren dan Amsterdam en Rotterdam, de handel op Indië ging 
goeddeels aan haar voorbij. Niet dan met aanzienlijke moeite kreeg de stad een zetel in de 
Kamer van Amsterdam van de Vereenigde.Oost-Indische.Compagnie. In de West-Indische 
Compagnie had Dordrecht meer belang, maar de werf en het pakhuis bleven slechts enkele 
decennia als zodanig in bedrijf. Desalniettemin was er in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw behoefte aan meer havencapaciteit, waarin de stad voorzag door het graven van de 
Wolwevershaven (1609), Lijnbaanshaven (1643), Maartensgat (1647) en Kalkhaven 
(1655). De laatste haven, die even buiten de stad lag, was bestemd voor het lossen van kalk, 
maar ontwikkelde zich in de achttiende eeuw als de zeehaven. De rivierhandel was evenwel 

                                                           
102 Deze paragraaf steunt grotendeels op de Geschiedenis van Dordrecht deel 1. 
103 Stapelrecht, SA 1, nr 86; Maasrecht SA 1, nr 98.  
104 SA 1, nr 113; Van de Wall, Handvesten 353; Balen, Beschrijvinge 515; Van Mieris, Groot Charteboek III, 627. 
105 In 1795 werd de heerlijkheid van de Merwede onderdeel van de gemeente. 
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dominant. Mede daardoor bleef in de zeventiende en achttiende eeuw de scheepsbouw 
vrijwel geheel beperkt tot binnenschepen. De twee oorlogschepen die de werf van Johannes 
Spaan tijdens de vierde Engelse oorlog bouwde, waren een zodanige bijzonderheid dat de 
uitgever De Haas er de schilder Jacob van Strij en de graveur Schoenmakers twee prenten 
van liet maken.106  
 
Na de economisch moelijke Bataafs-Franse tijd, was een herstel ingetreden. Dankzij de 
activiteiten van de Nederlandsche Handelmaatschappij beleefde de handel op Indië een 
zekere bloei, waarvan ook Dordtse reders en scheepsbouwers profiteerden. Van de werven 
van Jan Schouten en Cornelis Gips liepen bijna jaarlijks fregatten en barken van stapel, 
maar in de jaren ’70 kwam daaraan defintief een einde.  
Al in het midden van de negentiende eeuw tekende zich een omslag af in de plaatselijke 
economie. De industrie verdrong de handel van de eerste plaats, al bleef transport over de 
rivieren belangrijk. Ook het bank- en verzekeringswezen dankte zijn voorspoed voor een 
belangrijk deel aan de traditionele commercie. Maar de industrie ging domineren. De 
kleinschalige nijverheid maakte plaats voor grote metaalbedrijven (Penn en Bauduin, Lips), 
voedingswaren (Victoria, Alberts). Aan de veranderingen droegen zeker ook de 
nutsbedrijven bij. De gasfabriek, in 1852 door twee ondernemers gesticht, werd in 1870 
door de gemeente overgenomen en zou uitgroeien tot een bedrijf van belangrijke regionale 
betekenis. De Hogedrukwaterleiding (1882) kwam onder de directie van de gasfabriek. Het 
elektriciteitsbedrijf, dat in 1910 begon te produceren was een initiatief van het 
gemeentebestuur zelf geweest. Waterleiding en het rioolstelsel droegen niet weinig bij aan 
de verbetering van de gezondheid van de bevolking.  
 
Telegraaf (1852) en telefoon (1884), maar vooral de bruggen haalden Dordrecht uit het 
betrekkelijke isolement. De spoorbruggen over het Hollands Diep en de Oude Maas gaven 
de stad in 1871 een directe aansluiting op Rotterdam en Antwerpen, maar daardoor verloren 
de oude havens ook hun laatste betekenis als zeehaven. Nieuwe havens en kades ten zuiden 
van het obstakel voor de scheepvaart werden nooit een succes. Dordrecht had de 
concurrentiestrijd met Rotterdam als havenstad na het graven van de Nieuwe Waterweg 
definitief verloren. De verbetering van de toegang tot zee, waarmee regering en parlement 
na decennialang touwtrekken in 1918 instemden, kwam voor Dordrecht te laat.  

4.2.2 Bevolking 
De welvaart van de stad wordt deels gereflecteerd in de toename en afname van de 
bevolking. Het aantal van 25.000 inwoners in 1873, toen De Amicis de stad even aandeed, 
was niet zo heel veel meer dan in 1632. In de zestiende eeuw had de stad met pieken en 
dalen een groei doorgemaakt, van ongeveer 10.000 tot 15.000 in het midden van de eeuw, 
om vervolgens na een kortstondige teruggang te stijgen naar ongeveer 18.000 aan het einde 
ervan. De grootste omvang was bereikt aan het einde van de zeventiende eeuw met 
ongeveer 22.000 inwoners. Aan de hand van tellingen van dopen, huwelijken en 
begrafenissen constateerde Nusseling een sterke teruggang in het midden van de achttiende 
eeuw, van ongeveer 19.000 inwoners tussen 1726 en 1730, naar ongeveer 13.000 in de 
                                                           
106 Dordracum Illustratum, nrs 2403 en 2405.  
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jaren 1761-1765. Maar door een actieve politiek van het stadsbestuur was in 1795 de 
bevolking weer tot 18.000 gegroeid.107 
 

Bevolking

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1250 1325 1400 1475 1550 1625 1700 1775 1850 1925

jaren

be
vo

lk
in

gs
om

va
ng

Bevolking

 
Grafiek 4.1: Ontwikkeling van de bevolking 
Naar Geschiedenis van Dordrecht 1 en 2. 

 
Pas vanaf 1875 nam de bevolking sterk in omvang toe – vooral dankzij een 
geboorteoverschot. Het karakter van de stad was zich toen aan het wijzigen, van 
handelsstad naar industriestad.  

4.2.3 Stadsuitbreidingen  
De bevolkingsgroei na de Opstand kon opgevangen worden binnen de bestaande 
stadsmuren. Het ‘Nieuwe Werck’, tussen de Nieuwe Haven en de Oude Maas was tegen 
1590 nog onbebouwd en ook aan de oostzijde laat de plattegrond van Braun en Hogenberg 
uit ca 1575 nog veel open ruimte zien. Ten behoeve van de aanleg van nieuwe fortificaties 
had het stadsbestuur in 1602 een strook grond ter diepte van ongeveer 200 meter van de 
ambachtsheer van Dubbeldam en de Mijl gekocht, in ruil waarvoor het bijdroeg in de 
kosten van de bedijking van het Oudeland van Dubbeldam.108 De fortificaties zijn nooit 
verder gekomen dan het uitgraven van een stuk nieuwe gracht, maar de verworven grond 
bood plaats aan tuinderijen, blekerijen,  scheepswerfjes en woningen. Naar schatting 
woonde in de 17de en 18de eeuw ongeveer 10% van de stedelijke bevolking even buiten de 
stadsmuur.109 De rest van het Eiland van Dordrecht werd in fasen werd ingepolderd. Na het 
Oudeland van Dubbeldam (1603), had met de Noordpolder (octrooi 1615), de Zuidpolder 
(octrooi 1616), de Aloysen- of Bovenpolder (octrooi 1651) en de Polder Wieldrecht (1659) 

                                                           
107 Geschiedenis van Dordrecht 2, blz 82-83. 
108 Van de Wall, Handvesten, 1581 ev. 
109 Geschiedenis van Dordrecht 2, 49. 
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het Eiland voor het grootste deel zijn huidige omvang gekregen. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw volgden nog enkele kleinere polders en tenslotte gedurende de 
economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw de Dordtse Biesbosch. Dat alles 
behoorde echter grotendeels tot Dubbeldam. 
 
De sterke toename van de bevolking in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
noodzaakte tot stadsuitbreiding. In 1871 vond een eerste, nog beperkte uitbreiding plaats 
omdat het nieuwe station anders in Dubbeldam zou komen te liggen. Een belangrijker 
grenswijziging was die van 1902, waarbij de haven- en industrieterreinen bij de Mijl en een 
deel van Dubbeldam aan de stad werden toegevoegd. Ondanks dat de Woningwet van 1901 
gemeenten verplichtte uitbreidingsplannen voor te leggen vonden de uitbreidingen in de 
Staart (1910) en de wijk Krispijn (1916) nog zonder een dergelijk plan plaats: 
 

“Overal heen verrijzen straten en pleinen, als afzonderlijke gehuchten, zonder 
onderlinge aansluiting. Hier en daar liggen de bewijzen van gebrek aan 
medewerking, om een goed geheel te krijgen. De nieuwe kaart van Dordrecht 
maakt geen verheffende indruk door de vele getolereerde ongerechtigheden” 

 
klaagde Van Dalen in zijn Geschiedenis van Dordrecht.110 Het eerste plan dateerde van 
1920; het tweede, van 1932, zou pas na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd worden.111  
De verkeersbruggen aan de Moerdijk (1936) en over de Oude Maas (1939) ontsloten het 
Eiland van Dordrecht ook voor het toenemend autoverkeer. 

4.2.4 Politieke ontwikkelingen 
De verhouding tussen Dordrecht en de landsheer is gedurende de hele middeleeuwen de 
dominante factor in de stedelijke politiek geweest. Dankzij haar welvaart was de stad in 
staat de graven financieel te steunen, waarvoor ze dan weer nieuwe voorrechten ontving.112 
Met de graven uit het Hollandse en Henegouwse huis heeft de stad een goede 
verstandhouding gehad; vanaf de opvolgingstrijd tussen Margaretha van Beieren en haar 
zoon Willem heeft ze een aantal malen het ‘misnoegen’ van de landsheer op de hals 
gehaald. Gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten wisselde het bestuur enkele malen 
van kleur, maar was het doorgaans Kabeljauws. Onder de vorsten uit het Bourgondische en 
Habsburgse huis ondervond de stad steeds meer moeite haar privileges te handhaven, ook al 
omdat de andere Hollandse steden er bij de landsheer op aandrongen Dordrecht niet boven 
hen te bevoorrechten. De Dordtse privileges die de meeste ergernis gaven waren, behalve 
het stapelrecht dat al eerder ter sprake kwam, de al dan niet terechte lage bijdrage in de 
beden.  
 
In het conflict met Filips II koos Dordrecht in 1572 onder pressie van de burgerij voor de 
Opstand. Als oudste Hollandse stad nodigde Dordrecht de Staten van Holland uit te 

                                                           
110 Van Dalen, Geschiedenis, 53. 
111 Geschiedenis van Dordrecht, 392 ev. 
112 De oudste stadsrekeningen 1284/7 geven daarvan al duidelijk blijk. Burgers en Dijkhof, Oudste 
stadsrekeningen, bijvoorbeeld blz 28. 
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beraadslagen over het verzet tegen de landsheer. In de Staten van Holland heeft Dordrecht 
haar eerste plaats onder de steden, direct na de ridderschap, tot aan het einde van het 
Ancien Régime behouden. De Dordtse pensionaris verving bij afwezigheid de 
landsadvocaat, later raadpensionaris. Dordrecht was voorzitter van enkele belangrijke 
besognes in de staten, waaronder die voor financiën, commercie en zeehandel.113 De 
meerderheid van het Dordtse regentenpatriciaat was zeker niet Oranjegezind. In dat opzicht 
zijn de gebroeders de Witt en hun “Ware Vrijheid” en de Willem V provocerende 
burgemeester Ocker Gevaerts en pensionaris Cornelis de Gijselaar typische exponenten van 
de plaatselijke bestuurlijke klasse. Wanneer de stadhouder de wet verzette, slaagde hij er 
nooit in de Oudraad volledig naar zijn hand te zetten, ondanks de brede steun die hij genoot 
van de bevolking. Evenals in andere steden maakten in het achttiende-eeuwse Dordrecht de 
onderscheiden facties onderlinge afspraken, zodat ook regenten die niet op het kussen zaten 
voor buitenambten in aanmerking konden komen. Zoals ook elders hield de regentenklasse 
zich staande door onderlinge afspraken – contracten van correspondentie. De verschillende 
facties sloten elkaar niet volledig uit wanneer ze zelf aan de macht waren. Botsingen met de 
burgerij in 1647 en 1672 wisten de regenten zonder kleerscheuren te overleven. Een 
dreigend belastingoproer in 1748 konden ze voorkomen door een snelle afschaffing van het 
systeem van verpachtingen.114 
 
De toonaangevende positie in het Hollandse politieke bestel, die dus niet zozeer op rijkdom 
of economisch belang maar op traditie berustte, verloor Dordrecht bij de Bataafse revolutie 
in 1795. Zowel in economisch als in politiek opzicht werd ze toen een gewone 
provinciestad, met alle rechten en plichten, die een stad onder het nieuwe bewind had. De 
kortstondige democratische beweging in de beginjaren van de Bataafse republiek bracht 
nieuwe bestuurders aan de macht, hoewel door onderlinge verwantschappen binnen de 
sociale bovenlaag de oude families nog wel plaatselijke invloed bleven behouden, zeker zij 
die voor 1795 als patriottisch bekend stonden. 
 
Na de val van Napoleon kwam de oude elite niet meer op de bestuurskussens terug. De 
nieuwe bestuurders waren echter eveneens uit de sociale bovenlaag afkomstig. Hun 
politieke opstelling verschilde niet zoveel van die van hun voorgangers: conservatief en 
paternalistisch. De continuïteit in het stadsbestuur laat zich het beste illustreren in de 
burgemeesters, die tot 1899 onveranderlijk uit de gelederen van de gemeenteraad zelf 
kwamen. Tot aan 1870 hadden slechts twee, eveneens Dordtse, gemeentesecretarissen 
leiding gegeven aan het kleine ambtelijke apparaat: Servaas Lotsij, die al in 1811 benoemd 
was en tot zijn overlijden in 1847 in dienst bleef en zijn opvolger Pieter van den Brandeler, 
die in 1870 met pensioen ging. Daarna kwamen de secretarissen van buiten. De tweede in 
de rij, Zimmerman, zou in 1899 de eerste niet-Dordtse burgemeester worden. Toen waren 
door de geleidelijke verruiming van het kiesrecht ook middenstanders en industriëlen tot de 
gemeenteraad doorgedrongen. In de twintigste eeuw veranderde de politieke kleur van 
liberaal in overwegend socialistisch.  

                                                           
113 De dossiers van deze besognes bevinden zich nu in het Stadarchief 1572-1795, invnr 1164 e.v. 
114 Horsman, ‘Odieusheyd’, 645. 
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4.3 Organen van het stadsbestuur: inleiding en periodisering 

Een volledige institutionele geschiedenis van Dordrecht ontbreekt. De driedelige 
Geschiedenis van Dordrecht besteedt slechts beperkt aandacht aan de organen van de 
stedelijke regering, zeker waar het de zeventiende en achttiende eeuw betreft. Voor de 
middeleeuwen is ze uitvoeriger en dat geldt ook voor de negentiende en twintigste eeuw. 
Van Dalen is in zijn Geschiedenis van Dordrecht vollediger, maar zijn beschrijving is door 
de gehanteerde periodisering weinig overzichtelijk en bevat geen bronvermeldingen. Voor 
de middeleeuwen is het artikel van Jensma in het tijdschrift Holland het best 
gedocumenteerde; het vervangt zeker Van Dalens “Oude regeeringsvorm.”115 Binnen het 
gegeven kader van het betreffende Stedennummer van Holland moest Jensma zich 
beperken tot de periode vóór 1572.116 Voor de zeventiende eeuw heeft Veldhuijzen een 
goede aanzet gegeven in het licht van de politieke ontwikkelingen tussen 1672 en 1685.117 
 
De belangrijkste organen van het stadsbestuur in de middeleeuwen waren de schout, 
schepenen en raden, die gezamenlijk het gerecht, de camere vormden. Zij werden allen 
door de landsheer aangesteld. Het ambt van burgemeester dateert van 1285. De 
burgemeesters waren aanvankelijk belast met de financiën, maar in de loop van de 
veertiende eeuw kwamen daarvoor de thesauriers; de burgemeesters gingen toen ook een 
rol spelen in bestuur en – de burgemeester van ’s herenwege – ook in de rechtspraak. De 
vroedschap, in Dordrecht Oudraad geheten, ontwikkelde zich in de vijftiende eeuw tot een 
permanent college dat het gerecht in zijn bestuurlijke taken bijstond. De invloed van de 
gilden werd toen gereguleerd in het college van de Achten. Voor de nominatie van 
schepenen ontstond het college van de Veertigen. Paragraaf 4.3.1 gaat nader op de 
afzonderlijke organen in.  
 
Met de Opstand wijzigde door het wegvallen van de landsheer de positie van de Hollandse 
steden; hun autonomie nam toe, zeker in stadhouderloze tijdperken. Door hun rol in de 
Staten van Holland namen ze deel aan de soevereiniteit. In Dordrecht werd de Oudraad 
geleidelijk het belangrijkste college; de bestuurlijke (politieke) taken van het gerecht gingen 
over op de Oudraad of burgemeesters. De burgemeesters werden de centrale figuren in het 
bestuurlijke stelsel; zij bereidden het beleid voor en voerden het uit. Pogingen van de 
regenten om de invloed van de colleges van Veertigen en vooral die van de Achten terug te 
dringen mislukten, maar de rol van deze organen bleef beperkt tot wat volgens de privileges 
aan hen toekwam. 
 
Tussen 1795 en 1813 volgde Dordrecht, zoals andere steden, de nationale ontwikkelingen 
en werd de organisatie van het stadsbestuur steeds meer door Den Haag, en na 1810 door 
Parijs bepaald. De oude situatie keerde na de aftocht van de Fransen eind 1813 niet terug. 

                                                           
115 J.L. Van Dalen, ‘De oudste regeeringsvorm van Dordrecht’, in: Bijdragen en mededelingen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis. 4, III (1904), 225-290. 
116 Th.E. Jensma, ‘Dordrecht, autonoom maar … gebonden’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 1:4/5 
(1969), 105-115.  
117 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren. 
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De vorm van het Dordtse gemeentebestuur week sindsdien niet af van die van Deventer, 
Breda of Delft: gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders en 
verschillende raadscommissies. 
 
De volgende paragrafen bieden een korte beschrijving van de ontwikkeling van de 
afzonderlijke organen. Nader onderzoek naar ontwikkeling en bevoegdheden, zeker van 
vóór 1795 en in het bijzonder van de burgemeesters, is gewenst.  

4.3.1 Ancien Régime. Het stadsbestuur tot 1795 

Inleiding 
De verschillende bestuursorganen waaruit het stadsbestuur aan de vooravond van de 
Bataafse revolutie bestond, waren niet alle op hetzelfde moment ontstaan; evenmin zijn de 
taken en bevoegdheden steeds gelijk gebleven. Tot aan het begin van de zeventiende eeuw 
was het gerecht, of kamer juditieel het centrale orgaan. In de loop van de zeventiende eeuw 
concentreerde de politieke macht zich in de Oudraad (vroedschap). De burgemeesters 
waren daarin toonaangevend. Bij toerbeurt vervulde een van hen gedurende drie maanden 
het voorzitterschap. De burgemeesters hadden vóór de andere leden stem en sessie in de 
raad.  
De samenstelling en bevoegdheden van de verschillende organen in de zeventiende en 
achttiende eeuw werden vastgelegd in octrooien, regeringsreglementen, die steeds werden 
aangepast naar gelang er een stadhouder was of niet. Het eerste octrooi is van 1652, in de 
beginjaren van het eerste stadhouderloze tijdperk. Het tweede dateert van 1674, na de 
wetsverzetting door Willem III. Na diens overlijden volgde in 1703 een nieuw, dat in 
belangrijke mate weer teruggreep op het octrooi van 1652. De reglementen van 1740 en 
1790 zijn aanpassingen op het octrooi van 1703. De verheffing van Willem IV tot 
stadhouder heeft niet tot een nieuw reglement geleid, al trok hij wel weer de bevoegdheid 
tot het benoemen van schepenen aan zich.  
De plaatselijke politiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw kenmerkte zich door 
factievorming, dat al begonnen was in de jaren veertig en vijftig met de animositeit tussen 
de families De Witt en Van Beveren.118 Na de dood van Willem III sloten de verschillende 
facties een onderling akkoord, dat nadien enkele malen is bijgesteld. De regenten 
verdeelden zich in twee klassen, die onderling de bestuursfuncties verdeelden en de ambten 
vergaven, “ter handhavinge van het waare interest deser stadt ende derselver goede 
ingesetenen.”119 De machtspositie van de burgemeesters, en in het bijzonder die van de 
presiderend burgemeester, nam daardoor sterk toe. Omdat zijn teelt slechts drie maanden 
duurde en elke klasse twee burgemeesters in het college had, kon ieder aan zijn trekken 
komen. Binnen de klassen zelf werden ook weer onderlinge afspraken gemaakt.120 
 

                                                           
118 Roorda, Partij en Factie, vooral voor 1672; Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, vooral 1685; voor de conflicten 
tussen Van Beveren en De Witt, Panhysen, Ware Vrijheid, ihb hoofdstuk 3. 
119 Conventie van 2 mei 1702; SA 3, invnr 318. Zie verder Van Dalen, Geschiedenis, 224-226 
120 Bijvoorbeeld SA 3, invnr 322. 
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In 1795 werden alle bestuursorganen ontbonden; alleen het gerecht  – zij het beperkt tot de 
rechtspraak en met nieuw gekozen baljuw en schepenen – bleef nog tot 1811 voortbestaan.  

De schout of hoofdofficier 
Zeker vóór de Opstand was de schout de landsheerlijke functionaris bij uitstek. Hij werd 
benoemd door of namens de graaf, wiens rechten hij behartigde. Zijn voornaamste taak was 
het behartigen van de stadsvrede; hij beschikte daartoe over landsheerlijke bevoegdheden. 
De schout was geen rechter in moderne zin.121 Hij spoorde misdadigers en overtreders van 
keuren op, klaagde deze aan bij het gerecht en droeg zorg voor de uitvoering van het 
vonnis. Hij maakte deel uit van het gerecht en had daarin ook een stem, behoudens in zaken 
waarin hij zelf, persoonlijk of namens de landsheer, als eisende partij optrad.122 Bij 
afwezigheid uit de stad was de schout verplicht voor een plaatsvervanger te zorgen. Zijn 
justitiële taken bleef de schout tot het einde van het Ancien Régime uitoefenen. Dat gold 
niet voor zijn bestuurlijke functies, waarvan het mede opstellen van keuren de belangrijkste 
was. De keur op het mondeling procederen van 1568 is nog uitgevaardigd op naam van 
schout, burgemeesters, schepenen, raden en wethouders, de Ordonnantie op de manier van 
procedeeren in en voor de gedingen der stad Dordrecht (1580) staat op naam van “mijne 
heeren van den gerechte, oudtraden ende luyden van den Achten” zonder vermelding van 
de schout.123 Vanaf het regeringsreglement van 1652 was de bestuurlijke taak van de schout 
tot nul gereduceerd. 
 
De stad had zeker al vanaf 1252 invloed op de benoeming van de schout of kon tenminste 
bezwaar maken tegen de aanstelling van een haar onwelgevallig persoon.124 Geleidelijk 
wist het stadsbestuur zijn invloed op de schoutsbenoeming te vergroten. Vanaf 1418 moest 
de schout (evenals de baljuw en rentmeester van Zuid-Holland, alsmede de dijkgraaf van de 
Grote Waard) Dordts poorter zijn, “wittelick geboren ende van eenen getrouweden 
bedde”en daadwerkelijk in Dordrecht wonen 125 Wanneer de graaf in deze verworven 
rechten trad, zoals bij de aanstelling als schout van de niet-Dordtenaren Thomas Bokelaar 
(1500) of Jan Willem Bouwensz (1515), ondernam de stad dan ook ogenblikkelijk actie.126 
 
Na de Opstand veranderde de positie van de schout geleidelijk tot die van een bijna 
stedelijke ambtenaar. Formeel waren het, afhankelijk van de dan geldende politieke situatie, 

                                                           
121 Monté Verloren, Hoofdlijnen, 4-5 en passim.  
122 Geschiedenis van Dordrecht I, 106-107; Van de Wall, Handvesten, 421; Fruin, Oudste Rechten, 97 (1410); de 
zeventiende-eeuwse eed van de schout, zoals die bij Balen, Beschrijvinge is te vinden, herhaalt de verplichting tot 
het aanstellen van een plaatsvervanger. Inmiddels was de luitenant of stedehouder al een permanente functie 
geworden.  
123 Zie voor de keur van 1568 Van de Wall, Handvesten 1311 ev; de Ordonnantie bij Van de Wall, Handvesten, 
1410 ev.  
124 SA 1, invnr 33; regest 4; Van de Wall, Handvesten, 20. 
125 SA 1, 45, regest 339; Van Mieris, Groot Charterboek IV, 522; Van de Wall, Handvesten, 446 
126 SA 1, 185; Regest 542; SA 1 187; Regest 635; Van Dalen, Geschiedenis I, 169-170; Geschiedenis van 
Dordrecht I, 107). 
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de stadhouder of de Staten van Holland en West-Friesland die de schout benoemden.127 
Het stadsbestuur deed een voordracht van drie personen, waaruit dan de stadhouder en/of 
Staten een keuze maakten.128 De ambtsduur was aanvankelijk onbeperkt; in 1703 werd deze 
op voorstel van het stadsbestuur op drie jaar gesteld. De nominatie was, zoals ook voor 
andere ambten, op Driekoningen; de termijn begon op 1 mei en duurde tot en met 30 april 
drie jaar later. Herbenoeming was wel mogelijk, verschillende schouten of hoofdofficieren, 
zoals het ambt in de achttiende eeuw doorgaans werd aangeduid, hebben twee of meer 
termijnen gediend. Tot aan de opheffing van de stedelijke gerechten in 1810 is dat verder 
zo gebleven.129 Nieuw in 1703 was de bepaling dat de kandidaten uit de leden van de 
Oudraad werden genomineerd, dus altijd al lid waren van de stedelijke regentenklasse. De 
schout had ook daarvoor al zitting in de Oudraad, waarin hij volgens de regeling van 1594 
als eerste stemde.130 In 1631 verloor hij deze eerste positie. Gerecht, Oudraad en Achten 
stelden toen, na het overlijden van de schout Adriaan van Blijenburg, een statuut op voor 
het schoutsambt. Expliciet werd hem daarin elke bestuurlijke competentie ontzegd. 
Evenmin kon hij aanspraak maken op salariëring van stadswege. Desgevraagd was de stad 
bereid hem het derde deel in de boeten dat de stad toekwam te laten en voorlopig zou een 
jaarlijkse toelage van 200 pond groten Vlaams en van 150 pond voor zijn plaatsvervanger 
gegund worden, waarvoor zij beiden dan ingeroepen moesten kunnen worden bij de inning 
van de verponding en de stadsmiddelen. In de Oudraad zou hij voortaan naar anciènniteit 
zijn stem uitbrengen.131 Het eerste regeringsreglement, dat van 1652, rekende hem niet tot 
de veertig leden, maar beschouwde hem boventallig.132 Het reglement van 1674 ging weer 
verder in het terugdringen van de macht van de schout: voortaan, dat wilde zeggen na het 
overlijden of aftreden van de toen fungerende schout, zou hij zelfs helemaal geen lid van de 
Oudraad meer zijn.133 Ditzelfde regeringsreglement vestigde het primaat bij de 
burgemeesters (zie hierna de betreffende paragraaf). 
 
Het regeringsreglement van 1703 gaf de schout of hoofdofficier zijn plaats weer terug in de 
Oudraad, waarvan hij toen immers al voor zijn nominatie lid was. Lijkt het ambt vóór 1703 
                                                           
127 Onder de stadhouderschappen van Willem IV en Willem V stuurde de Oudraad de nominatie naar de Staten van 
Holland en West-Friesland, die deze dan doorgeleidden naar de Prins. Zie bijvoorbeeld SA 3, 367, afgaande 
missivenboek, fol 1vs, dd januari 1772. 
128 Van Dalen, Geschiedenis I, 171; SA 3, invrnr 1002 en 1004. Invnr 1002 is een katern met extracten uit de 
resoluties van de Staten van Holland, 1620-1643; Van Dalen trok daaruit de conclusie dat de regeling uit 1620 
dateerde.In dat jaar moest echter voorzien worden in het ambt, omdat de fungerende schout, Hugo Muys van Holy 
langdurig in het buitenland vertoefde. Balen, Beschrijvinge 237. 
129 Regeringsreglement 1703, SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1940-1947; de latere regeringsreglementen van 
1740 en 1790 brachten op dit punt geen verandering. De regeringsreglementn geven geen uitsluitsel over de 
herbenoembaarheid, deze blijkt uit de lijsten van schouten of hoofdofficieren, Van Dalen, Geschiedenis I, 172 (tot 
1795) en 239 (van 1795 tot 1810). In de Bataafs-Franse tijd was de functiebenaming baljuw of hoofdofficier. Ten 
onrechte suggereert Van Dalen dat ook vóór 1703 de ambtstermijn van de schout drie jaar was.  
130 SA 3, 301, Resolutie van de Oudraad, burgemeesters, Achten en het Gerecht betreffende de rang waarnaar de 
leden in de Oudraad stem en zitting zullen hebben, 1594. Van Dalen, Geschiedenis 1, 172, stelt dat de schout  in 
het Gerecht stemde na de jongste schepen.  
131 SA 3, 1006; afgedrukt bij Balen, Beschrijvinge, 556. 
132 SA 3, 32; Van de Wall, Handvesten, 1732-1741, in het bijzonder handelen de artikelen 1 en 12, tweede lid over 
de schout. 
133 SA 3, 36; Van de Wall, Handvesten, 1874-1884, over de schout artikel 1. 
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een stap geweest te zijn in de carrière als regent,134 na dat jaar zijn vrijwel alle 
hoofdofficieren een of meer malen burgemeester geweest. Uitzonderlijk is wel het patroon 
van mr. Dirk Hubert Stoop, die tussen 1701 en 1730 vijf maal het schoutambt met dat van 
burgemeester afwisselde 
Als lid van de Oudraad hield na 1703 de schout de rang en sessie die hij daarvoor als 
gewoon oudraad had bezeten.135 De latere regeringsreglementen zouden dit niet meer 
veranderen; in januari 1795 werden de Oudraad en andere organen van het stadsbestuur 
ontbonden (zie paragraaf  4.3.2). Vanaf dat moment had de hoofdofficier, dan doorgaans 
aangeduid als baljuw, geen bestuurstaken meer, maar was hij vooral belast met het 
opsporen en doen berechten van misdadigers, zat de nieuwe kamer juditieel voor en 
oefende politietaken uit - in de huidige zin van het woord.136 

Het gerecht of kamer juditieel 
Het centrale bestuursorgaan, zeker in de middeleeuwen, maar zij het in beperktere mate nog 
tot aan het einde van het Ancien Régime, was het gerecht, het college van schout en 
schepenen.137 Een  eerste vermelding van schepenen is het charter voor de wantsnijders van 
1200, dat spreekt van scabini de Durdrech138. De stadskeur van 1220 noemt ook een raad. 
De bevoegdheden werden duidelijk geregeld in het privilege van Willem II van 1252, dat 
de rechter (schout), schepenen en raden het recht geeft keuren te maken en vonnissen te 
wijzen. De graaf stelde wel de strafmaat voor een aantal geweldsmisdaden (verwonding, 
doodslag), maar liet de berechting over aan schout en schepenen. Dat wil zeggen dat het 
gerecht dus toen al hoge jurisdictie bezat. Mogelijk was dat zelfs al in 1220, omdat het 
charter van 1252 als een bevestiging wordt gezien van dat van 1220.139 De stadskeuren van 
1220 en 1252 geven geen uitsluitsel over het aantal leden van het gerecht, maar in 1282 
waren er in elk geval negen schepenen en vijf raden.140 Het aantal schepenen is tot aan het 
einde van het Ancien Régime gelijk gebleven; de raden zijn in 1652 afgeschaft.141 
 
Bij gebrek aan gegevens is de zittingsperiode in de dertiende en veertiende eeuw niet met 
zekerheid vast te stellen, mogelijk konden schepenen meer dan één jaar achtereen dienen. 
Zo fungeerde volgens de, overigens onvolledige lijsten bij Balen, Ghise Dukinc Willemsz 
van 1329-1331 tenminste drie jaren achtereen als schepen; Alaert Tielmansz van 1339-1341 

                                                           
134 Velhuijzen, Nieuwe heren, 13, meldt ook al voor 1703 dat van de vier schouten tussen 1631, de eerste serieuze 
ingreep van de stad om de macht van de schout te beperken, en 1701 er twee het ambt neerlegden om 
burgemeester te kunnen worden. Beide ambten waren niet verenigbaar.  
135 SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1740-1747, artikelen 2 en 3.  
136 Zie verder de paragraaf over het Gerecht. 
137 Jensma, ‘Autonoom’ rekent ook de Achten (zie verder betreffende paragraaf) tot het Gerecht. Ik doe dat niet, 
hoewel in een groot aantal gevallen de Achten nauw betrokken waren bij de uitvaardiging van keuren. 
138 SA 1, invnr 123; regest nr 1. 
139 Van Dalen, Geschiedenis; Geschiedenis van Dordrecht; Charter wantsnijders SA 1,123; regest 1; de keur van 
1220, SA 1,32 ; regest 2; dit charter is zwaar beschadigd en daardoor slechts gedeeltelijk leesbaar; privilege van 
graaf (Rooms-Koning) Willem II, SA 1, 33; regest 4. 
140 Jensma, Autonoom, 106; SA 1, 191; regest 20; Van de Wall, Handvesten, 95. De schepenen en raden worden in 
het charter met naam en functie genoemd; in de veronderstelling dat dit alle schepenen en raden zijn is het aantal 
van negen, respectievelijk vijf af te leiden. 
141 Regeringsreglement 1652, artikel 1; SA 3, 32; Van de Wall, Handvesten, 1732-1740. 
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eveneens drie jaar. Tussen 1358 en 1365 diende Gheeraad van Orsoyen zelfs acht 
achtereenvolgende termijnen en tussen 1367 en 1369 opnieuw drie jaar; het is niet eens 
ondenkbaar dat hij ook in het tussenliggende jaar 1366 schepen was, want Balen heeft dan 
slechts vijf namen.142 Ook de volledige lijsten van schepenen die de eed gaan afleggen voor 
Albrecht van Beieren, geregistreerd in het stadboek van 1383, laten nog steeds niet het 
latere patroon zien van termijnen van twee jaar, waarin het ene jaar vijf schepenen en twee 
raden en het andere jaar vier schepenen en drie raden werden vervangen.143 Dat gebeurde in 
1478, bij de definitieve instelling van een kiescollege, de Veertigen.144 
 
De vijf raden, waarvan na 1282 sprake is, zouden van oorsprong wellicht 
vertegenwoordigers van de burgerij zijn geweest.145 Lips meende zelfs, zonder daarvoor 
argumenten aan te dragen, dat ze vertegenwoordigers van de handel waren en zelfs een 
handelsrechtbank hebben gevormd.146 Ze stonden de schepenen bij in bestuurlijke zaken en 
het opstellen van keuren; ze hadden geen rechtsprekende bevoegdheden maar traden wel op 
als mede-beoorkonder van stedelijke akten. Ze handelden niet zelfstandig, maar altijd 
samen met de schepenen.147 Van Dalen constateerde dat raden vaak juist afgetreden 
schepenen waren, en dat schepenen weer dikwijls uit de raden werden gerecruteerd. Ze 
hadden vooral een adviserende rol.148 Met de opkomst van de Oudraad als bestuurscollege 
ten koste van het gerecht werden de raden overbodig; de afschaffing in 1652 was dan ook 
vanzelfsprekend. 
 
Schepenen en raden werden aangesteld door de landsheer, vanaf 1296 jaarlijks op voorstel 
van het stadsbestuur.149 Een charter van Willem IV uit 1342 bevestigde deze praktijk.150 Ze 
legden de eed af in handen van de graaf zelf of van schout; het stadboek (aktenboek) van 
1383 laat zien dat aan het einde van de veertiende en begin van de vijftiende eeuw 
schepenen elk jaar de eed in handen van Albrecht van Beieren aflegden en daarvoor zelfs 
reisden naar de plaats waar hij op dat moment verbleef: Schoonhoven, Teylingen, Den 
Haag. Bij de inhuldiging van een nieuwe landsheer legden de zittende schepenen en raden 
opnieuw de eed af, zoals blijkt uit een registratie van 1404 in het stadboek.151 De laatste in 
het stadboek geregistreerde eedaflegging is van 1433; latere akten- en klepboeken maken er 
geen melding meer van. De afstand tot de Bourgondische en Habsburgse landsheren werd 
in de regel te groot. Balen vermoedde dat burgemeesters de eed gingen afnemen, maar heeft 

                                                           
142 Balen, Beschrijvinge, 274-277. 
143 SA 1, nr 4, passim, zie paragraaf 4.2; afgedrukt in Balen, Beschrijvinge, 277-283. 
144 Jensma, ‘Autonoom’, 110; SA 1, invnr 101 (regest 449); Van de Wall, Handvesten, 680. 
145 Geschiedenis van Dordrecht, 109-110.  
146 Lips, Wandelingen, I, 73. 
147 Balen, Beschrijvinge, 271. 
148 Van Dalen, Geschiedenis, 156-157. 
149 Geschiedenis van Dordrecht I, 108, op grond van privilege van Jan van Avesnes van 29 september 1296; SA 1, 
105; regest 92. 
150 SA 1, 108; regest 191. 
151 SA 1, invnr 13, fol 5vs: “In’t selve jaer starf hertog Aelbrecht omtrent kerstavont ende daerna, doe hertoge 
Willem hier binnen ghehult wert sijn soen doe zwoeren dese hier binnen scepenen ende rade te wesen in’t selve 
jaer op sinte Pietersavont in zille.” 
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daarin ongelijk.152 De schout als vertegenwoordiger van de landsheer was de aangewezen 
figuur; tot aan het einde van het Ancien Régime nam hij de eed van nieuwbenoemde 
schepenen af. Alleen bij zijn afwezigheid nam de presiderend burgemeester de taak op zich.  
 
Vanaf 1456, met een korte onderbreking tussen 1462 en 1478, was het college van de 
Veertigen (zie de betreffende paragraaf) verantwoordelijk voor de nominatie van schepenen 
en raden.153 Uit dubbeltallen maakte de landsheer of diens plaatsvervanger, de stadhouder, 
een keuze. Na de Opstand bleven de Veertigen nieuwe schepenen en raden nomineren, 
maar was het de stadhouder die benoemde. In de stadhouderloze tijdperken trok de Oudraad 
de benoeming aan zich. Artikel 13 van het regeringsreglement van 1703 schreef voor dat de 
nominatie van de Veertigen eerst door het gerecht zelf beoordeeld zou worden op naleving 
van de eisen aan benoembaarheid, dat wil zeggen de mate van bloedverwantschap, 
burgerschap en gegoedheid. Lijsten van genomineerden werden in de grote hal van het 
stadhuis opgehangen. Na de formele toetsing ging de Oudraad tot benoeming over.154 
 
Het ambt van schepen was voorbehouden aan de stedelijke elite. Moesten in de late 
middeleeuwen nog keuren uitgevaardigd worden die het aannemen van de verkiezing tot 
schepen en andere stedelijke ambten verplichtte155, in de zeventiende en achttiende eeuw 
bleek het ambt kennelijk dermate aantrekkelijk te zijn dat het regentenpatriciaat toetreding 
door buitenstaanders belemmerde. Vanaf het eerste regeringsreglement van 1652 volgden 
steeds weer nieuwe bepalingen om de regentenkaste te beschermen.  
Volgens het Regeringsreglement van 1652 moesten schepenen 30 jaar oud, gereformeerd, 
geboren poorter van Dordrecht zijn, of getrouwd zijn met een poortersdochter en na het 
huwelijk minstens tien jaar in Dordrecht woonachtig zijn geweest. Voorts moesten ze voor 
minimaal 20.000 gulden zijn aangeslagen in de 100e penning. In de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw werden deze eisen steeds verder afgezwakt. In 1703 was de 
leeftijdsgrens teruggebracht tot 25 jaar, behoefden ingetrouwde poorters nog maar vijf jaar 
na hun huwelijk in Dordrecht gewoond te hebben en voor niet meer dan 10.000 gulden 
gegoed te zijn. Ook de eisen aan onderlinge familiebetrekkingen werden minder stringent, 
dit alles mogelijk om het verarmend patriciaat te beschermen.156 
Vijf jaar voor de Bataafse revolutie was het al voldoende een erfenis van 10.000 gulden in 
het vooruitzicht te hebben, twee jaar met een burgerdochter getrouwd te zijn, mits zelf 
geboortig in Holland of door de Staten als zodanig beschouwd te worden. Zonen van 
burgers die buiten Dordrecht of zelfs Holland waren geboren omdat hun vader een ambt 
elders bekleedde waren voortaan benoembaar. De regentenkaste wist zijn positie te 
verdedigen door de rechten aan te passen aan de veranderende tijden.157 
 

                                                           
152 Balen, Beschrijvinge,  283. Voor de tekst van de eed blz 272. 
153 Zie voor dit college de betreffende paragraaf. 
154 Regeringsreglement 1703, SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1940-1947. 
155 Van de Wall I, Handvesten, 650. 
156 Vglk bijvoorbeeld voor Gouda, De Jong,  Met goed fatsoen. Een grondig elite-onderzoek heeft voor Dordrecht 
nog niet plaatsgevonden. Geschiedenis van Dordrecht deel 2, 211-220.  
157 De motivering daarvoor kan zijn een geleidelijke verarming van het patriciaat, maar ook het kleiner worden van 
het patriciaat waaruit kandidaten zouden moeten komen. Vergelijk Gouda, De Jong, Goed fatsoen. 
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De taken van het gerecht lagen zowel op het terrein van justitie als van politie.158 De eerste 
taak was de rechtspraak, zowel in criminele, civiele als in volontaire zaken. De Dordtse 
schepenbank bezat zowel de hoge als de lage jurisdictie, dat wil zeggen dat het bevoegd 
was halsmisdrijven te berechten. Nauw verbonden met de rechtspraak was het maken van 
keuren, dus de wetgeving. De bevoegdheid daarvoor ontleende het Gerecht aan de eerder 
genoemde stadskeuren van 1220 en 1252.159 Tot aan de Bataafs-Franse tijd was geen sprake 
van formele scheiding tussen de rechtspraak en wetgeving.  
Een derde taak van het gerecht was die van algemeen bestuur, bevorderen van de welvaart 
van de stad en haar bewoners; de zorg voor zwakken; het beheren van de financiën en de 
zorg voor de veiligheid. In de loop der tijd zijn voor een aantal taken andere colleges in het 
leven geroepen. De volgende paragrafen gaan daarop nader in.  
 
Aan het einde van de achttiende eeuw was als kerntaak van het gerecht in feite alleen de 
rechtspraak nog overgebleven, zowel crimineel, civiel als volontair. Daaronder vielen ook 
de afhandeling van faillissementen (‘desolate boedels’), de benoeming van weesmeesters, 
het toezicht op voogden van weeskinderen en het beslissen op verzoeken om opsluiting in 
het Stadskrankzinnigen- en beterhuis, of ontslag daaruit. Voor de afhandeling van desolate 
boedels werden elke drie maanden schepen-commissarissen aangewezen.160 Ook voor de 
berechting van belastingdelicten waren speciale schepen-commissarissen, die formeel uit 
het college benoemd werden door gedeputeerde raden, op wie partijen ook beroep konden 
aantekenen.   
De judicature in geschillen betreffende gilden en gemene neringen bleef eveneens 
onbetwist tot de competentie van het gerecht behoren.161 Dat gold eveneens voor het 
toezicht op de notarissen, zowel wat betreft de toekenning van een notarisplaats, het 
afgeven van ‘favorabele brieven van voorschrijvens’ voor het Hof van Hofland162, als de 
controle op de afdracht van het zegelrecht. De Instructie ende ampliatie voor de 
commissaris op het notariaat stelde eisen aan het protocol, schreef het maken van 
alfabetische repertoria voor en bepaalde de minimum leeftijd van de klerken op 14 jaar. Na 
overlijden van de notaris diende zijn opvolger het protocol naar de secretarie over te 
brengen.163 
 
Op bestuurlijk vlak resteerde uiteindelijk weinig meer dan het toezicht op de gilden en de 
begeving van een aantal functies waarvoor toestemming van het stadsbestuur nodig was, 
                                                           
158 Zie voor die begrippen Rypperda Wierdsma. Politie en justitie; toegepast op een stad: Jacobs, Politie en Justitie 
in Den Bosch.  
159 Dat al er al vóór 1220 schepenen functioneerden blijkt uit het stuk voor de wantsnijders van Dirk VII uit 1200; 
SA 1, invnr 123; regest 1.  
160 Ordonnantie 1673, Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 20, nr 1. Evenals in Rotterdam is er in 
Dordrecht geen sprake van een afzonderlijke Kamer, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Zie Ten Boom, 
Rechterlijke archieven, 6; voor Amsterdam: Moll, Desolate boedelskamer. 
161 Van de Wall, Handvesten, 1343; idem, 1443.  
162 Bijvoorbeeld ORA invnr 120 (Rekestboek) fol 42 (1762). 
163 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 16a, nr 34. Inderdaad blijkt uit de inventaris van Jacobus van 
Vechoven van 1727 (SA 3, invnr 3) dat de protocollen van overleden notarissen ter secretarie werden bewaard. De 
verplichting de protocollen naar de secretarie over te brengen berustte op een resolutie van de Staten van Holland 
van 10-12-1669; Groot Plakkaatboek 3, 486. 
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zoals zakkendragersplaatsen, beurtvaarten en dergelijke.164 Voor zover het gerecht in de 
achttiende eeuw nog keurbevoegdheid bezat “wegens politie, midsgaders de gilden en 
gemene neringen”, was dat volgens Van de Wall door de Oudraad gemandateerd.165 Van 
Dalen stelt zelfs dat bij de magistraatsbestelling van 1652 met het afschaffen van de vijf 
raden ook de keurbevoegdheid aan het gerecht ontnomen zou zijn.166 Het betreffende 
octrooi maakt evenwel geen gewag van de keurbevoegdheid en de collectie gedrukte 
Keuren en verordeningen (archiefnummer 134) bevat een groot aantal door het gerecht 
uitgevaardigde keuren, die wel in hoofdzaak beperkt zijn tot  regulering van ambachten en 
markten. De achtereenvolgende ordonnanties op de manier van procederen, die toch de 
kerntaak van de kamer juditieel regelden, zijn al uitgevaardigd op naam van het volledige 
stadsbestuur.167  
 
Zijn bestuurlijke taken voerde het gerecht in besloten zittingen van het zo mogelijk 
voltallige college uit. In die vergaderingen werden ook de aan het gerecht gerichte 
verzoekschriften (rekesten) behandeld. In geval de kamer niet direct kon beslissen werd de 
kwestie commissoriaal gemaakt, dat wil zeggen om advies aan een of meer leden 
(commissarissen) gegeven.168 De vergaderingen bleven niet uitsluitend beperkt tot zuiver 
bestuurlijke zaken; ook geschillen konden worden behandeld om een formele, publieke 
rechtzaak te vermijden.169 De burgemeester van gemeentewege was in deze gevallen 
voorzitter.170 
 
Rechtspraak vond plaats in de openbare vierschaar, in de grote hal van het stadhuis. In 
beginsel was ook dan het voltallige college aanwezig. In criminele zaken trad de schout 
(officier) als aanklager op; de schepenen spraken recht, de schout voerde vervolgens het 
vonnis uit. Ook in civiele zaken kon de eisende partij een beroep doen op de schout om de 
tenuitvoerlegging van het vonnis te bewerkstelligen. De kosten daarvan kon de eiser wel 
weer verhalen op de veroordeelde. Civiele zaken werden aangespannen door individuele 

                                                           
164 Volgens Jacobs, Justitie en politie in Den Bosch, 107 verloren in Hollandse steden de schepenen de wetgevende 
bevoegdheid.  
165 Van de Wall, Handvesten, 1343 (1583). Van de Wall’s opmerking lijkt me vooral ingegeven uit politiek 
opportunisme. De Oudraad is pas in het midden van de vijftiende eeuw tot ontwikkeling gekomen; het recht op het 
maken van keuren is al ouder. In de zeventiende eeuw gaat de Oudraad, waarin de schepenen overigens zelf ook 
zitting hadden, de keurbevoegdheid grotendeels aan zich trekken. Dat is vooral te zien als voortzetting van de 
traditie waarin het Gerecht met raden de keuren opstelt. Bv Fruin I, 89 (1348): schout, schepenen en raad; Fruin I, 
91 (1350) schout, schepenen, raad en oude raad. Ook blz 93 (1358) … ende bij allen den ouden raet; bij de 
gildebrief van 1367 is er sprake van schout, schepenen, raad en de gemeente van de stad.  
166 Van Dalen, Geschiedenis, 152, kennelijk doelend op het Octrooi van de magistraatsbestelling van 1652; Van de 
Wall, Handvesten 1738ev.  
167 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 10 (1624), invnr 20 (1653), invnr 6 (1663 en 1694). De 
voorbereiding en vaststelling van de ordonnantie lijkt echter vooral het werk van het Gerecht geweest te zijn, 
althans staat de editie 1653 uitgeschreven in de resoluties van een vergadering van het Gerecht, SA 3, invnr 47, fol 
194vs.  
168 Een aantal registers waarin de commissies werden toegewezen is bewaard gebleven: ORA, invnrs 1538-1544 
(1741-1811). 
169 Zie voor de behandeling van zaken achter gesloten deuren: Van Deursen, Kopergeld 3, 18. 
170 Er zijn geen vergaderreglementen. De alinea is vooral gebaseerd op analyse van de resoluties, notulen en 
rekestboeken. Zie voor de burgemeester van gemeentewege de paragraaf over de burgemeesters. 
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burgers. De eisende partij kon een van de kamerbewaarders vragen een medeburger te 
dagvaarden. Hij diende dan wel de eis te formuleren en te onderbouwen. Na dagvaarding 
kon de zaak op de rol worden gezet en het proces een aanvang nemen. De procesgang is pas 
vanaf het begin van de zeventiende eeuw gedocumenteerd, zowel door ordonnanties op de 
wijze van procederen als door de bewaard gebleven rollen. Uit de late middeleeuwen zijn 
slechts dingtalen overgeleverd, formules die door de schout, partijen of ‘taalmannen’ 
(advocaten of procureurs) werden uitgesproken.171  
De civiele procedure is in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw tot ontwikkeling 
gekomen, sterk beïnvloed door de rechtsgang bij het Hof en de daarvan afgeleide 
rechtskundige literatuur.172 Het werd daardoor voor partijen vrijwel onmogelijk het proces 
nog zelf te voeren. Zeker in de zeventiende en achttiende eeuw traden vrijwel steeds 
procureurs op als vertegenwoordiger van partijen. Voor kleine zaken bestond een 
eenvoudige procedure, de “jaargedingen”, die driemaal per jaar gedurende enkele weken 
gehouden werden. Deze jaargedingen hadden een middeleeuwse oorsprong. Ze zijn 
vergelijkbaar met wat in andere steden voor schepen-commissarissen voor kleine zaken 
werd afgehandeld. Ook in de jaargedingen spraken schepen-commissarissen recht. Het 
belangrijkste verschil is de gebondenheid aan bepaalde data: Sint Pieter, Sint Jan en Sint 
Maarten, en de plechtige opening. In de loop van de achttiende eeuw raakten ze tijdelijk in 
onbruik, wellicht mede door een snellere afhandeling van kleine zaken op de normale 
rechtdagen. In 1759 werden ze weer in ere hersteld maar burgers maakten er nauwelijks 
meer gebruik van. Toch bleef het instituut gehandhaafd, ook na 1797, toen schepen-
commissarissen voor kleine zaken werden aangesteld.173 
Niet alle rechtspraak vond plaats in de openbare vierschaar. Politieke zaken, 
familiekwesties en arbitrages werden in de besloten kamer afgehandeld of door 
commissarissen tot een oplossing gebracht. 
 
Het Dordtse gerecht maakte geen formeel onderscheid, zoals in andere Hollandse steden, de 
grote en kleine weth. De meest gebruikte term was ‘kamere’, of  ‘kamer juditieel’ en die 
werd zowel in bestuurlijke als in rechtsprekende gevallen toegepast. In uitgaande en 
inkomende bestuurlijke stukken komt wel regelmatig als adressering voor ‘burgemeester en 
regeerders”. De woorden ‘weth’ en ‘wethouder’ komen in officiele stukken niet voor. Van 
de Wall gebruikt de woorden ‘wethouders’ en ‘wethouderschap’ wel in de toelichtingen in 
zijn Handvesten, maar dat hoeft niet te betekenen dat de Dordtse magistraat deze zelf 
gebruikte. In de inhoudsopgave van een privilegeboek174, dat omstreeks 1600 door 
secretaris Johan Berck is aangelegd, gebruikt deze het woord “weth”, maar in het privilege 
uit 1345 waarnaar het lemma verwijst staat “gerechte”.  
 
De inlijving bij Frankrijk in 1810 maakte een einde aan de oude rechterlijke organisatie, 
gebaseerd op plaatselijke schepenbanken en gewestelijke hoven van justitie. Met ingang 

                                                           
171 Fruin, Oudste rechten, deel 1, 357 ev.  
172 Horsman, ‘Dordt in geding’, 19-20. 
173 Zie hiervoor de paragraaf over de opheffing.  
174 SA 1, invnr 670; in de gedrukte inventaris X.20. 
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van 1 januari 1811 werd de Franse wetgeving van kracht en werd een geheel nieuwe 
rechterlijke organisatie ingericht.  
Al direct bij de komst van de Franse troepen in januari 1795 was met alle bestuursorganen 
ook het bestaande college van schout en schepenen ontbonden. Op 25 januari van dat jaar 
had de burgerij – voor zover stemgerechtigd, een nieuwe kamer juditieel gekozen: de 
provisionele baljuw en schepenen - naast de provisionele raad. Leden van het ene college 
konden niet gelijktijdig lid zijn van het andere. Dat betekende een belangrijke stap op weg 
naar scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.175  Al op 12 augustus 
1795 vond een wijziging in de personele samenstelling plaats omdat de provisionele raad 
geluiden had opgevangen dat de kamer onvoldoende het vertrouwen van de burgerij genoot. 
Bij de nieuwe verkiezingen, die bepaald niet ordelijk verliepen, werden de baljuw en een 
aantal schepenen vervangen.176 
 
Het plaatselijke regeringsreglement van 23 mei 1797 bepaalde het getal van schepenen 
weer op negen en stelde een zittingsduur van twee jaar vast; het ene jaar zouden vier, het 
andere jaar vijf schepenen aftreden. Na hun aftreden waren ze tenminste een jaar niet 
benoembaar. De baljuw had een ambtstermijn van drie jaar en diende daarna tenminste 
twee jaar ’te rusten’. Deze regeling week daarin niet af van wat vóór 1795 gegolden had. 
Ook de naam van het college werd weer officieel kamer juditieel; de baljuw ging weer 
hoofdofficier heten. Hij nam niet meer deel aan de gewone vergaderingen van de kamer, 
maar moest zich laten aandienen wanneer hij met schepenen wilde overleggen. Hij kreeg 
dan een stoel aan het buffet van de secretaris. Nieuw in 1797 was de instelling van een 
kamer van kleine zaken.177 
 
De Staatsregelingen van 1798 en 1801 leidden niet tot veranderingen in de organisatie of 
taak van de kamer. De verdere formele scheiding der machten, die de regelingen trachtten 
te bewerkstelligen was in feite in Dordrecht al van meet af gerealiseerd. De Staatsregeling 
van 1801 verliet het beginsel van volksoevereiniteit, waardoor schepenen niet meer 
verkozen werden, maar op voordracht van het plaatselijk bestuur door het provinciale 
bestuur benoemd.178 Op 28 maart werd de kamer vernieuwd; hij kreeg op 18 mei een nieuw 
reglement, dat de taken en bevoegdheden nauwkeurig regelde.179 De zittingsduur was sinds 
1803 drie jaar; elk jaar trad een derde van de schepenen af. Op dit reglement zou de kamer 
tot februari 1811 blijven functioneren. De laatste ordinaris vergadering vond plaats op 31 
januari; het laatste criminele vonnis werd op 12 februari uitgesproken; de laatste civiele 
zaak diende op 28 februari.180 Omdat vanwege het verwachte bezoek van Napoleon het 

                                                           
175 De publicatie van de oproep voor en resultaten van de verkiezingen in de collectie Keuren en verordeningen 
(134), invnr 26. Zie voor de provisionele raad en opeenvolgende besturen paragraaf 4.3.2. 
176 Van Dalen, Geschiedenis, 233. Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 26. ORA, invnr 56: Resoluties 
van de kamer juditieel.  
177 Reglement op het bestel en de uitoefening van het stadsbestuur. Collectie Keuren en verordeningen (134),  
invnr 12, bladzijde 236 ev. ORA, invnrs 1529 en 1537. Hoofdstuk 5 handelt over de civiele en criminele 
rechtspraak; hoofdstuk 6 over de hoofdofficier. 
178 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 154.  
179 ORA, invnr 8. 
180 ORA, invnr 58 (Resolutieboek); invnr 190 (criminele rol); invnr 498 (civiele rol). 
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stadhuis moest worden verbouwd, had de kamer al moeten uitwijken naar de Sint 
Jorisdoelen.181  

Burgemeesters 
Voor de regenten van de zeventiende en achttiende eeuw was het ambt van burgemeester 
het meest begerenswaardig. Het gaf in de eerste plaats aanzien en macht, de mogelijkheid 
ambten te vergeven, maar niet minder uitzicht op ‘buitenambten’, als gedeputeerde bij de 
Staten van Holland of Staten-Generaal, bij de Vereenigde.Oost-Indische.Compagnie, of bij 
de Admiraliteit. De leidende regenten in de heersende facties waren degenen die er in 
slaagden tot burgemeester gekozen te worden. Een factie die het niet lukte burgemeesters 
uit hun midden op het kussen te krijgen daalde in de politieke achting. In 1702 maakten de 
regenten daarover onderlinge afspraken omwille van harmonie, vrede en vriendschap en het 
weren van partijschap.182 
 
Burgemeesters komen in 1285 voor het eerst in de bronnen voor. Het waren toen nieuwe 
functies, vooral op het gebied van financiën en ‘openbare werken’. Omdat ze zonder 
bemoeienis van de graaf waren aangewezen kunnen ze gezien worden als 
vertegenwoordigers van de stedelijke gemeenschap, meer dan de schepenen en raden die 
immers wel door de landsheer werden benoemd.183  
Al direct, in 1286, traden ze bestuurlijk op als medebeoorkonder van enkele stedelijke 
schuldbekentenissen en een keur over het dakbedekken.184 In andere, vergelijkbare 
oorkonden uit dezelfde periode, komen ze weer niet voor, zelfs niet in 
schuldbekentenissen.185 Of hieruit conclusies getrokken kunnen worden over de positie 
binnen het stadsbestuur is de vraag. In de intitulatio van de akten waarin ze wel voorkomen, 
worden ze na de schepenen en de raden genoemd.  
Vanaf het midden van de veertiende eeuw hebben burgemeesters kennelijk een duidelijke 
positie verworven; ze komen dan regelmatig in de intitulatio van stedelijke oorkonden voor, 
steeds vóór de schepenen en raden, maar ná de schout.186 
De burgemeesters bleven zich met de financiën bemoeien, maar voor de uitvoering kwamen 
nieuwe functionarissen, de thesauriers. Wegens het volledig ontbreken van de 
stadsrekeningen uit de veertiende eeuw is niet na te gaan wanneer de taakverschuiving heeft 
plaatsgevonden. Balen refereert aan zowel thesauriers- als burgemeestersrekeningen uit 
dezelfde jaren, maar het is niet in alle gevallen zeker dat Balen nog de originelen in handen 

                                                           
181 ORA, invnr 58 (Resoluties, december 1810 en januari 1811, passim); Stades, Stadhuis 41-42 en 85.  
182 SA 3, invnr 318. 
183 Jensma, ‘Autonoom’, 106; Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 105, 110. 
184 Dijkhof, Oorkondenwezen, 181; Schuldbekentenissen: SA 1, invnr 221 (1286), invnr 222 (1287), invnr 226 
(1296). 
185 Bijvoorbeeld niet in SA 1, invnr 223 en 224 (1289); evenmin in SA 1, invnr 198, een keur die het bouwen van 
huizen aan de landzijde verbiedt (1293), noch in invnr 618-1, een akte van verhuur (1304). 
186 De eerste maal in 1345, een overeenkomst tussen een aantal Hollandse steden. Gezien echter het collectieve 
karakter van het stuk is het niet zeker in hoeverre de intitulatio ook voor Dordrecht afzonderlijk zou gelden. Uit  
hetzelfde jaar dateert nog een stuk op naam van rechter, schepenen en raden. Vanaf 1358 (SA 1, in invnr 2) gingen 
alle akten die de stad aangaan uit op naam van (schout), burgemeester(s), schepenen en raden. Al eerder, in 1354, 
richtte Willem van Beieren zich tot burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht; SA 1, in invnr 2.  
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heeft gehad of dat hij alleen kopieën van extracten heeft gezien (zie paragraaf 8.3.1). Het 
is zelfs mogelijk dat de termen min of meer door elkaar zijn gebruikt. De 
interpretatieruimte die de bronnen laten over het aantal burgemeesters in de veertiende 
eeuw duidt daar ook op. Soms zijn het er twee (1296), dan lijken het er weer vier te zijn 
(1345) of drie (1385).187 Stadspensionaris Arend Muys van Holy meende in 1674 op grond 
van de (toen kennelijk nog aanwezige) stadsrekening van 1350 te mogen concluderen dat er 
in dat jaar vier burgemeesters waren.188 Van de Wall kwam tot dezelfde conclusie, maar 
vermoedde, dat het slechts voor een korte periode geweest zou zijn.189 Jensma betoogt dat 
het aantal burgemeesters in het begin van de vijftiende eeuw definitief tot twee is 
teruggebracht en dat dan ook de thesauriers vermeld worden.190 De oudste bewaard 
gebleven stadsrekening uit de vijftiende eeuw, over 1429, is zeker opgemaakt door de 
thesauriers.  
 
Rond 1400 werden de burgemeesters onderscheiden in die van ’s herenwege en die van 
gemeentewege. Eerstgenoemde werd op voordracht van de Achten benoemd door de 
landsheer, die kennelijk ook greep op dit ambt wilde houden. Deze burgemeester, die voor 
het eerste in 1402 genoemd wordt, was de oudste schepen en had dus zitting in het gerecht, 
waarvan hij op den duur als voorzitter gaat fungeren.191 Hij was dat zeker in 1594.192 In de 
zeventiende en achttiende eeuw lijkt de benaming plaats te maken voor die van presiderend 
schepen. Mede omdat hij door de graaf en later stadhouder was benoemd, was zijn politieke 
invloed beperkt. Zelfs als lid van het gerecht stond hij achter de burgemeester van 
gemeentewege. Bij diens afwezigheid verleende hij citatiën en arresten voor het gerecht, 
bewaarde de stadssleutels en gaf het wachtwoord. In 1674 werd een burgemeester volgend 
in rang op de presiderende met de laatste twee taken belast.193  
 
Waar in de stukken het woord burgemeester in enkelvoud wordt gebruik, verwijst het naar 
de burgemeester van gemeentewege.194 Deze wordt voor het eerst in 1397 in de bronnen 
vermeld.195 Hij werd gekozen uit de stedelijke gemeenschap; volgens het Keurboek van 
1401 moest hij driemaal per jaar tijdens elk jaargeding de keuren bezweren.196 
Het heeft bijna een eeuw geduurd voordat de burgemeester van gemeentewege volledig 
door de landsheer was geaccepteerd. Een keur van 27 juni 1434, met instemming van 

                                                           
187 Jensma, ‘Autonoom’, 106. Het is niet altijd duidelijk of het om een tijdelijk bedoelde uitbreiding gaat, zie 
bijvoorbeeld voor 1345 de aanmerking bij Van de Wall, Handvesten, 197-199. 
188 SA 3, invnr 793. 
189 Van de Wall, Handvesten, 198, noot.  
190 Jensma, ‘Autonoom’, 106-107, verwijzend naar Van de Wall, Handvesten, 393 (1457), respectievelijk Fruin, 
Oudste rechten, 109. 
191 Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 112. Balen, Beschrijvinge, 269. 
192 Van de Wall, Handvesten, 1572; SA 1, invnr 301. 
193 Van de Wall, Handvesten, 1886. 
194 Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de Daglijst of gedenkboek der gewoonlijke bezigheden (1652), een agenda 
van de werkzaamheden van het stadsbestuur (Collectie Verordeningen, invnr 20, nr 10. Herhaaldelijk herdrukt, 
o.a. bezorgd door Matthijs Balen. De lijst van bestuurders is daarin: schout, burgemeester der stad Dordrecht, 
schepenen, waaronder als eerste de burgemeester van ’s herenwege wordt genoemd, vervolgens de raden.  
195 Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 111. 
196 Fruin, Oudste rechten,77.  
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Oudraad, Achten en dekens van de gilden en gemene neringen, regelde de verkiezing van 
de burgemeesters en gaf hun stem en zitting in het gerecht.197 De burgerij verkreeg zo 
invloed op het stadsbestuur. Filips de Goede achtte dit niet in overeenstemming met de 
privileges en verklaarde de keur in 1440 nietig.198 Het handvest van 1456  herstelde hem 
weer in zijn functie en liet de nominatie aan de Achten.199 Reeds zes jaar later trok de 
hertog het weer in en gaf de nominatie aan de neringen terug.200 In 1478 gaven Maximiliaan 
en Maria een ‘definitieve’ regeling van het stadsbestuur, waarbij de Achten weer in ere 
werden hersteld.201  
Sindsdien kwam het ambt niet meer in gevaar en evolueerde tot een vooraanstaande 
politieke positie. Zo was het in 1572 burgemeester Arend van der Mijle, die namens het 
stadsbestuur de Spaanse troepen weigerde toe te laten, waarop stadhouder Bossu hem 
toegevoegd zou hebben, ‘Gij oude, met uw grijze baard.”202  
 
De burgemeester van gemeentewege presideerde de Oudraad en bepaalde zo de agenda. Tot 
1674 nam in geval van afwezigheid de burgemeester van ’s herenwege, ‘volgens het 
gebruyck’ die taak op zich.203  
 
Het nieuwe octrooi op de magistraatsbestelling van 1674 bepaalde, dat er vier 
burgemeesters zouden zijn, van wie er elk jaar twee aftraden.204 Oudraad en Achten 
nomineerden, de stadhouder benoemde drie burgemeesters, de Oudraad de vierde, zoals dat 
altijd al geweest was – namelijk de burgemeester van gemeentewege.205 Elk van de 
burgemeesters nam drie maanden het presidium waar, de teelte. De presiderend schepen 
was in naam nog burgemeester van ’s herenwege, maar wordt niet meer tot de vier 
gerekend. De afgetreden burgemeesters bleven lid van de Oudraad en vormden daarbinnen 
een groep van twaalf personen waaruit steeds weer de regerende burgemeesters werden 
gekozen.206  
Over de uitbreiding was in maart 1674 uitvoerig in de Oudraad gedelibereerd. De beslissing 
werden echter door de prins genomen.207 De commissie uit de Oudraad die het nieuwe 
octrooi moest voorbereiden was bijvoorbeeld verdeeld over de vraag of het aantal 
burgemeesters van één – dat wil zeggen die van gemeentewege - op vier gebracht moet 

                                                           
197 Van de Wall, Handvesten, 522-523. 
198 Sententie van 20-12-1440; Van de Wall, Handvesten. 523, noot. Dresch, Rechtspraak, 2, noot 4. 
199 SA 1, invnr 289, fol 165v-167v; regest 405; Balen, Beschrijvinge, 528. 
200 SA 1, invnr 115, regest 415. 
201 SA 1, invnr 101 (regest 449), Van de Wall, Handvesten, 680. 
202 Lips, Wandelingen, 581. 
203 Resolutie Oudraad, 29 augustus 1672. SA 3, invnr 53, fol 72vs. 
204 Octrooi: Van de Wall, Handvesten, 1875 ev; de uitvoerige instructie voor de burgemeesters aansluitend op 
1886ev; Veldhuyzen, Nieuwe Heeren, 38 ev. 
205 Willem IV trok de benoeming van alle vier burgemeesters aan zich. 
206 De Herenboekjes vermelden de acht oud-burgemeesters afzonderlijk, direct na de regerende burgemeesters. Elk 
van de twee klassen, waarin de regenten zich verdeeld hadden, leverde zes burgemeesters, van wie er twee 
‘regerend’ waren.  
207 Veldhuyzen, Nieuwe Heeren. 
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worden. Het archief moest uitkomst brengen: secretaris Muys raadpleegde 
privilegeboeken en stadsrekeningen en concludeerde dat er vroeger ook vier geweest 
waren.208 
De vier regerende burgemeesters vormden gezamenlijk een college, de 
burgemeesterskamer. De kamer ten beleide werd opgeheven (zie de betreffende paragraaf 
hierna). De burgemeesterkamer nam ook van het gerecht een aantal taken over, maar de 
instructie is daarover nogal vaag: de secretarissen moesten er voor waken dat de beide 
administraties door elkaar zouden gaan lopen.209 Ook Van de Wall komt niet verder dan te 
zeggen dat de burgemeesters “vele ende verscheyde saken” op zich namen die vroeger door 
het gerecht werden gedaan. 
Voor hun inspanningen ontvingen de burgemeesters een bescheiden vergoeding van 200 
gulden per jaar en het recht ambten te vergeven, voor zover dit niet aan de Oudraad, het 
gerecht, de thesauriers of de Achten toekwam.210 De admissie van notarissen, procureurs en 
de aanstelling van kamerbewaarders en concierges bleef voorbehouden aan het gerecht. 
 
De nominatie van burgemeestersposten verliep in de achttiende eeuw volgens onderlinge 
afspraken, in de vorm van formele conventies (zie de inleiding tot deze paragraaf). 
Regerende burgemeesters en oud-burgemeesters vormden een politieke elite, die boven de 
andere ambten verheven was. Toen in 1757 mr. Philip van den Brandeler, oud-
burgemeester, noodgedwongen verkozen werd tot schepen, omdat wegens parentage in de 
Oudraad niemand anders beschikbaar was, stelde de presiderend burgemeester het gerecht 
voor hem vrij te stellen van de gewone commissies voor schepenen, omdat zulks niet in 
overeenstemming was met de status van een oud-burgemeester en dus schade toebracht aan 
de ‘burgermeesterlijke waardigheid’211 
 
Wanneer een kandidaat de benoeming tot burgemeester niet kon aannemen, zoals in 1761 
dezelfde Philip van den Brandeler, die toen ook zitting had in het college ter admiraliteit, 
rees de vraag of hij dan in een later jaar wel met voorrang zou kunnen worden benoemd. 
Het dossier in deze zaak bevat zelfs een formele casuspositie in 1764 van Haagse 
advocaten.212  
 
Het was de taak van de burgemeester “in der tijd”, dat is de burgemeester van 
gemeentewege, schrijft Balen, de eed citerend, de stad in haar voorrechten, handvesten, 
oude herkomen en keuren te handhaven; de burgerij voor te staan en enigheid onder de 
                                                           
208 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 39; gebaseerd op Notulen van het Besoigne op de resumptie van de octrooie 
…1673. SA 3, invnr 793. 
209 Van de Wall, Handvesten, 1886-1889. 
210 SA 3, invnr 1925 is een lange lijst uit ca 1675 van functies waarover de burgemeesters in geval van vacant zijn 
konden beschikken: klerk van de thesauriers, dienaren van het comptoir van de thesaurie, waagmeesters, 
keurmeester van de hop, kapitein en luitenant van het stapelrecht, supraintendent, baljuw en vendumeester van de 
lakenhal, stadsprocureurs, serviesmeester, brandemmermeester, secretaris van de slagroede, kloksteller, 
stadsdrukker, overman van de bierdragers, opzieners van de slikwerkers, makelaars van grof zout, collecteurs stads 
wijnaccijns, collecteurs van stads bieraccijns, bakenmeester, keurmeester van de haring en zoute vis, 
stadtrompetters, wijnsledenaars, havenmeesters, opzieners wagenveren, luider van de zaalklok, enz.  
211 ORA, invnr 18, fol 55. 
212 SA 3, invnr 336. 
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gemeente te bewaren; het gerecht vier maal per week samen te roepen; de jaar- of poorters 
en pleitgedingen naar oude gewoonte te laten plaatsvinden; dagvaardingen bezegelen; de 
Oudraad samen te roepen als dat nodig is; alle stads- en landzaken voor te leggen; stemmen 
te verzamelen; wie het poorterschap verzoekt de eed af te nemen; het regelen van de 
benoeming van de Achten en van de thesauriers; de stadssleutels te bewaren en het 
wachtwoord te geven. Hij was ondermeer vrijheer van de heerlijkheid van de Merwede, 
kerkmeester, kolonel van de burgercompagnieën, geschutmeester en leproosmeester. 
Burgemeesters beheerden de geldmiddelen en woonden regelmatig als gedeputeerden van 
de stad vergaderingen van de Staten van Holland bij.213 Ook de verpachting van de 
gemenelandsmiddelen behoorde tot de taken van de burgemeesters. Ze namen “vele ende 
verscheyde saken” op zich, die voor 1674 door het gerecht werden gedaan.214 
 
Een voorbeeld van de werkwijze van de burgemeesters, dat tevens de betrekkelijk grote 
mate van zelfstandigheid laat zien, is de aankoop door de stad van de tegenovergelegen 
heerlijkheid Papendrecht en Matena in 1744.215 Een poging daartoe in 1742 ondernomen 
was toen vastgelopen. In 1744 heropenden de burgemeesters de onderhandelingen en 
burgemeester Braats ging met de ambachtsvrouwe onderhandelen. Het gesprek resulteerde 
in de aankoop voor 45.000 gulden. Pas toen rapporteerde de presiderend burgemeester in de 
Oudraad. In opdracht van de raad controleerde Braats de boeken om het opgegeven 
rendement van de heerlijkheid te verifiëren. Op 16 november bracht hij rapport uit en op 
grond daarvan keurde de Oudraad de aankoop goed. Initiatief en uitvoering lagen dus bij 
burgemeesters; de Oudraad deed in dit proces niet veel meer dan formeel bevestigen wat de 
burgemeesters hadden besloten. 

De Oudraad 
In Hollandse steden was het toonaangevende orgaan in de zeventiende en achttiende eeuw 
de vroedschap. Behalve in de naam van het college, Oudraad, week Dordrecht hierin niet 
wezenlijk af. Deze naam verraadt de oorsprong van het college: afgetreden schepenen en 
raden. Al uit een oorkonde van Jan van Avesnes uit 1296 kan worden opgemaakt dat oud-
schepenen en –raden bij het stadsbestuur in bijzondere gevallen betrokken bleven.216 Een 
keur uit 1345 spreekt  van “…rechter, schepenen ende raedt, die nu ter tijt zijn ende 
voormaels geweest hebben.."217  Deze vermeldingen behoeven nog niet te betekenen dat er 
toen al sprake was van een permanent en formeel college. Ook in andere steden is een 
vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen.218 Oud-bestuurders waren ad-hoc oproepbaar 
wanneer belangrijke besluiten genomen moesten worden, zoals in 1370 over de wijnhandel, 
in 1371 bij de sanering van de stadsfinanciën, of in 1395 bij de instelling van de Achten.219 

                                                           
213 Balen, Beschrijvinge, 329. 
214 Van de Wall, Handvesten, 1886.  
215 SA 3, invnr 109, Resoluties Oudraad 1744, fol 73vs-75vs. 
216 SA 1, invnr 105, regest 92. Van de Wall, Handvesten, 95.  
217 Van de Wall, Handvesten, 197, ontleend aan een keur en privilegeboek in bezit van de heer Meerman. Dit is 
thans in het stadsarchief aanwezig onder nr 670, in de gedrukte inventaris X.20. De kleine leesfouten van Van de 
Wall zijn in het citaat aan de hand van het origineel gecorrigeerd. Zie ook Geschiedenis van Dordrecht, 112. 
218 Bijvoorbeeld Amsterdam, Iterson en Van der Laan, Vroedschap 9. 
219 Fruin, Oudtste rechten, deel 1, nrs 96; SA 1, invnr 210, regest 294; SA 1, 113, regest 316.  
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In de keur van 1401 tot het vernieuwen van het keurboek is sprake van het hele gremium 
aan adviesorganen dat bij de besluitvorming in belangrijke zaken was betrokken: Schout, 
schepenen, raad, Oudraad (‘den ouden rade’), Achten, dekens en gemene gilden.220 En zelfs 
al eerder, in 1383, werd gesproken van de oude raad, als ware het een bestaand college, 
namelijk in de aanhef van het eerste stadsboek, dat was aangelegd opdat “… den ouden 
rade ende twaelven stadich bliven van allen zake, die in rade, in dinghen en vonnessen ende 
sceydinghe…”221 Het institutionele karakter van de raad werd bevestigd in een stadskeur 
van 18 april 1467, waarbij schout, burgemeesters, schepenen, raad, Oudraad, Achten en 
Dekens van de gemene neringen van Dordrecht bepaalden, dat ieder die schepen of raad 
geweest was, voortaan lid van de Oudraad zou zijn.222 Opvallend is dat de landsheer er niet 
bij betrokken lijkt te zijn geweest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam, of later in 
Dordrecht zelf bij de instelling van de Veertigen.223 
 
De bevoegdheden van de Oudraad waren toen nog niet duidelijk. De volgorde in 
bovenstaande opsomming suggereert een bescheiden plaats, na het gerecht, maar wel voor 
de Achten. De Geschiedenis van Dordrecht stelt dat al in de vijftiende eeuw zonder 
instemming van de Oudraad keuren niet geldig zouden zijn224 en ook Van de Wall dichtte 
de Oudraad al vroeg een beslissende stem toe, verwijzend naar keuren die mede op naam 
van de Oudraad waren uitgevaardigd.225 De keurboeken laten echter voor de vijftiende 
eeuw nog een grote variatie zien. Vele keuren zijn inderdaad met medewerking van de 
Oudraad tot stand gekomen, maar andere spreken alleen van de goede lieden van de stad – 
het gerecht, want deze term komt ook voor in combinatie met Oudraad en Achten. Een keur 
van 1455, die de toegestane verwantschap tussen leden van het gerecht regelt, is gegeven 
op naam van burgemeester, schepenen, raad, Achten, Dekens en gemene neringen, ‘met 
gemene morgenspraak overeengekomen’, deze maakt dus geen melding van de Oudraad. 
De keur op de molenaars van 1458 is weer alleen van de Goede lieden. Dit soort keuren op 
de uitoefening van ambachten zou, zoals we eerder zagen, nog tot aan het einde van de 
achttiende eeuw op naam van het gerecht uitgevaardigd blijven worden.226 
 
In de zeventiende eeuw ontwikkelde de Oudraad zich tot het belangrijkste bestuursorgaan, 
waar in de eerste plaats de gewestelijke politiek besproken werd. De Oudraad wees de 
gedeputeerden naar de Staten van Holland aan. Maar ook in belangrijke plaatselijke 
kwesties had uiteindelijk de Oudraad het laatste woord. Alle benoemingen van stedelijke 
ambten werden door de Oudraad gedaan, als ook de voordrachten voor functies in 

                                                           
220 SA 1, invnr 193, regest 324; afgedrukt bij Fruin, Oudste rechten, deel 1, blz 1. 
221 SA 1, 14, fol 1. Geciteerd in de gedrukte inventaris. Inmiddels is de tekst vrijwel onleesbaar geworden.  
222 SA 1, invnr 14, Aktenboek, fol 321vs;  Van Wall, Handvesten, 626. 
223 In Rotterdam instelling van een college van Veertigen, waaruit de Vroedschap is voortgekomen. Ten Boom, 
Rechterlijke archieven, 3. Amsterdam kreeg in 1425 een college van 24 leden, gekozen uit de burgerij. Iterson en 
Van der Laan, Vroedschap, 10. Amsterdam kende naast de Vroedschap een oudraad, bestaande uit de regerende en 
de oud-burgemeesters (blz 14-15). Zie voor het Dordtse college van Veertigen de betreffende paragraaf. Filips de 
Goede bevorderde de totstandkoming van vroedschappen, mede om de macht van de gilden in te tomen.  
224 Geschiedenis van Dordrecht, 112, zonder verwijzing naar de bron voor de bewering.  
225 Van de Wall, Handvesten, 1343.  
226 Fruin, Oudste rechten. Deel 1, passim. 
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gewestelijke en landelijke besturen.227 Wie lid was van de Oudraad had invloed en 
aanzien. Aan het lidmaatschap waren doorgaans weer bestuurlijke nevenfuncties 
verbonden. 
In de loop van de zeventiende eeuw ontstonden binnen de Oudraad verschillende facties, 
die elkaar de vergeving van de betere ambten betwistten.228 Elke factie of klasse, had een 
leidende regent met zijn ‘vrienden’. Vooral tijdens de stadhouderloze tijdperken, wanneer 
de macht van de Oudraad op zijn grootst was, begonnen de facties onderling afspraken te 
maken, acten van correspondentie, om onrust onder de burgerij te voorkomen. Een kritiek 
moment was vooral wanneer de stadhouder kinderloos overleed. Zo maakten direct na de 
dood van Willem III in 1702 twee facties afspraken om te voorkomen dat regenten die 
tijdens diens bewind op een zijspoor waren gezet, ogenblikkelijk hun kans zouden grijpen, 
wat ongetwijfeld tot ordeverstoringen zou leiden.229 
 
Aanvankelijk was de omvang van de Oudraad niet gebonden aan een aantal, ook niet bij het 
‘instellingsbesluit’ van 1467. Ledenlijsten in registers uit het oud rechterlijk archief uit het 
einde van de zestiende eeuw laten zien dat het aantal toen tussen de 20 en 22 lag, daaronder 
niet de schepenen en raden begrepen, zodat het totaal op omgeveer 35 leden kwam.230 Dat 
schepenen en raden deel uitmaakten van de Oudraad blijkt uit een resolutie van 28 
september 1594, vastgesteld in een vergadering van schout, burgemeester, schepenen, 
raden, Oudraden en Achten, waarin rang en sessie werden vastgesteld.231 Daarvoor was de 
volgorde van spreken in de deliberaties naar anciënniteit geweest. De nieuwe regeling gaf 
aan de schout de eerste plaats, maar zoals dat altijd in het gerecht gebruik was geweest, zou 
hij na de jongste raad zijn mening geven. Na de schout volgden de burgemeester van 
gemeentewege, de burgemeester van ’s herenwege, de schepenen, de raden, de oud-
burgemeesters en tenslotte de oudraden, ongeacht of ze schepen of raad waren geweest. Ten 
tijde van Van de Wall sprak de schout na de jongste schepen. 
De onbegrensdheid van het ledenaantal leidde er toe dat er omstreeks 1650 niet minder dan 
60 oudraden waren. Het eerste octrooi op de magistraatsbestelling van 1652 stelde het 
aantal op 40, plus de schout. Een bijkomende bepaling was dat voortaan schepenen bij 
voorrang uit leden van de Oudraad gerecruteerd zouden moeten worden; pas wanneer het 
aantal leden van de Oudraad onder de 40 zou komen, konden nominaties voor schepenen 
uit de burgerij gedaan worden. De maatregel had formeel als doel de omvang te reduceren, 
maar had tot gevolg dat de regenten een nog geslotener kaste gingen vormen.  
 
De Oudraad had niet een vaste vergaderdag, maar werd steeds ad-hoc bijeengeroepen. 
Zeker vanaf het midden van de achttiende eeuw gebeurde dat door middel van schriftelijke 
convocatie, meestal de dag vóór de vergadering.232 Het verhandelde in de Staten van 

                                                           
227 Zie bijvoorbeeld SA 3, invnrs 1901-1910, Registers van offitiën, 1613-1793. 
228 Roorda, Partij en Factie; Veldhuijzen, Nieuwe Heeren; Knapen, De Witt 
229 Handschriftenverzameling, invnr 1490. 
230 Bijvoorbeeld in het Presentatieboek 1586; ORA invnr 568. Ook de andere delen uit deze korte reeks registers 
bevatten dergelijke lijsten. 
231 SA 3, invnr 301. Van de Wall vond dit stuk in 1770 nog zo belangrijk, dat hij het in zijn Handvesten afdrukte 
(blz 1572), hoewel de regeling toen al meer dan een eeuw anders was. Ook bij Balen, Beschrijvinge, 345.  
232 In de handschriftenverzameling, invnr 1368, bevindt zich een aantal (voorbedrukte) convocatiebriefjes. 
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Holland en West-Friesland was doorgaans bepalend voor het convoceren; kwamen de 
Staten niet bijeen, dan was ook de Oudraad doorgaans op reces. Maakten de Staten 
overuren, wat niet alleen in oorlogstijd, maar ook bij overlijden of benoeming van de 
stadhouder gebeurde, dan kwam ook de Oudraad veelvuldig bijeen.  
De centrale figuur in de Oudraad was de president, de burgemeester van gemeentewege. Hij 
leidde de vergaderingen, deed de voorstellen en trok de conclusies uit de beraadslagingen. 
Toen in 1674 het aantal burgemeesters van twee op vier was gebracht, rouleerde het 
voorzitterschap om de drie maanden.233 De voorzittend burgemeester overlegde tevoren met 
de pensionaris over Haagse zaken.234 Het was evenwel steeds een gedeputeerde (doorgaans 
een der burgemeesters) die in de Oudraad rapport uitbracht over wat er in de Staten en 
Staten-Generaal besproken was. In de achttiende eeuw trad de pensionaris doorgaans als 
rapporteur op wanneer hij in de stad was. 
 
Bij toerbeurt was een van de twee stadssecretarissen bij de vergaderingen aanwezig om te 
notuleren.235 Vanaf 1674 kon de secretaris zelf ook lid zijn van de Oudraad, maar hij had 
geen stemrecht. Ingeval van benoeming tot schepen moest hij het secretarisambt 
neerleggen, of geen schepen worden. Secretarissen waren voorts verantwoordelijk voor het 
redigeren van extract-resoluties en de verzending daarvan aan belanghebbenden. Zij 
voerden de correspondentie van de Oudraad en namen deel aan de activiteiten van 
commissies. 

Achten 
In het college van de Achten hadden de gilden een formele invloed op het stadsbestuur. De 
dekens konden een voordracht doen van 24 personen, waaruit de landsheer of diens 
vertegenwoordiger - en na de Opstand de stadhouder - een keuze maakte van 8 leden. Het 
gerecht beoordeelde de genomineerden of ze wel aan de eisen van benoembaarheid 
voldeden. In stadhouderloze tijdperken trok de Oudraad de benoeming aan zich.236 Evenals 
de andere bestuursorganen, de schout, het Gerecht, de Oudraad en de Veertigen, is het 
college van middeleeuwse oorsprong. Jensma, op gezag van Van de Wall geeft 19 februari 
1386 als instellingsdatum.237 Daarvoor heeft nog een mogelijk niet-permanent college van 
de Twaalven bestaan, dat onder meer in 1371 betrokken was bij de sanering van de 
financiën.238 Gedurende een korte periode, tot 1382, hebben de Twaalven de vergaderingen 
van het gerecht mogen bijwonen. In de loop van de vijftiende eeuw wordt nog enkele malen 

                                                           
233 Regeringsreglement 1674. 
234 Een pak notulen van deze vergaderingen (1712-1739) is nog aanwezig in het archief van de burgemeesters: SA 
3, invnr 865. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd de Haagse politiek in commissies voorbesproken, 
zoals blijkt uit de twee delen kladresoluties over de jaren 1635-1655; SA 3, invnrs 198 en 199. 
235 Volgens de instructie van 1668 (Resoluties Oudraad van 20 en 23 februari 1668, SA 3, invnr 92-99vs) , waarbij 
de ambten van pensionaris en secretaris gescheiden werden, zou de pensionaris de resoluties moeten opstellen, 
maar daarvan blijkt in de resoluties niets.  
236 Voor de zeventiende en achttiende eeuw geven de regeringsreglementen (zie paragraaf over het Gerecht) 
duidelijke voorschriften voor de procedure en criteria. Regeringsreglement 1652, art 7; Regeringsreglement 1703, 
art 14.  
237 Jensma, ‘Autonoom’, 108-109; Van de Wall, Handvesten, 333; Geschiedenis van Dordrecht deel 2, blz 216. 
238 Jensma, ‘Autonoom’, 108; Van de Wall, Handvesten, 304. 
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van Twaalven gewag gemaakt, al is het twijfelachtig of het dan wel om hetzelfde college 
gaat, of dat de dekens van de twaalf sleutelgilden of tresorieën bedoeld worden.239 
Albrecht van Beieren bevestigde de instelling van de Achten bij de verzoeningsoorkonde 
van 28 april 1395 en regelde de wijze van voordracht. De akte geeft het recht van 
voordracht aan de ‘poorters’ van Dordrecht. Jan van Beieren was in 1418 nauwkeuriger 
door de gilden als vertegenwoordigers van de poorters aan te wijzen.240 Maximiliaan en 
Maria bevestigden in augustus 1478 het bestaan van het college, samen met andere 
instellingen van de burgerij: de Veertigen en de burgemeester van gemeentewege.241 
 
De Achten mochten met het gerecht vergaderen over zaken die de gilden en neringen 
betroffen. Ze hadden bovendien twee van de acht zetels in de commissie die ieder jaar werd 
samengesteld om de rekeningen af te horen. Bij de keuze van de burgemeester en de 
tresoriers brachten ze twaalf stemmen uit, tegen de veertien van het gerecht, waaruit de 
conclusie getrokken kan worden dat de Achten de voortzetting van de oudere Twaalven zijn 
geweest. In de zeventiende en achttiende eeuw, toen het centrum van de plaatselijke 
politieke macht bij de Oudraad was komen te liggen en ook daar de verkiezingen van 
burgemeester en thesaurier plaats vonden, stemden de Achten met de Oudraad mee, nog 
steeds in de verhouding van twaalf tegen veertien. Ze waren voorts betrokken bij het 
vaststellen van keuren, waarin ze in de opsomming steeds na de Oudraad, maar vóór de 
Veertigen genoemd worden. Wanneer de Oudraad over de electie van nieuwe Achten 
delibereerde, gebeurde dat zonder hen.  
In de eerste helft van de zeventiende eeuw probeerde de Oudraad de invloed van de gilden 
op de verkiezing van de Achten terug te dringen. Dat leidde in 1647 tot een tumult dat de 
regenten niet anders konden bedwingen dan door de gilden in hun rechten te herstellen, 
waarvoor een op 14 oktober 1647 een concordaat werd gesloten tussen het stadsbestuur en 
de dekens. Onder voorzitterschap van de burgemeester van gemeentewege zouden de 
dekens de nominatie voor de Achten doen en deze aan het gerecht presenteren.242 Het feit 
dat toen het houten boek, het privilegeboek waarin de gilden hun “wetboek” zagen, 
onvindbaar was gebleken, had weinig bijgedragen aan het vertrouwen van de burgerij in het 
stadsbestuur.243 
 
De Achten vertegenwoordigden in zekere zin de brede burgerij.244 De 24 genomineerden 
waren gelijkelijk verdeeld over elk van de vier kwartieren van de stad en zo ook de 
gekozenen, twee uit elk kwartier. Binnen hun kwartier hadden de Achten taken op het 
gebied van brandveiligheid en openbare orde. De twee Achten van het vierde kwartier 
vormden samen met de tresorier van reparatiën de grachtmeesters.245  

                                                           
239 O.a. Balen, Beschrijvinge,  350 (1462). Zie voor deze gilden hoofdstuk 5.  
240 SA 1, invnr 113 (regest 316), Van de Wall, Handvesten, 353 en SA 1, invnr 114 (regest 341), Van de Wall, 
Handvesten, 457. 
241 SA 1, invnr 101 (regest 449), Van de Wall, Handvesten, 680.  
242 Balen, Beschrijvinge, 558; SA 3, invnr 793 e.v.  Geschiedenis van Dordrecht, deel 2, blz 19-23. 
243 Zie over het houten boek hoofdstuk 5. 
244 Geschiedenis van Dordrecht deel 2, blz 218. Formeel blijkt dat uit de bovengenoemde oorkonde uit 1418 van 
Jan van Beieren.  
245 Balen, Beschrijvinge, 350. 
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De Achten vergaderden in voorkomende gevallen met de Oudraad, waarvan ze overigens 
geen lid waren, maar kwamen ook zelfstandig bijeen; ze kozen uit hun midden een 
voorzitter, die in de achttiende eeuw de burgemeester van de Achten werd genoemd, maar 
overigens geen deel uitmaakte van het college van vier burgemeesters.246  
 
Het archief van de Achten, dat als hoofdstuk 10 in de inventaris van het stadsarchief 3 
(1572-1795) is opgenomen, bestaat uit de serie resoluties vanaf 1637 en een aantal losse 
stukken, doorgaans met betrekking tot conflicten met het stadsbestuur. Het archief maakt 
geen onderdeel uit van dit onderzoek. 

 

 
 

Afbeelding 3.1: Stembiljet voor de nominatie van de Achten, 1720. Losliggend in het resolutieboek van de 
Oudraad, 1720, SA 3, invnr 85. 

 

Veertigen 
In vijftiende-eeuwse keuren wordt naast de Oudraad een aantal malen ook de “rijcheyt”,  
“wysheit” en/of “vroescap” als mede-uitvaardiger genoemd.247 Filips de Goede 
institutionaliseerde de Dordtse rijkheid, wijsheid of vroedschap in 1456 als college van de 
Veertigen.248 Het college moest fungeren als kiescollege voor het gerecht en Filips zou 
ermee beoogd hebben de conflicten met de gilden te voorkomen. Al in 1462 trok Filips op 
verzoek van de gilden de keur weer in, omdat het eerder tot onenigheid leidde dan dat het 
deze voorkwam. Het Groot Privilege van Maria van Bourgondië stelde de mogelijkheid 
opnieuw open. In 1478 werd een nieuw college van Veertigen ingesteld, bevestigd in 1481 
en 1494. Sindsdien is het ononderbroken blijven bestaan. Het college kan gezien worden als 

                                                           
246 Zie de lijsten van ambten in de Herenboekjes. 
247 Al in een keur uit 1410, Van de Wall, Handvesten, 421  Geschiedenis van Dordrecht, 113; Fruin, Oudste 
rechten, 97. 
248 SA 1, invnr 289, fol 165v-167v; regest 405; Balen, Beschrijvinge, 528. 
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in het verlengde liggend van de vroedschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden waar 
een college van veertig, de Veertigraad,  nogal eens met de vroedschap concurreerde.249 
 
De competentie van de Veertigen was beperkt tot het opstellen van nominaties van 
schepenen en (tot 1652) raden. Het gerecht controleerde of de genomineerden wel aan de 
eisen voor benoeming voldeden, stuurde de nominatie door naar de Oudraad en deze deed 
de voordracht aan de stadhouder. Deze positie maakte in politiek turbulente tijden het 
college kwetsbaar, zoals bijvoorbeeld bleek in de jaren 1672 tot 1685. Dat de resoluties van 
het college in 1672 aanvangen zal daarmee te maken hebben gehad.250 Sinds dit conflict 
pretendeerden de Veertigen “het lichaem van de gemeente” te presenteren. 251  
 
De Veertigen hielden zichzelf voltallig door coöptatie: tweemaal per jaar werden eventuele 
ontstane vacatures opgevuld. Stadhouder Willem III verklaarde in 1672 het ambt van 
Veertig onverenigbaar met dat van magistraat.252 Achten mochten wel tevens lid zijn van de 
Veertigen. Dat na de dood van de stadhouder met dit voorschrift opnieuw de hand werd 
gelicht blijkt uit een dagboek van mr. Pieter van Brandwijk van Blokland, die zelf lid van 
de Achten was. In 1705 waren slechts 14 Veertigen niet ook gelijktijdig lid van de Oudraad 
(wat ook niet expliciet verboden was door Willem III), maar er waren er ook die tevens 
schepen waren. Govert van Wezel was thesaurier van het groot comptoir, schepen (en dus 
lid van de Oudraad) en Veertig.253 
 
De Veertigen hadden een eigen secretaris. De archiefvorming is bescheiden en maakt geen 
onderdeel uit van het onderzoek. 

De thesauriers 
De burgemeesters waren verantwoordelijk voor de stadswerken en het beheer van de 
stedelijke middelen. Zeker tot 1367 legden burgemeesters zelf verantwoording over het 
beheer af aan het stadsbestuur. Daarna werden thesauriers met de uitvoering belast, al 
vermeldt Balen al een thesauriersrekening van 1304.254 In de paragraaf over de 
burgemeesters kwamen de thesauriers reeds ter sprake. Wat in de veertiende eeuw hun 
functie was blijft bij gebrek aan bronnen onduidelijk, evenals hun aantal. Volgens een akte 

                                                           
249 Geschiedenis van Dordrecht, 113. Oorspronkelijk bestond in Leiden de Vroedschap uit de schepenen en 
burgemeesters en oudschepenen en -burgemeesters, aangevuld met vertegenwoordigers van de rijcdom, indien dat 
nodig geacht werd. In 1449 werd de Veertigraad opgericht, dat, evenals in Dordrecht, de nominaties opstelde voor 
schepenen. In 1510 werd voorgeschreven dat alle leden van de Veertigraad vroedschap moesten zijn. Een officiële 
samensmelting van beide colleges vond niet plaats, wel één de facto. In dit college, over het algemeen aangeduid 
als de Veertigraad of Grote Vroedschap, zaten zodoende de burgemeesters en schepenen, de oud-burgemeesters en 
oud-schepenen en daarnaast een aantal leden dat nog geen magistraatsfunctie had bekleed, die aangeduid werden 
als veertigen of veertigen in rade. Zie R.C.J. van Maanen (red), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, 
dl. 1, 89-90, 92, en dl. 2, 60.  
250 Veldhuijzen, Nieuwe Heren behandelt dit conflict diepgaand.  
251 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 41; SA 3, invnr 1804. 
252 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 31. 
253 Collectie Handschriften, invnr 1490. 
254 SA 1, kopnoot bij de beschrijving van de rekeningen, invnrs 419-481; Balen, Beschrijvinge, 120; op bladzijde 
168 en 269 vermeldt nog een burgemeestersrekening in 1365. 
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van 1345 werden thesauriers toen aangesteld en ontslagen "bij den gemeenen geselscepe 
van scepenen ende raeden die bij tijden geweest hebben", dat wil zeggen door het gerecht 
en oudraden.255   
Volgens Jensma zou met het definitief vaststellen van het aantal burgemeesters op twee, in 
het begin van de vijftiende eeuw, ook de thesauriers een plaats in het bestuurlijk apparaat 
hebben gekregen.256 De oudste stadsrekening uit de vijftiende eeuw die bewaard is 
gebleven, over 1429, is zeker opgemaakt door de thesauriers. In 1434 fungeerden in elk 
geval twee thesauriers als permanente financiële beheerders. Ze werden aanvankelijk direct 
verkozen door de gilden, later door de Achten, en waren direct verantwoording 
verschuldigd aan de burgemeesters.257 Of er toen ook een taakverdeling tussen de 
thesauriers was blijft eveneens onduidelijk. Zelfs het aantal fluctueerde nog, vóór 1483 
waren het er soms drie, vier of zelfs vijf. Daarna steeds twee en dat is zo tot aan het einde 
van het Ancien Régime gebleven. Van Dalen constateerde tussen 1522 en 1527 een 
splitsing in competenties tussen de thesaurier van het groot comptoir aan de ene zijde en die 
van reparaties (klein comptoir) aan de andere zijde.258 Beide thesauriers hadden hun eigen 
inkomsten en waren verantwoordelijk voor bepaalde uitgaven. De thesaurier van het groot 
comptoir betaalde onder andere de kosten van het bestuurlijk apparaat en de aflossingen 
van renteleningen. De thesaurier van reparaties was vooral verantwoordelijk voor 
stadswerken. 
De zittingsduur was twee jaar, maar de aftredende thesaurier was onmiddellijk herkiesbaar 
voor eenzelfde termijn. In januari 1560 werd besloten de ambtstermijn op maximaal vier 
jaar te stellen.259 Op 8 januari 1596 bepaalde het voltallig stadsbestuur (schout, 
burgemeesters, schepenen, raden, oudraden en Achten), dat de thesauriers niet langer dan 
drie jaar zouden mogen dienen, en daarna minstens twee jaar ‘stille staan’.260 Vanaf 1576 
werd het de gewoonte dat de thesaurier van reparatiën na afloop van zijn termijn thesaurier 
van het groot comptoir werd.261 Dat is zo gebleven tot 1795, toen de functie als onderdeel 
van het bestuurlijk apparaat is opgeheven. 
 
De rekeningen werden afgehoord door een college van acht personen: twee burgemeesters, 
twee schepenen, twee oudraden en twee Achten. De goedkeuring schreef eén van de 
stadssecretarissen als apostille aan het slot van de rekening. Hij maakte daarvan tot aan het 
einde van de zestiende eeuw aantekening in het stadboek.262 
 
                                                           
255 Geschiedenis van Dordrecht 1, 111-112. Van de Wall, Handvesten, 197-199. 
256 Jensma, ‘Autonoom, 106-107, verwijzend naar Van de Wall, Handvesten, 393 (1457), respectievelijk Fruin, 
Oudste rechten, 109. 
257 Geschiedenis van Dordrecht 1, 111-112, 120. In 1477 werd de functie, evenals van secretarissen, min of meer 
definitief geregeld. Geschiedenis van Dordrecht 1, 105. 
258 De stadsrekening van 1522 is nog van beide thesauriers; de eerstvolgende, over 1527 is van de thesaurier van 
reparatiën. Die van het groot comptoir ontbreekt over dat jaar, de eerste daarvan is van 1535. 
259 Geschiedenis van Dordrecht 1, 120; Fruin, Oudste rechten 1, 154. Heymen Aryensz Blienborch was 16 of 17 
jaar thesaurier geweest en wilde er wel van af. 
260 Balen, Beschrijvinge, 384-385. 
261 Een formeel besluit daartoe schijnt niet genomen te zijn, maar het blijkt overduidelijk uit de thesaurierslijsten 
die Van den Brandeler en Van Dalen op basis van de rekeningen hebben opgesteld. 
262 Zie het hoofdstuk Der stede register. 
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In 1693 vond een herverdeling van taken plaats tussen beide thesauriers. De thesaurier van 
het groot comptoir administreerde voortaan de inkomsten, de thesaurier van reparatiën de 
uitgaven. Het stadsbestuur hoopte zo wat meer grip op de financiën te krijgen. De geldnood 
was in dat jaar zo hoog dat de thesauriers zich genoodzaakt voelden hun kantoor te sluiten 
omdat ze niet eens de werklieden meer konden betalen.263 De ontvanger van de penningen 
gedestineerd ten oorloge (zie over deze functionaris de paragraaf over het ambtelijk 
apparaat) moest bijspringen door 15.000 gulden ter beschikking te stellen en de afdracht 
van de verponding en de 100ste penning aan de gemenelandsontvanger op te schorten.264  
De reorganisatie was aanleiding voor het opstellen van een instructie voor de thesauriers en 
de instelling van de functie klerk ter thesaurie.265 

Kamer ten beleide 
Het stadsbestuur stelde in 1585 een afzonderlijk orgaan in om de materiële zaken van de 
stad te behartigen, “tot bestier van het finantiewezen”, de kamer ten beleide.266  Uit de 
instructie van 1585 voor de kamer valt op te maken, dat er toen het een en ander schortte 
aan het toezicht op de financiële administratie. Zo moesten de leden van de kamer er direct 
op toe zien dat thesaurier Jacob Cool zijn rekening over 1580 van de tol bij Gorinchem 
opmaakte en liet afhoren.267 
 
De kamer bestond aanvankelijk uit vier leden: drie gecommitteerden uit het stadsbestuur, 
onder voorzitterschap van de burgemeester van gemeentewege. In 1639 werd het aantal met 
een gecommitteerde uitgebreid. Twee gecommitteerden waren in het bijzonder belast met 
het opzicht van stadsgebouwen, twee met de financiën. Laatstgenoemden namen met de 
thesauriers het kantoor der thesaurie waar.268 In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld tijdens de 
uitvoering van grote werken zoals het graven van een nieuwe haven, werden extra leden 
gecommitteerd, steeds waren dat leden van de Oudraad of  Achten.269 
De thesauriers namen aan de vergaderingen van de kamer deel. Ze zijn dat ook na 1674, 
toen de kamer ten beleide werd opgeheven, in de vergaderingen van de 
burgemeesterskamer blijven doen, zegt Van de Wall.  
 
De kamer ten beleide verschafte middelen aan de thesauriers en zag toe op hun financieel 
beheer. De thesauriers mochten geen betalingen verrichten dan op ordonnantie van de 
kamer. Deze moest verder  
                                                           
263 Resoluties Oudraad 1693. SA 3, invnr 61, fol 73. De overweging resolutie Oudraad 21 maart 1692. SA 3, invnr 
61, fol 18-19.  
264 In 1691 was dat ook al eens gebeurd en na de afschaffing van de belastingverpachtingen in 1749 zou dat nog 
een keer plaatsvinden. 
265 Instructie SA 3, invnr 2011. 
266 Van Dalen, Geschiedenis, 217-218; Van de Wall, Handvesten, 1467ev. Balen, Beschrijvinge, 364, stelde het 
stichtingsjaar op 1591, maar Van de Wall toonde aan dat hij zich vergiste. Van de Wall publiceerde de instructie, 
die hij ontleende aan het Register gehouden bij Jacob Pauli (SA 3, invnr 30, fol 110-114vs).  
267 De serie rekeningen van de Tol bij Gorinchem: SA 3, invnrs 4470-4515. Jacob Cool was thesaurier van 
reparaties van 1576-1580.  De afhoring van de betreffende rekening, SA 3, invnr 4474, vond plaats op 19 maart 
1586. 
268 Van de Wall, Handvesten, 1471-1472; resolutie Oudraad van 5-1-1639. 
269 B.v. Resolutie Oudraad 15 april 1646. Lijsten van gecommitteerden bij Balen, Beschrijvinge, 365 ev 
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“een perfect register houden van alle de ordonnantien, conterollen van verhuyringe 
ofte coopcedullen die bij hem sullen worden gegeven ende verhandelt, welcke 
ordinnantien geteyckent sullen wesen bij den burgemeester inder tijd wesende 
ende ten mynsten van twee vanden voirscreven gecommitteerden.” 270 

. 
De kamer hield ook het register bij van de geestelijke goederen en legde verantwoording af 
over de verkoop van geannoteerde huizen binnen Dordrecht.271  
 
Het toezicht op de thesaurie bleef echter te wensen overlaten. De thesaurier Cornelis Vaens 
gebruikte tussen 1655 en 1657 stadsmiddelen voor de bekostiging van het prestigieuze huis 
dat hij aan het Steegoversloot had laten bouwen.272 Nog weer enkele jaren eerder, in maart 
1652, stelde de Oudraad een brede commissie in om orde op zaken te stellen: 
 

“… op de schriftelijcke remonstrantie van de heeren gecommitteerden ten beleyde 
van stadts saecken gedaen, van dat ten comptoire van den thesaurie ende in het 
bewint ende administratie van stadts finantie voor waren vervallen veele desordren 
ende omme daerinne bij tijts te remedieren versochten, dat daertoe commissarissen 
uytten midden van den Outraet gecommitteert mochten werden omme met deselve 
daer tegens te beraemen een goet reglement; op haer rapport aen haer achtb. ’t 
Welck goet gevonden sijnde daertoe gecommitteert bij desen d’heeren schouth, 
borgemeester, oud-borgemeester, d’heeren gaende ter vergaderinge van de heeren 
Staten, beyde thesauriers, daertoe noch uytten gerechte d’heeren Schouw, Pijl ende 
Bleijenburch, heere van Naeltwijck, schepenen, Willem van Oversteegen ende 
Christiaen Coopman, raeden, uytten Outrade, d’heeren van Hardincxvelt, Feltrum 
ende Van der Loo, mitsgaders Damas van Slingelant Barthouts ende Johan Welter 
uytten Achten. Des dat men over de besoignes niet te retarderen door absentie van 
desen off geenen, met het meerder getal vandien sal mogen besoigneren.”273 

 
In 1663 was er opnieuw een kwestie rond een thesaurier, dit keer Johan de Vries, over wie 
klachten bij het gerecht binnenkwamen over het niet betalen van leveranciers. Er was 
zoveel aan de hand, dat de Groot Achtbaren er verschillende vergaderingen aan moesten 
wijden.274 

                                                           
270 Van de Wall, Handvesten, 1469. Van het bedoelde register van ordonnanties zijn twee delen overgeleverd, SA 
3, invnrs 2012 en 2013. Het eerste begint al vóór de instelling van de Kamer ten beleide.  
271 Rekeningen geannoteerde goederen, 1575-1674; SA 3, invnrs 2496-2595. Geannoteerde goederen waren 
onroerende eigendommen van personen die bij de Opstand de stad waren ontvlucht. Zie verder het hoofdstuk over 
de financiën.  
272 Lips, Wandelingen, 513-515. 
273 Resolutie Oudraad 9 maart 1652; SA 3, invnr 47, fol 228vs-229. 
274 Resolutie Gerecht 10 november 1663; SA 3, invnr 50, fol 108. In het resolutieboek een Extract uit het verbaal 
ofte notulen in de zaak gehouden. 
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De burgemeesterskamer 
“Maar inden Jare 1674, opten 21. maart, is bij mijn ed. Heeren van den Oud-Raad 
der voors stad verstaan, dat in toekommende ‘t College der Gecommitteerden ten 
Beleyde zal wezen gemortificeerd; en dat alle zaken van de finantiën dezer stad, 
mitsgaders commerciën en politiën, als mede het invorderen van alle dezer stads 
middelen en restanten, niets uytgezonderd ofte gereserveerd, van wat nature 
dezelve ook zoude mogen wezen … aan de in te stellen burgemeesterskamer.”275 

 
Aan het college van burgemeesters, dat bij het regeringsreglement van 1674 was ingesteld, 
werden de taken van de ontbonden kamer ten beleide toegewezen. De kamer was belast met 
de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de Oudraad, met het toezicht op de 
financiën, de inning van de belastingen en de stadswerken. Bij toerbeurten fungeerden de 
burgemeesters gedurende een kwartaal als president. Afwezigheid van de presiderend 
burgemeester, die gedurende zijn voorzitterschap ook andere taken had, mocht geen excuus 
zijn voor de anderen om zaken te laten liggen. De burgemeesters zouden vaste dagen 
vergaderen: maandag-, dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9-12. Dit artikel werd 
overigens al in 1689 door de Oudraad bijgesteld; het werd  aan de discretie van de 
burgemeesters zelf overgelaten. In de regel vergaderden ze volgens Van de Wall, die 
secretaris van het college was geweest en later zelf ook burgemeester, niet meer dan 
tweemaal per week.  
 
In de loop van de achttiende eeuw kwam voor de burgemeesterskamer de naam comptoir 
ten beleide in zwang, waarmee dan het hele financiële apparaat werd bedoeld: 
burgemeesters, thesauriers, ontvanger ten beleide en de klerken ter thesaurie.276 (zie verder 
paragraaf  4.4) 
 
In januari 1795 werd ook de burgemeesterskamer opgeheven en de thesauriers ontslagen. 
Gerard den Ouden, commies ter thesaurie kreeg het financieel beheer opgedragen onder 
toezicht van het comité tot financiën en fabricage.277 Na de reorganisatie van het 
stadsbestuur in 1802 werd in januari 1803 weer een kamer ten beleide ingesteld. Het comité 
tot financiën en fabricage werd opgeheven. De ‘nieuwe’kamer bleef tot 1808 functioneren. 
Ze bestond uit leden van de raad,  één der secretarissen (de voormalige secretaris van de 
burgemeesterskamer) en de thesaurier.278 Anders dan vóór 1795 was de thesaurier nu geen 
gekozen functionaris, maar een benoemde ambtenaar. Evenals zijn voorganger had de 
kamer niet alleen bemoeienis met de financiën, maar ook met de stadswerken. In 1808, bij 
de herinrichting van het bestuur, werden de financiën op een nieuwe leest geschoeid en de 
kamer definitief opgeheven.279. (zie hoofdstuk 8) 

                                                           
275 Balen, Beschrijvinge, 364. 
276 In de inventaris van het stadsarchief  zijn ten onrechte stukken uit het archief van de burgemeesterskamer 
gebracht in het archief van de Kamer ten beleide, alleen omdat ze ‘beleide’ in de titel hadden. Bijvoorbeeld SA 3, 
invnr 989; ook de aan de Kamer gerichte verzoekschriften van nà 1674 behoren tot het archief van de 
burgemeesterskamer.  
277 Van Dalen, Geschiedenis, 233; SA 4, invnr 302-a. 
278 De uitvoerige instruchtie voor de Kamer is afgeschreven in het eerste resolutieboek, SA 4, invnr 302. 
279 Resoluties Kamer ten beleide,vergadering 2 februari 1808; SA 4, invnr 302-c, blz 18-19 
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“Den heer president heeft bij het eindigen dezer vergadering, die de laatste voor de 
ontbinding van het stedelijk bestuur was, een korte ter materie dienende aanspraak 
gedaan, het welk in gepaste termen door den heer L.P.Gevaerts beantwoord is 
geworden.”  

 
Vanaf 1 februari 1808 kwamen financiële en fabricagezaken in de vergaderingen van het 
college van burgemeester en wethouders aan de orde. De thesaurier nam daarom deel aan 
de vergaderingen waarin hij een adviserende stem had.280 Van Dalen stelde, op gezag van 
Van den Brandeler, dat de burgemeester, mr. Hendrik Onderwater, van 1808-1810 ook 
thesaurier was.281 Uit de notulen van burgemeester en wethouders blijkt echter 
ondubbelzinnig dat Jan Hordijk thesaurier was. Het nieuwe stadsbestuur dat 5 augustus 
1811 zijn werkzaamheden aanving benoemde wel een nieuwe thesaurier, die toen 
stadsontvanger ging heten, maar herstelde niet de kamer ten beleide of comité van 
financiën. Op bestuurlijk niveau bleef het onderwerp op de agenda van dagelijks bestuur en 
de raad. De gemeenteontvanger werd na de gemeentesecretaris de belangrijkste ambtenaar. 
(zie verder paragraaf  4.4).  

Weeskamer 
Een instelling die niet direct onderdeel uitmaakte van het bestuurlijk apparaat, maar 
daarvan wel een bijzondere taak uitvoerde, was de weeskamer. Graaf Jan II droeg in 1303 
het toezicht op de zorg voor weeskinderen in Dordrecht op aan het gerecht.282 In hetzelfde 
handvest gaf hij bepalingen ten aanzien van de voogdij: weeskinderen waren niet voor hun 
vijftiende jaar mondig; de voogd mocht zich niet hun bezittingen toeëigenen, noch het 
vruchtgebruik ervan aan zichzelf houden. Wel mocht hij – binnen de grenzen die schepenen 
daaraan zouden stellen - de opbrengsten gebruiken voor de opvoeding van de hem 
toevertrouwde wezen. Bij meerderjarig worden van het kind moest de voogd het restant, 
ook wanneer dat door goed beheer in waarde was toegenomen, aan het kind of de kinderen 
uitkeren. Schepenen stelden in overleg met de familie of vrienden voogden aan, of hechtten 
hun goedkeuring aan voogdijstelling.283 
 
Na de eerste jaren van de Opstand wordt in tal van plaatsen de materiële wezenzorg 
gereorganiseerd. Er waren opnieuw misbruiken ingeslopen.284 De reorganisatie leidde in 
Holland tot de instelling van weeskamers, elders ook wel momboirkamers genoemd, 

                                                           
280 Notulen burgemeesters en wethouders; SA 4, invnrs 79; de serie Notulen van vergaderingen betreffende de 
thesaurie, SA 4, invnr 317, bestaat uit kopiën van de vergaderingen van de achtereenvolgende bestuurscolleges, 
voor zover het zaken van de thesaurie betrof.  
281 Van Dalen, Geschiedenis, 239; Van den Brandeler, Inventaris deel 2, eerste stuk. Van den Brandeler baseerde 
zich op de stadsrekening, die inderdaad op naam van de burgemeester staat omdat deze formeel de rendant was; de 
rekening werd afgehoord door het departementaal bestuur. 
282 SA 1, invnr 116; vernieuwd in 1339; SA 1, invnr 117. 
283 De bemoeienissen van het Gerecht op het gebied van de zorg voor wezen blijkt ook uit het Keurboek van 1401, 
bijvoorbeeld artikel 60. 
284 J.Smit, ‘De weeskamers, haar taak, inrichting en werkwijze in het huidige gebied van Zuid-Holland’, 
Nederlandsch Archievenblad 47 (1939/40) 90.  
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instellingen van het stadsbestuur die controle op de voogden uitoefenden. De Dordtse 
weeskamer is gesticht op 25 april 1587.285 De kamer bestond uit vier leden, voor een 
periode van twee jaar benoemd door schout, schepenen, raden (tot 1651) en oudraden. Zij 
werden bijgestaan door een administrateur en een secretaris. In 1666 werden deze twee 
functies verenigd.286  
De oorspronkelijk ordonnantie van 1587 is niet meer in het archief aanwezig; wel een 
instructie van 24 december 1591.287  Deze instructie bleef tot 1639 van kracht, toen een 
nieuwe ordonnantie (herzien in 1651) haar verving. In 1768 volgde een geheel nieuwe 
ordonnantie.288 Het kwam toen veel vaker voor dat de bemoeienis van de weeskamer bij 
testament werd uigesloten. De kamer leidde de laatste decennia een kwijnend bestaan, zegt 
Van Dalen.289  
Bij de inlijving in Frankrijk van het Koninkrijk Holland werden de kamers opgeheven. De 
afwikkeling van zaken heeft vervolgens nog meer dan een halve eeuw geduurd. Dordrecht 
kreeg zijn weeskamerarchief, met tegenzin, pas in 1881 in negen kisten terug. Ze bleven 
vervolgens nog enkele jaren onuitgepakt staan.290 
 
Het archief van de weeskamer maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.  

4.3.2 Het bestuur tussen 1795 en 1813 
De inval van de Franse troepen in de winter van 1794/1795 betekende niet alleen het einde 
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, maar ook van de bestaande gewestelijke en 
lokale bestuursorganen. Zonder enig verzet capituleerde de Oudraad op 18 januari 1795 
voor de burger-generaal Osten. Deze ontbond op 23 januari de magistraat, nadat hij ´bij 
voorraad` twaalf municipale raden had aangesteld om het bestuur over te nemen. De 
bestaande organen werd opgedragen archieven ter beschikking te stellen en zonodig 
inlichtingen te verschaffen aan hun opvolgers.291 Het was de eerste uit een reeks elkaar in 
hoog tempo opvolgende veranderingen in het stadsbestuur, die doorgaans weer het gevolg 
waren van de politieke ontwikkelingen op landelijk niveau. Hun betrekkelijk grote 
autonomie raakten de steden onder het nieuwe bewind kwijt; ze zouden deze ook na 1813 
niet meer terugkrijgen. Voortaan was het Den Haag dat de kaders stelde voor de plaatselijke 
administratie.  
Aanvankelijk hadden de steden nog redelijk grote vrijheid het bestuur zelf te regelen. De 
twaalf Dordtse municipale raden bereidden de verkiezing voor van een provisionele raad, in 
afwachting van het gereedkomen van een constitutie waarin het plaatselijk bestuur geregeld 

                                                           
285 Van Dalen, Geschiedenis, 222; Fruin, Oudste rechten I, 193; Van de Wall, Handvesten 1491. 
286 Resolutie Oudraad 13-7-1666. SA 3, invnr 50, fol 210, art 11. 
287 Beverwijck, Van Oudenhoven en Balen stellen de stichting dan ook op 1591, ten onrechte, zoals Van de Wall 
aantoont. SA 1, invnr 659 (in de gedrukte inventaris X.10).  
288 Collectie Verordeningen (138), invnrs 8, fol 211 en 233; 9, fol 262; 18 fol 37 20, nr 2; de ordonnantie van 1768 
invnr 16, fol 122 en 23, fol 173. De goedkeuring door de Staten van Holland in SA 3, invnr 787. 
289 Van Dalen, Geschiedenis, 981. 
290 Verslag van de gemeente over 1885, bijlage B, blz 2 ev. 
291 Van Dalen, Geschiedenis, 230-231, gebaseerd op SA 4, invnr 24: Proces-verbaal, 23-1-1795; dit is ook 
afgeschreven in de resolutieboeken invnr 25 en 26. De nieuwe Geschiedenis van Dordrecht deel 2, is in 
vergelijking met Van Dalen zeer summier over de opeenvolgende besturen in deze periode. 
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zou worden. Voortvarendheid kan hen niet ontzegd worden, want al op 29 januari vonden 
de verkiezingen plaats van 24 raden, een hoofdofficier of baljuw en zeven schepenen.292 De 
scheiding tussen bestuur en rechtspraak werd doorgevoerd: de officier en schepenen 
maakten geen deel uit van de raad. Op 2 februari werden de nieuwe organen 
geïnstalleerd.293  
Na anderhalf jaar werd de provisionele raad vervangen door de raad der burgerij van 
Dordrecht en de Merwede, bestaande uit 18 leden, waarvan de installatie op 28 juni 1797 
plaats vond. De grondvergadering had daarvoor op 23 mei een reglement aangenomen.294 
De leden van de raad vormden drie comité’s: financiën en fabricage, zeevaart en 
koophandel en opvoeding en publiek onderwijs.295 Deze comité’s waren vooral uitvoerend 
en konden voorstellen doen aan de raad.296 
De staatsgrepen van 1798 resulteerden in nieuwe voorschriften voor plaatselijke 
besturen.297 In Dordrecht werd de raad der burgerij werd op 15 maart 1798 omgezet in een 
nieuwe raad van twaalf leden, de municipaliteit van Dordrecht en de Merwede, waarvoor 
twee commissarissen door het administratief bestuur van het “voormalig gewest Holland” 
naar Dordrecht waren afgevaardigd.298 Ze hadden per missive de president van de raad 
verzocht op die dag de raadsleden en de secretarissen samen te roepen. In plechtige optocht, 
begeleid door de gewapende burgerwachten, toog het gezelschap naar het stadhuis. Alle 
raadsleden en de drie secretarissen werden van hun functies ontheven.299 De scheidende 
president nam afscheid met een passende aanspraak, die keurig uitgeschreven als bijlage in 
het resolutieboek werd opgenomen. De nieuw benoemde leden werden vervolgens 
geïnstalleerd, maar niet dan nadat ze een verklaring hadden afgelegd van “onverandelijke 
afkeer van het stadhouderschap.” Het Intermediair Administratief Bestuur van Holland 
voorzag de municipaliteit van een nieuwe instructie.300 
De reorganisatie preludeerde op de Staatsregeling van 1798, die op 4 mei in werking trad. 
Artikel 147 stelde nadrukkelijk dat departementale en gemeentebesturen administratieve 
lichamen waren, ondergeschikt aan het Uitvoerend Bewind. Ze waren verplicht alle 
toegezonden wetten onmiddellijk af te kondigen en voor de nakoming zorg te dragen. Zelf 
moesten ze zich van wetgeving onthouden, behoudens het treffen van zuiver lokale 
                                                           
292 Zie voor het Gerecht na 1795 paragraaf 4.3.1. 
293 Van Dalen, Geschiedenis, 231-232; SA 4, invnrs 25 en 26.  
294 Van Dalen, Geschiedenis, 234. Exemplaren van het Reglement op het bestel en de uitoefening van het 
stadsbestuur in de collectie Verordeningen, invnr 26, 171; invnr 7, 236; invnr 92, 15. De grondvergadering 
vertegenwoordigde de stemgerechtigden uit de twaalf wijkvergaderingen. 
295 Alleen van het comité van financiën, in 1802 vervangen door de kamer ten beleide, is substantieel archief 
overgebleven. Van het comité van koophandel rest niet meer dan één stuk, van het comité van opvoeding niets. 
Naast deze vaste comité’s was er een aantal commissies met een tijdelijke taak. 
296 Zoals duidelijk blijkt uit de resoluties van de raad. Vergelijk voor Amsterdam: Kocken, Stads- en 
plattelandbestuur, 92-94. 
297 Kocken, Stads- naar plattelandsbestuur, 128-131. 
298 Van Dalen, Geschiedenis, 235; SA 4, invnr 34-C. De serie Resoluties die onder invnr 34 zijn beschreven 
omvatten de periode van 28 juni 1797 tot 6 januari 1803, toen de municipaliteit werd opgeheven. Kennelijk zag de 
administratie de reorganisatie van maart 1798 vooral als een personele wisseling. Dit verklaart Van Dalen’s 
opmerking dat de raad der burgerij zich ook wel municipaliteit noemde. In de resoluties en andere stukken komt 
die term echter voor 15 maart 1798 niet voor.  
299 De secretarissen traden bij het nieuwe bestuur direct weer in functie. 
300 De instructie voor Holland is afgedrukt bij Kocken, stads- en plattelandsbestuur, 129-130. 
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maatregelen, die niet in strijd met enige van hogerhand gegeven wet mocht zijn. Ook de 
vrijheid van het invoeren van nieuwe plaatselijke belastingen werd verder beperkt.  
De municipaliteit bleef ruim vier jaar in functie, tot eind 1802. De Instructie voor de 
gemeentebesturen van 6 februari 1801 lijkt in Dordrecht niet te zijn toegepast.301 De 
Staatsregeling van 1801 bracht  nieuwe aanwijzingen voor lokale besturen.302 Op grond 
daarvan gaf het departmentaal bestuur op 2 oktober 1802 een uitvoerig reglement voor het 
gemeentebestuur der stad Dordrecht en de Merwede.303 De raad der stad Dordrecht zou 
weer uit 15 leden bestaan, van wie er elk jaar drie aftraden. Het comité van financiën en 
fabricage werd vervangen door de kamer ten beleide, bestaande uit leden van de raad en 
onder voorzitterschap van de president van de raad. Voorts waren er commissies voor de 
rekeningen; voor de koophandel; van schoolverzorgers en opzieners van alle publieke 
lessen; voor de belastingen; voor de weeskamer en voor de bank van lening.304 
 
Om de republiek een krachtiger bestuur te geven bewerkstelligde Napoleon in 1805 dat het 
twaalfkoppig Staatsbewind vervangen zou worden door een eenhoofdige leiding: Rutger 
Jan Schimmelpenninck met de titel van raadpensionaris. Zijn staatsregeling van dat jaar 
noodzaakte het gemeentebestuur niet tot verandering in de organisatie.305 Voor een groot 
deel betroffen de bepalingen de gemeentelijke financiën en belastingen. Het democratisch 
elan van de eerste jaren leek ondertussen wel uitgedoofd. Al na een jaar moest 
Schimmelpenninck het veld ruimen voor Napoleons broer, Lodewijk Napoleon, en werd de 
republiek omgevormd tot een koninkrijk.  
De wet van 13 april 1807 en het daarop volgende Koninklijk Decreet van 23 oktober 1807 
centraliseerden het gemeentebestuur.306 De gemeenten werden verdeeld in twee klassen. 
Dordrecht behoorde tot de eerste klasse, de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners. In 
zulke gemeenten bestond het bestuur uit een burgemeester en wethouders, bijgestaan door 
een vroedschap. De burgemeester was de spil in het administratieve apparaat; hij zag toe op 
de instellingen en was slechts verantwoording verschuldigd aan de landdrost.  
Bij Koninklijk Decreet van 20 januari 1808 werden de leden van de vroedschap benoemd – 
van verkiezingen was geen sprake meer, het oorspronkelijke idee van volksoevereiniteit 
was losgelaten. De oude raad werd op 30 januari ontbonden. In de nieuwe opzet vormden 
de burgemeester en vier wethouders het uitvoerend bestuur; ze waren lid van de 
vroedschap, die in totaal uit 18 leden bestond. De burgemeester was ook president van de 
vroedschap en van de kamer ten beleide.307 Naast de kamer ten beleide waren er 
commissies voor de weeskamer, voor de bank van lening en voor de plaatselijke 

                                                           
301 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 151stelt dat de instructie zeker niet overal is ingevoerd, dus zou 
Dordrecht daarin niet afwijken. 
302 Kocken, stads- en plattelandsbestuur, 152 ev 
303 Van Dalen, Geschiedenis, 236 Het reglement in: SA 4, invnr 32-N.  
304 SA 4, invnr 35-A. 
305 Van der Pot/Donner, Staatsrecht, 122. De ‘eerste gemeentewet’ die onder Schimmelpenninck tot stand kwam, 
schreef wel nieuwe reglementen voor, maar volgens Kocken, Stads- en plattelandbestuur, 163 zijn die niet overal 
doorgevoerd. In Dordrecht blijkt daarvan niets. 
306 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 178ev. 
307 SA 4, invnr 37; SA 4, invnr 79. Zie voor de Kamer ten beleide paragrafen 4.3.1 en 4.5.3. 
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belastingen. Vrijwel alle macht lag bij burgemeester en wethouders, de vroedschap kwam 
niet meer dan enkele malen per jaar bijeen.  
De inlijving bij het keizerrijk in 1810 zette de centralisatielijn verder voort. Aanvankelijk 
nam het bestaande bestuur als provisionele maire met adjuncten en municipale raad waar, 
maar bij keizerlijk decreet van 28 juni 1811 werd het vervangen door een op Franse leest 
geschoeid bestuur, bestaande uit een maire, twee adjoints en een conseil municipal van 27 
leden. Deze raad had zo mogelijk nog minder bevoegdheden dan zijn voorganger, de 
vroedschap.308 Zelfs de oude, achttiende-eeuwse familieregering leek weer terug te komen. 
De maire, mr. P. Repelaer van Spijkenisse, was de broer van de sous-prefect [Onder 
Pregect[ van het arrondissement. Ook bekende namen uit het Ancien Régime keren terug, 
zoals Van den Brandeler en Pompe van Zwijndrecht. In deze laatste fase was de maire, 
hoezeer zelf ook weer gebonden door het toezicht van de prefect, bijna alleenheerser. Hij 
was het hoofd van de gemeente, riep de adjoints naar eigen goeddunken bijeen en kon hen 
naar eigen inzicht taken toebedelen.  
 

Dagelijks bestuur Raad Van Tot 

- Municipale raden (12) 1795-23/1 1795-2/2 
- Provisionele raad (24) 1795-2/2 1797-28/6 
- Raad der burgerij van Dordrecht en de 

Merwede (18) 
1797-28/6 1798-15/3 

- Municipaliteit van Dordrecht en de Merwede 
(12) 

1798-15/3 1802-31/12 

- Raad der Stad Dordrecht (15) 1803-1/1 1808-30/1 
Burgemeester en (4) 
wethouders 

Vroedschap (18, inclusief B&W) 1808-1/2 1809-31/12 

Prov maire en adjuncten Provisionele municipale raad 1810-1/1 1811-28/6 
Maire en (2) adjoints Conseil municipal (27) 1811-28/6 1813-nov 

 
Tabel .4.1: Samenvattend overzicht veranderingen in het stadsbestuur 1795-1813. 

4.3.3 Het stads- en gemeentebestuur na 1813 
Nadat de Fransen in november 1813 zich hadden teruggetrokken op Gorinchem vormden 
een aantal notabelen een tussenbestuur. De sous-prefect J.Repelaer, had daartoe het 
initiatief genomen. Zijn broer, P. Repelaer van Spijkenisse, die maire was, bleef aan als 
president van een voorlopige raad die op 17 januari 1814 werd geïnstalleerd.309 Deze raad 
bleef in functie tot 2 januari 1816. Bij Koninklijk Besluit van 5 november 1815 was een 
nieuw reglement voor o.a. Dordrecht van kracht geworden.310 Dordrecht kreeg een raad van 
28 leden, waaronder vier burgemeesters. Bij toerbeurt zou een van hen drie maanden als 
voorzitter van de raad fungeren. Het college van burgemeesters vormde het dagelijks 

                                                           
308 Van Dalen, Geschiedenis, 239; SA 4, invnr 84-C. 
309 Resoluties Notabelen en opvolgende besturen; SA 5, invnr 2.  
310 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 244; Geschiedenis van Dordrecht, deel 3, 17. 
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bestuur; daar kwam het zwaartepunt te liggen. De raad vergaderde nog maar heel 
weinig.311 De eerste maal werd de raad door de Koning benoemd, de aanstelling gold voor 
het leven. Bij overlijden koos een kiescollege van 22 personen een nieuw lid. Van de 
burgemeesters trad er elk jaar één af, bij loting werd uit de raad een nieuwe burgemeester 
aangewezen.312 
 
Dit bestuur duurde tot 1824. Op 4 januari van dat jaar keurde de koning de stedelijke 
reglementen voor onder andere de provincie Zuid-Holland goed. De gemeentraad, getrapt 
gekozen door een kiescollege van 36 leden, bestond nog steeds uit 28 leden. Hij vergaderde 
minimaal vier maal per jaar, of zoveel vaker als hij dat nodig achtte.313  
Het college van burgemeesters werd echter vervangen door een college van burgemeester 
en twee wethouders. De koning benoemde de burgemeester en de wethouders, die allen lid 
van de raad waren; elk twee jaar trad één der leden af, die echter direct herkiesbaar waren. 
In geval dat een lid van het college niet herkozen zou worden, behield deze wel zijn stoel in 
de raad.314 De burgemeester was voorzitter van de raad en gaf pre-advies op alle 
voorstellen. De beide wethouders fungeerden als hoofddirecteuren van stadswerken, 
gebouwen en landerijen.315 
 
De gemeentewet van 1851 bracht de laatste fundamentele wijziging. De gemeenteraad 
bestond uit 19 leden. Elke twee jaar trad een derde van de leden af. De burgemeester, die 
door de Koning benoemd werd, kon lid zijn van de raad. Drie raadsleden werden tot 
wethouder gekozen. In 1907 zou dat aantal tot vier worden uitgebreid. Het aantal 
raadsleden nam geleidelijk toe, met de groei van de stedelijke bevolking tot 31 in 1930. 
Hoewel vanaf 1851 de gemeenteraad het hoogste orgaan was, vonden de voorbereiding van 
de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten in het college van burgemeester en 
wethouders plaats.  

4.4 Het ambtelijk apparaat 

4.4.1 Inleiding  
De organen van het stadsbestuur (zie vorige paragrafen) werden bijgestaan door een 
secretarieel, “ambtelijk” apparaat. Het begrip ambtelijk kan vóór 1795 niet zonder meer in 
moderne zin worden opgevat, maar behoeft voor de middeleeuwen en het Ancien Régime 
een nadere definiëring. Raadschelders geeft een aantal “dimensies” die het ambtelijk 
apparaat, de bureaucratie, karakteriseren.316 Deze betreffen de wijze van functioneren en de 
                                                           
311 Van Dalen, Geschiedenis 242-243. 
312 Resoluties van burgemeesters, 1816-1823; SA 5, invnrs 41-64. 
313 Reglement 1824; SA 5, invnr 4. 
314 Kocken, Stads- en plattelandbestuur, 292. Pot/Donner, Staatsrecht 568. Het exemplaar voor Dordrecht: SA 5, 
invnr 4. 
315 Resoluties van burgemeester en wethouders, 1824-1851; SA 5, invnrs 75-177. 
316 Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen, 21. Raadschelders ontleende het overzicht aan A. van 
Braam, ‘Bureacratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde van de 
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functionaris zelf. Zeker voor het Ancien Régime  zijn deze niet alle aanwezig, maar bieden 
voldoende houvast om de ambtenaar van de bestuurder te onderscheiden. 
 

Kenmerken 

Wijze van functioneren Functionaris 

1 Continue bestuurswerkzaamheid 9 Ambtsvervulling door individuele ambtenaren, 
die 

2 Formele regels en procedures 10 ondergeschikt, 
3 Vaste, gespecialiseerde ambten 11 benoemd, 
4 Hiërchische ambtsordening 12 en deskundig zijn 
5 Ambtsuitoefening door middel van schriftelijke 

stukken  
13 Aangesteld op contractbasis 

6 Ambtsuitoefening met behulp van ter 
beschikking gestelde middelen 

14 In vaste positie 

7 Geen eigendomsrecht op het ambt 15 Vervult het ambt als hoofdberoep 
8 Rationele discipline en controle 16 Geschematiseerde carrière 
  17 Beloond met een vast salaris 
  18 Beloond naar rang en stand 
  19 Bevorderd naar anciënniteit 
  20 Formele bescherming van de ambtelijke positie 

 
Tabel 4.2: Kenmerken bureaucratie (naar Raadschelders en Van Braam). 

 
Voor de late negentiende eeuw kan het ambtelijk apparaat verdeeld worden in secretarie, 
bureau van de gemeenteontvanger en de diensten en bedrijven. In dit onderzoek beperk ik 
me tot het personeel dat voor het belangrijkste deel van de tijd werkzaam is op het stadhuis, 
dat niet tot het bestuur behoort, in zijn functie is benoemd door een van de organen van het 
stadsbestuur, doorgaans een aanstelling op contractbasis heeft voor onbepaalde tijd en voor 
zijn werkzaamheden een bezoldiging geniet. De werklieden in stedelijke dienst en de 
klapwakers, rakkers van de schout, marktmeesters en dergelijke functionarissen vallen 
buiten mijn onderzoek, omdat ze geen deel hadden aan de archiefvorming. Dat geldt zelfs 
voor de stadsfabriek (stadsbouwmeester), omdat de stukken die deze produceerde 
(bestekken) door de secretarie werden verwerkt. Voor mijn onderzoek zijn behalve de 
bestuurders alleen de functionarissen relevant die Van Braam aanduidde als ambtenaar.317 
 
De definitie van de bureaucratie is voor functionarissen van vóór 1795 niet volledig toe te 
passen. Zo konden vanaf 1674 secretarissen tot schepen verkozen worden, maar dan 

                                                                                                                                                    
Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90:3/4 (1990), 459. Ook Van Maanen, Inventaris Leiden 1816-1929 
baseert zich op Van Braam en Raadschelders.  
317 Van Braam, Ambtenaren en bureakratie, 6 en 12-13. Van Braam onderscheidt: ambtenaren, werklieden, 
beambten en onderwijzend en verplegend personeel. Al deze categorieën zijn herkenbaar in het zeventiende en 
achttiende eeuwse Dordrecht en hun salarissen kwamen direct of indirect ook ten laste van de stad. 
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moesten zij  wel hun ambt als secretaris neerleggen.318 Deden ze dat niet, dan werden ze 
toch wel tot de Oudraad gerekend en hadden dus gelijktijdig een bestuursfunctie. Het 
regeringsreglement van 1674 stelt nog dat ze geen stem hebben, maar de latere 
regeringsreglementen hebben deze beperking ook al niet meer. Ook de bezoldiging 
betekende niet altijd een vast tractement. Dat gold wel voor de pensionaris, maar de twee 
stadssecretarissen waren vanaf 1668 tot aan het einde van het Ancien Régime voor hun 
inkomsten afhankelijk van de leges. De beide gezworen klerken genoten wel een salaris, dat 
echter zo laag was, dat ze waren aangewezen op bijverdiensten als curator van desolate 
boedels.319 De twee jongste klerken moesten het volledig hebben van fooien die burgers hen 
gaven wanneer ze door de secretarie opgestelde akten thuisbezorgden. Soms werden 
verschillende functies waaraan een klein inkomen verbonden was door een en dezelfde 
persoon vervuld. Zo was de klerk van de thesaurie tevens ontvanger van de 
rantsoenpenningen en dienden de kamerbewaarders verschillende organen. 
 
De kern van het ambtelijk apparaat op het stadhuis bestond in de eerste plaats uit de 
functionarissen die het handelen van de organen van het bestuur omzetten in documenten, 
dus het documentatiedomein vormen van het conceptuele model van paragraaf 2.2.2. De 
kamerbewaarders en bodes waren wel als ambtenaren te beschouwen, maar zij verrichtten 
nauwelijks schrijfwerk; voor het onderzoek zijn ze dan ook minder interessant.320 De 
thesauriers genoten wel een bezoldiging, maar werden gekozen en hadden sinds 1560 een 
beperkte aanstelling van maximaal vier jaar. Ik reken hen dan ook tot de bestuurders, al 
werkten ze volgens instructies en hadden nauwelijks beleidsvrijheid (zie paragraaf 
thesauriers in 4.3.1). Dat ze deelnamen aan de beraadslagingen van de kamer ten beleide en 
nadien de burgemeesterskamer is geen criterium, dat zouden in de negentiende eeuw ook de 
stadsontvanger en stadsfabriek doen.  
 
Na 1795 veranderde de positie van het ambtelijk apparaat, de functionarissen werden steeds 
meer ambtenaren in moderne zin, aangesteld tegen een vast salaris, op instructie. Ook de 
secretarissen ontvingen toen een bezoldiging uit de stadskas en de salarissen van de klerken 
werden tot een redelijk niveau opgetrokken.  
 
Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat, verdeeld in vier 
perioden, parallel aan de belangrijkste veranderingen in het bestuur: middeleeuwen, vanaf 
de Opstand tot 1795, de overgangsperiode van de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813 en de 
ontwikkeling naar een moderne secretarie vanaf 1813. Ook de ambtenaren die met de 
financiële administratie waren belast komen in deze paragraaf aan de orde. In de eerste 
periode ligt het zwaartepunt op de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, waarin juist 
de secretarieën hun stempel op de archiefvorming gaan drukken. Uit de middeleeuwen is te 
weinig bewaard gebleven om conclusies te trekken. 

                                                           
318 Regeringsreglement 1674, art 17; SA 3, invnr 36; Van de Wall, Handvesten,  1874-1884. 
319 Zie bijvoorbeeld SA 3, invnr 1930, lijst van alle ambten en bedieningen, 1749. 
320 De kamerbewaarders waren verplicht van de dagvaardingen register te houden; enkele van die registers zijn 
bewaard gebleven: ORA, invnrs 154a-k.  
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4.4.2 Middeleeuwen 
In de middeleeuwen bestond het secretariële apparaat uit een variabel aantal secretarissen 
(clerken), die schrijfwerk verrichtten en in voorkomende gevallen stadsbestuurders 
vergezelden op dagvaart. Het gebrek aan bronnen – vooral de stadsrekeningen - maakt het 
onmogelijk een betrouwbaar inzicht in de omvang, structuur en taken van het secretariaat 
van vóór de zestiende eeuw te geven. Ketelaar heeft op basis van het schaarse materiaal een 
lijst van clerken opgesteld, waaruit blijkt dat zeker vanaf de veertiende eeuw doorgaans 
minimaal twee secretarissen gelijktijdig werkzaam waren.321 Voor de vroegste periode van 
een eigenlijke stedelijke administratie, tussen 1266 en 1330 onderscheidde Dijkhof 
verschillende gelijktijdige schrijfhanden, maar dat wil niet zeggen dat er evenveel 
secretarissen in dienst van de stad waren.322 Mogelijk verrichtten ook personen buiten de 
administratie schrijfwerkzaamheden, wat Dijkhof kon aantonen voor Gibo, persona van de 
Grotekerk. Ook leden van het stadsbestuur vervaardigden documenten voor de 
administratie. Schepen Jan ver Diedwienzoon schreef het grootste deel van de 
stadsrekening 1284-1297 en zestien posten in de rekening 1283-1284. Dat hij een 
stadsklerk was, is hoogst onwaarschijnlijk.323 Dat was wel Jan of Jehanne den clerc, die 
veelvuldig in de oudste stadsrekeningen voorkomt en al zeker vanaf 1277 voor de stad 
werkzaam was.324 Jan is zelfs meer dan klerk, hij is zo veelvuldig voor de stad op reis, dat 
hij met enig recht ook pensionaris avant la lettre genoemd mag worden.  
De meest bekende stadsklerk uit de dertiende eeuw was Melis Stoke, die voor Dordrecht 
werkzaam was van 1296 tot 1299, in welk jaar hij overging naar de kanselarij van graaf Jan 
II.325 Pas tegen het einde van de veertiende eeuw wordt het beeld wat duidelijker. Voor die 
tijd geeft alleen Balen enkele namen, waarschijnlijk ontleend aan de (uittreksels van) 
stadsrekeningen die hij nog gezien heeft.326 Het oudste stadboek (aktenboek) van 1383 
vermeldt het overlijden van de stadsklerk Jacob Neve.327 Het tweede stadboek (1425-1469) 
bevat een registratie uit 1436 dat de stadsklerk mr. Jan van Zutphen een toelage van een 
pond per maand ontving vanwege zijn staat van dienst en omdat hij, oud en traag geworden, 
niet meer in zijn levensonderhoud zou kunnen voorzien.328 De tekst doet ook vermoeden 
dat de stadsklerk voor zijn schrijfwerk betaald kreeg en geen vast salaris had. Hij kan ook 
voor andere opdrachtgevers hebben gewerkt. Albert van Egmond, werkzaam van vóór 1457 
tot na 1470, was deken van de Grotekerk waarin hij de Sint Pancraskapel gesticht zou 
hebben.329 Van een vaste, georganiseerde en professionele secretarie is nog geen sprake. 

                                                           
321 Ketelaar, ‘Clerc’. 
322 Dijkhof, Oorkondewezen, 141-171; Herrmann, Kommunaler Schriftlichkeit, 313 en 444 acht in 1280 een 
kanselarij aanwezig. 
323 Dijkhof, Oorkondewezen, 154-155. 
324 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, XXIX. 
325 Dijkhof, Oorkondewezen, 161-162. 
326 Balen, Beschrijvinge, 357. Of Balen de oorspronkelijke rekeningen uit de veertiende eeuw gezien heeft, zoals 
Van Dalen vermoedde, is hoogst twijfelachtig. Waarschijnlijker is dat hij kopieën van uittreksels in handen heeft 
gehad, mogelijk het manuscript werkmateriaal van Wouter van Gouthoeven uit het begin van de zeventiende 
eeuw.  
327 Ketelaar, ‘Clerc’. 
328 SA 1, invnr 14, fol 155vs; Fruin, Oudste rechten 2, 75. 
329 Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. 
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Aan de stadsklerken zelf werden kennelijk wel hogere eisen gesteld; het was niet 
voldoende te kunnen schrijven of akten te kunnen stellen. Vanaf ca 1400 heeft een 
toenemend aantal klerken de meestertitel. Er lijkt zich dan ook een differentiatie af te 
tekenen tussen de juridisch-inhoudelijke functie van pensionaris en de kanselarijfunctie van 
de secretaris. Ketelaar ziet op goede gronden in mr. Claes Scoenhout (werkzaam voor 1444 
– na 1458) de eerste pensionaris,330 een ontwikkeling die ook in andere Hollandse steden 
waar te nemen is. Mogelijk hield dit verband met de voortschrijdende bureaucratisering van 
het landsheerlijk bestuur en de instelling van het Hof van Holland (1428). Conflicten over 
de tollen bij Geervliet en Cuijk (’t onrecht van den tol van Kuke) konden aan het einde van 
de dertiende eeuw nog diplomatiek en rechtstreeks bij de landsheer of lokale machthebber 
worden afgedaan, in de vijftiende eeuw was dat werk voor juristen geworden.331 Vooral aan 
het einde van de vijftiende en in de eerste helft van de zestiende eeuw hadden de Dordtse 
stadspensionarissen de handen vol aan de talrijke processen voor het Hof of de Grote Raad 
van Mechelen waarin de stad gewikkeld was, doorgaans als verweerder tegen andere 
steden.  Ze werden doorgaans bijgestaan door procureurs en advocaten ter plaatse.332 De 
inzet waren vrijwel steeds de privileges waarvan de tegenpartij meende dat deze haar in de 
economische ontwikkeling beknotte. Een serie van 64 bewaard gebleven procesdossiers 
tussen 1491 en 1570 getuigt van de juridische activiteiten van de pensionaris.333 Dat deze 
serie slechts een deel is van de totale productie blijkt uit het Memoriaelbouck van de 
pensionaris mr. Nicolaes de Groot uit 1553. Het grootste deel van de hierin beschreven 
registers en dossiers is niet meer in het archief aanwezig.334  
Zowel uit de lijst van pensionarissen bij Balen, als uit de stadsrekeningen blijkt dat zeker 
van het begin van de zestiende eeuw twee pensionarissen voor de stad werkten.335 Uit de 
verschillen in tractementen blijkt dat beiden niet gelijkwaardig waren, of dat tenminste de 
ene een grotere aanstelling had dan de andere. 

4.4.3 Vanaf de Opstand tot 1795 
Nog aan het einde van de zestiende eeuw en in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
waren de ambten van secretaris en pensionaris niet altijd volledig gescheiden. De periode 
van langdurige en complexe processen was na 1541 voorbij. De Opstand heeft de functie 
van pensionaris doen veranderen van stadsadvocaat tot politiek adviseur en centrale figuur 

                                                           
330 Ketelaar, ‘Clerc’. 
331 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, passim, index op voce: “onrecht”. 
332 Deze advocaten en procureurs waren niet in vaste dienst van de stad, zoals Ketelaar, ‘Clerc’, 59-60 
suggereerde. Ze zijn vooral te beschouwen als vaste adviseurs die geadmitteerd waren aan de respectieve hoven. 
333 SA 1, invnrs 534-597. Behalve direct in processen was de pensionaris ook actief op het politieke vlak, zoals 
blijkt uit een vroeg negentiende-eeuws afschrift van een memoriaal over de jaren 1513-1517 van mr. Floris Oem; 
SA 1, invnr. 600.  
334 “Memoriaelbouck van der sacken, stucken ende andere brieven ende munimenten, innegehelievert bij mijnen 
heere mr. Nicolaes de Groot, raedt ende pensionaris der stede van Dordrecht, beroerende de processen zoe van den 
stapele als andere zaecken der voors. stede.”   SA 1, invnr 527; Van de Wall, Handvesten, 18, zag hierin het 
grootste deel van het stadsarchief. Uit het memoriaal zelf blijkt echter duidelijk dat het alleen om het archief van 
de pensionaris gaat, dat deze thuis bewaarde. Het memoriaal is vooral een proces-verbaal van overdracht van de 
stukken door mr. Nicolaes de Groot aan zijn opvolger, mr. Cornelis van Hogelande.  
335 Balen, Beschrijvinge, 355; SA 1, invnrs 437-456. Dordtse pensionarissen worden ook vermeld in Damen, Staat 
van dienst; Van Gent, Pertijlike saken; Kok, In dienst van het recht;  Kokken, Steden en staten; Koopmans, Staten. 
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in de vertegenwoordiging van de stad in de Staten van Holland. Een secretaris als Jacob 
Pauli (of Pauwelsz) Hallincg vervulde een prominente politieke rol in de gebeurtenissen 
rond 1572: hij was de secretaris van de “eerste vrije” statenvergadering in dit jaar, dus 
fungeerde meer als pensionaris dan als secretaris. Aan de secretarie, die hij sinds 1558 
diende, lijkt hij sindsdien weinig tijd meer besteed te hebben.336 Maurits stelde hem in 1591 
aan als raad van het Hof van Holland, wegens zijn “langduyrige, merckelijcke en getrouwe 
diensten”, niet alleen aan het vaderland bewezen, maar ook aan Willem van Oranje 
persoonlijk. Volgens Vermaseren was hij tweede pensionaris, naast mr. Joost de Menin.337  
De akte van aanstelling van zijn opvolger, dr Johan Berck, vermeldde nadrukkelijk dat hij 
eerste secretaris en tweede pensionaris zou zijn.338 Het werkterrein van Berck zou vooral de 
secretarie op het stadhuis zijn, waar ook wel het nodige te doen was:  
 

“Alsoe deur de lancheyt ende verloop van tijden veele abuysen ende desordiën 
ingecroopen ende gepleecht zijn in’t stuck van de secretarije deser stede Dordrecht 
tot oneere van de stadt ende ondienste van partijen ...”  

 
achtte het volledige stadsbestuur het noodzakelijk orde op zaken te stellen en de nieuwe 
secretaris van een nauwkeurige instructie te voorzien. Die instructie droeg hem vooral 
secretariële taken op: het registreren van besluiten, afgeven van akten, depecheren van 
missiven, bewaren van de rechten van de stad en gilden en bovenal het zorgdragen voor 
discipline op de secretarie, waar onder toezicht van de secretarissen een aantal klerken 
werkzaam was. De tekst van de instructie duidt erop dat de politieke bezigheden van de 
secretaris-pensionaris ten koste waren gegaan van de kwaliteit van de administratie. De 
kwaliteit van het zestiende-eeuwse archief bevestigt dit vermoeden. De laatste jaren van de 
zestiende eeuw namen verschillende substituten secretarieel werk waar.339 Johan Berck zelf 
is met goede bedoelingen aan de reorganisatie begonnen, maar ook hij raakte bij de 
landelijke politiek betrokken. Al in juli 1590 (dus nog vóór zijn instructie) ging hij op 
dagvaart naar Den Haag.340 In 1617 zou hij als pensionaris meegewerkt hebben aan Hugo 
de Groots Notabele deductie.341  De Staten-Generaal stuurden hem verschillende malen op 
missies naar Denemarken en Engeland; Jacobus I sloeg hem vanwege zijn diplomatieke 
verdiensten zelfs tot ridder.342 Bij zijn afwezigheid nam een substituut zijn Dordtse 
werkzaamheden waar, in 1607 was dat bijvoorbeeld zijn neef Jan Dircksz. Berck.343 In 

                                                           
336 Ketelaar, ‘Clerk’; Balen, Beschrijvinge, 1077; van zijn afnemende secretariële activiteiten getuigt het actenboek 
(ORA, invnr 139), dat ik op grond van het handschrift aan hem toeschrijf: tot 1574 is het regelmatig bijgehouden, 
daarna tot 1580 slechts incidenteel. 
337 B.A. Vermaseren, ‘Levensschets van Joost de Menijn, diplomaat en jurist (pensionaris van Dordrecht)’, 
Hollandse Studien 2, 152-195. 
338 SA 1, invnr 670; (gedrukte inventaris: X.20), f 129 ev. 
339 Hendrik Jansz van Naerden; mr. Herman Spiegel, notaris.  
340 Rekening groot comptoir 1590; SA 3, invnr 2612, fol 47vs 
341 Rypperda Wierdsma, Politie en justitie, 143 
342 NNBW  I, 307. 
343 Balen, Beschrijvinge, 358. Ook in 1620 wordt hij als substituut in de stadsrekening vermeld; SA 3, invnr 2634. 
Zijn hoofdfunctie was toen overigens secretaris van de Weeskamer. 



 

 

 

115 

1622 benoemden de Staten-Generaal tot ambassadeur in Venetië, vanwaar hij in 1627 
terugkeerde.344  
Matthijs Berck volgde in 1623 zijn vader als secretaris op, nadat oom Jan de laatste drie 
maanden van 1622 nog had volgemaakt.345 In 1634 werd hij tevens tweede pensionaris, 
maar het was vooral Jacob Cats die als eerste pensionaris Dordrecht in de Staten van 
Holland vertegenwoordigde.346 Na Cats nam de derde pensionaris, mr. Herbert van 
Beaumont, de Haagse zaken waar en nam Matthijs Berck de secretarie onder zijn hoede, 
waarvoor hij zelfs een extra tractement boven de normale emolumenten als secretaris 
ontving.347 De scheiding tussen pensionaris als politiek georiënteerde functionaris en de 
secretaris begon zich af te tekenen. Pensionarissen als Jacob Cats (1629-1636), Herbert van 
Beaumont (vanaf het vertrek van Cats), Nicolaas Ruysch (1640-1650), Johan de Witt 
(1650-1653), Govert van Slingelandt (1653-1664) en Nicolaas Vivien (1664-1672) waren 
niet ook gelijktijdig secretaris. De secretarissen Matthijs Berck en diens zoon en opvolger 
Johan droegen wel de titel pensionaris, maar voerden niet of slechts bij uitzondering de 
bijbehorende werkzaamheden uit. Matthijs werd bij zijn overlijden in 1655 zelfs ‘eerste 
pensionaris en secretaris’ genoemd. De instructie op de secretarie van 1668, opgesteld na 
het overlijden van Johan Berck, stelde de functies van secretaris en pensionaris 
onverenigbaar.348 
 
Na het overlijden van Rochus Molenschot in 1676 besloot de Oudraad zelfs geen 
pensionaris meer aan te stellen en nam burgemeester Arend Muys van Holy het ambt waar. 
Deze was overigens eerder secretaris geweest (1668-1674). Na de wetsverzetting door 
Willem III en het nieuwe regeringsreglement van 1674 bleven de ambten van secretaris en 
pensionaris gescheiden.349 Vanaf dat jaar waren er steeds twee secretarissen en een 
pensionaris. De pensionaris opereerde vooral vanuit het logement van Dordrecht in Den 
Haag.350 Regelmatig kwam hij echter naar Dordrecht om rapport uit te brengen in de 
Oudraad.351 Formeel stelde tenminste vanaf 1668 de pensionaris de resoluties van de 
Oudraad op, waarin hij ook de voornaamste rapporteur over het verhandelde in Den Haag 
was.352 Het is niet vast te stellen in hoeverre aan dit voorschrift de hand is gehouden. Het 
                                                           
344 Resolutie Oudraad, 22 juli 1629; SA 3, invnr 45.  
345 Een benoemingsakte ontbreekt, zijn aanstelling blijkt uit de stadsrekening over 1623; SA 3, invnr 2637. De 
resolutie van 18 maart 1634 waarbij de Oudraad hem tot tweede pensionaris en secretaris benoemde, moet gezien 
worden samen met de benoeming van Herbert van Beaumont tot derde pensionaris; de resolutie regelt vooral de 
rangorde tussen beiden.  
346 Cats werd 22 juli 1629 benoemd; in 1636 werd hij raadpensionaris van de Staten van Holland. Van Cats’ 
Haagse activiteiten voor Dordrecht in Den Haag geven twee delen particuliere notulen van de vergaderingen van 
de Staten van Holland over 1623-1627 blijk; NA, Archief  Dagvaarten en besoinges van de stemhebbende steden, 
invnrs 2-3. 
347 Resolutie Oudraad 3 juli 1636; SA 3,invnr 45, fol 157. 
348 Resolutie Oudraad 20 februari 1668; SA 3, invnr 51, fol 92-99vs. 
349 Van de Wall, Handvesten, 1874 ev. 
350 Het archief van de gedeputeerden in Den Haag is vooral het resultaat van de activiteiten van de pensionaris. 
Een belangrijk bestanddeel daarin zijn de dossiers van de verschillende besoignes waarvan Dordrecht voorzitter 
was. (SA 3, invnrs 1164-1192).  
351 SA 3, invnr 865 is een pak met klad-notulen van de bijeenkomsten die de voorzittend burgemeester met de 
pensionaris voerde voorafgaande aan de vergaderingen van de Oudraad (1712-1739). 
352 Reglement secretarie 1668, art. 16. 
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lijken steeds de secretarissen te zijn die bij toerbeurten als notulist optreden, mede 
veroorzaakt doordat het ambt van pensionaris geruime tijd door een magistraat vervuld 
werd. De oudste bewaard gebleven kladresoluties van na 1668 dateren van 1684-1686; deze 
zijn geschreven door secretaris Herman van den Honert; de daaropvolgende over 1697-
1699 zijn ook weer van de hand van de secretaris, in dit geval Johan de Witt.353 Uit de 
instructie voor de pensionaris van 1685 blijkt dat de secretarissen met het opstellen van 
resoluties van de Oudraad belast waren (zie verder hoofdstuk 7). 
 
De secretarissen waren verantwoordelijk voor de interne organisatie van de secretarie. De 
meesten hadden een juridische vorming en konden – indien nodig – de schepenen bij het 
vinden van het vonnis bijstaan. De scheiding van de ambten secretaris en pensionaris was 
vooral bedoeld om meer structuur in de secretarie aan te brengen en leiding te geven aan de 
klerken in de omvangrijker wordende administratie.  

Het reglement van 1668 
De aanleiding tot het opstellen van het reglement op de secretaris van 1668 was het 
overlijden van secretaris mr. Johan Berck, de zoon van Matthijs en dus de kleinzoon van 
ridder Johan Berck. Matthijs had al in 1645 van de Oudraad, met een beroep op zijn lange 
staat van dienst van hemzelf en zijn vader, de toezegging weten te krijgen dat zijn zoon 
Johan hem als secretaris zou mogen opvolgen.354 
 
In 1652 mocht Johan Berck zijn vader op de secretarie als ‘confrater’ gaan bijstaan; hij 
legde daarvoor zijn schepen-ambt neer.355 Op 3 juli 1655 volgde Johan zijn zojuist 
overleden vader daadwerkelijk op als pensionaris en secretaris, onder afstand van de 600 
pond per jaar die zijn vader als pensionaris genoot. Het was hem, naar eigen zeggen, niet 
om het inkomen te doen. Diezelfde dag legde hij de eed af.356 
Johan Berck overleed kinderloos in december 1667357, maar het is de vraag of een 
eventuele zoon voor opvolging in aanmerking zou zijn gekomen. Alvorens een of twee 
nieuwe secretarissen te benoemen, wilde de Oudraad zich bezinnen op de organisatie van 
de secretarie. Daarvoor werd een zware commissie benoemd, bestaande uit de 
burgemeesters, oud-burgemeesters, twee ‘gewone’ oudraden, twee schepenen, de schout, 
twee Achten en pensionaris Vivien.358 De opdracht die deze commissie meekreeg, te 
onderzoeken 
 

 “… wat ordre ende reglement ter secretarije gearresteert ende voortaen in 
practijcque gebracht en punctelijck geobserveert soude connen en behooren te 
werden, tot redres van de secretarije ende ten dienste van de goede ingeseteten 
deser stad … “ 

                                                           
353 SA 3, invnrs 200-a en 201.  
354 Resolutie Oudraad 25 maart 1645; SA 3, invnr 46, fol 35. Extract uit de resoluties: SA 3, invnr 1101. 
355 Resolutie Oudraad 21 februari 1652, SA 3, invnr 47, fol 227vs. 
356 Resolutie Oudraad 3 juli 1655; SA 3, invnr 48, fol 114-116. 
357 NNBW 1, 308. 
358 Resolutie Oudraad 2 januari 1668; SA 3, invnr 51, fol 74vs. 
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roept vragen op over de discipline die op de secretarie heerste, niet alleen onder Johan 
Berck, maar ook tijdens de ambtsbediening van diens vader en grootvader. Johan (1) had de 
secretarie al spoedig regelmatig aan vervangers overgelaten. Artikel 32 van de kort na zijn 
vertrek naar Venetië opgestelde Ordonnantie op het procederen wijst niet op een grote 
discipline: 
 

 “Eyntelijck sal mede ordre gestelt worden dat de ghefurneerde processen 
trouwelijc bewaert ende in cassen daertoe te maecken opghesloten sullen werden, 
sonder ymant daer toe acces te gheven; ende sal de secretaris, het furnissement 
opgenomen hebbende, de sleutel van de voorschreven cassen worden bevolen, die 
mitsdien voor de ghefurneerde stucken sal hebben te verantwoorden.”359 

 
Op het conto van Jan Berck (sr) kan waarschijnlijk nog wel de splitsing van de 
schepenprotocollen in 1593 geschreven worden, hoewel ook de gelijktijdig optredende 
substituut mr. Herman Spieghel daarin een rol gespeeld kan hebben.360 Het is misschien 
Matthijs geweest, die begonnen is de resoluties van het gerecht en de Oudraad te 
registreren, maar hij liet het uitschrijven van de net-resoluties uiteindelijk aan zijn zoon 
over. (zie hoofdstuk 7) Onder Matthijs is het eerder genoemde houten boek zoek geraakt.361 
(Zie hoofdstuk 5). Johan (2) heeft het krediet de resolutieboeken van de Oudraad in orde 
gebracht te hebben; ook is nog onder zijn secretariaat in 1664 een afzonderlijke serie 
resolutieboeken van het gerecht begonnen. Aan hem mag ook de index op de 
hypotheekakten toegeschreven worden.362 Hij begon (weer) met een burgerboek (1658), als 
afsplitsing van de door zijn vader in 1649 aangevangen rekestboeken van het gerecht.363 
Maar aan het archief is zeker geen goed georganiseerde secretarie af te lezen. In de eerste 
helft van de zeventiende eeuw zijn er bijvoorbeeld aanzienlijke hiaten in verschillende 
series civiele rollen. De certificatieboeken, die in 1593 beginnen, zijn na 1644 niet meer 
voortgezet. In 1668 werden ze weer als extra ordinaris rollen van dinghtalen 
voorgeschreven “opdat de selve van de respective liassen der procureurs affgetrocken 
sijnde, niet vermist mogen werden.”364 Leden van het stadsbestuur namen registers mee 
naar huis en brachten deze niet altijd mee terug. Pensionaris Vivien kreeg van de Oudraad 
de opdracht om de series resoluties van de Staten van Holland weer te completeren door de 
registers die bij magistraten berustten terug te halen, of eventueel opnieuw te laten 
kopiëren.365 Gelijktijdig werden de nieuwe secretarissen opgedragen ervoor te zorgen dat de 
                                                           
359 Ordonnantie ende reglement van procederen ter camere judiciële der stadt Dordrecht, gearresteert bij de Eer. 
ende Achtb. Heeren, mijn Heeren schoutet, burgemeester, schepenen, raden, outraden ende goede luyden van den 
Achte der voorschrever stede. Den 25. May 1624. Collectie Verordeningen (134), invnr 10, fol 20 ev. 
360 Zie het hoofdstuk 6. 
361 Merkwaardig is dat er tijdens de rel die daarover in 1647 ontstond, secretaris Matthijs Berck buiten schot 
gebleven lijkt te zijn, tenzij hij de deliberatries daarover in de Oudraad niet genotuleerd heeft. 
362 ORA, invnr 848, aangelegd in 1653, dus nadat Johan zijn vader daadwerkelijk bijstond. Dit register wordt 
expliciet genoemd in het Regelement van 1668, art. 11) 
363 De burgerboeken in SA 3, invnrs 1974 ev; de rekestboeken in het Oud rechterlijk archief, invnrs 61 e.v. Zie 
verder hoofdstuk 6. 
364 Reglement secretarie 1668, art 20; nu ORA, invnr 910 ev, attestatieboeken. 
365 Resolutie Oudraad 14 augustus 1669; SA 3, invnr 51, fol 169ev. 
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charters “niet alleen completelijck bewaert, maer oock in goede ordre geredigeert ende 
gehouden werden, omme deselve aenstonts te connen vinden, ende daer door bij 
gelegentheyt den dienst van den stadt te betrachten.” In 1690 kregen de secretarissen 
opnieuw de opdracht alle stadsregisters en resolutieboeken die bij regenten, “particuliere 
heeren” thuis lagen terug naar de secretarie te halen.366  
De instructie voor de klerken van 1726, waarover later meer, droeg hen op te zorgen voor 
“de registers, protocollen, boeken, charters ende papieren, ten eynde deselve van de 
secretarie niet werden gehaalt, verduystert ende te soeken gemaakt, maer in tegendeel 
deselven wel hebben gade te slaan en ider op sijn behoorlijcke plaatse te stellen.”  
 
In 1742 heeft in opdracht van de Oudraad een commissie het reglement van 1668 en de 
instructie voor de pensionaris van 1706 nog aan een onderzoek onderworpen. Tot een 
concreet resultaat heeft dat onderzoek niet geleid. Tot aan het einde van het Ancien Régime 
is het formeel van kracht gebleven.367 

Secretarissen en substituten368 
Na de vaststelling van het Reglement ofte Instructie voor de secretarissen door de Oudraad 
op 20 februari 1668 werden op 7 maart twee secretarissen aangesteld: Arend Muys van 
Holy en mr. Nicolaas van der Dussen.369 Eerstgenoemde was al schepen. In 1645 was hij 
geadmitteerd als notaris, een ambt dat hij tot 1662 had uitgeoefend.370 In 1675 tot 
burgemeester gekozen legde hij zijn ambt als secretaris neer maar nam, na overlijden van 
mr. Rochus van Molenschot in april 1674 het pensionarisambt waar.371 Van der Dussen, 
“door de gonste van haer Ed.Achtb. met een van de secretarisplaatsen deser stadt 
gebenificeert…” nam al in september 1670 ontslag wegens zijn electie tot schepen, een 
eerste stap in zijn carrière als regent. Dit patroon zal zich in de rest van de zeventiende en 
de achttiende eeuw met enige regelmaat herhalen. Het ambt van secretaris werd in 
toenemende mate óf een springplank voor een politieke carrière, of een post ter begeving 
aan familie en vrienden. Toen secretaris Pieter Everwijn van Brandwijk, heer van Gijbeland 
in september 1723 overleed, wist burgemeester Daniel Eelbo zijn neef Richard Paulus in 
diens plaats aangesteld te krijgen. Omdat de benoemde nog ´op studie´ was en ook nog wel 
enige tijd nodig zou hebben deze met een promotie af te ronden, benoemde de Oudraad mr. 
Jacobus van Vechoven als substituut, “dewelcke sig selven nu eenige jaaren herwaerts in’t 
exerceeren vande practijcke met veel reputatie hadde getoont …”372 Ook na afronding van 
zijn studie betoonde neef zich weinig geneigd zelf als secretaris op te treden. Nadat 
substituut Van Vechoven naar Gorinchem was vertrokken namen achtereenvolgens 
Roeland Nolthenius (van 1728 tot 1744) en mr. Jan Beudt (1744-1748) het ambt waar.373 

                                                           
366 Resolutie Oudraad 8 april 1690; SA 3, invnr 60. 
367 Resolutie Oudraad  januari 1742; SA 3, invnr 107, fol 1vs. 
368 Zie voor een lijst van secretarissen en pensionarissen Bijlage 2. 
369 Resolutie Oudraad 7 maart 1668; SA 3, invnr 51, fol 100vs-101. 
370 Protocol: ONA, invnrs 103-113a. 
371 Resolutie Oudraad 7 juli 1676; SA 3, invnr 55, fol 26. Zie over Muys van Holy, Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 
passim.  
372 Resolutie Oudraad 24 september 1723; SA 3,invnr 88, fol 33vs. 
373 Resolutie Oudraad 31 oktober 1744;  SA 3, invnr 109, fol 70vs. 
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Niet eerder dan in januari 1748 nam Eelbo zelf de ganzeveer ter hand, om in maart 1756 
om gezondheidsredenen aan de Oudraad te verzoeken of Jan Beudt hem opnieuw mocht 
vervangen. De raad bewilligde, omdat Beudt zijn bekwaamheid ook al had bewezen als 
substituut voor mr. Jacob Karsseboom.374  
Deze Jacob Karsseboom was een vergelijkbaar geval. Zijn vader Jeronimus was 25 maart 
1729 Pieter Eelbo als secretaris opgevolgd. Op 3 april 1745 diende hij zijn ontslag in ten 
gunste van zijn zoon. Vanwege diens jeugdige leeftijd – hij was 12 jaar – zou vader 
Karsseboom blijven waarnemen.375 Twee jaar later nam eerdergenoemde Jan Beudt het 
waarnemerschap van Karsseboom sr over, omdat deze tot burgemeester was gekozen.376 Na 
voltooiing van zijn studie vervulde Jacob Karsseboom zelf de functie van secretaris en zou 
dat tot 1786 blijven doen.377 
Een derde voorbeeld, uit dezelfde periode, zijn vader en neef Hoeufft. Mr. Pieter Hoeufft, 
de vader, verwierf het ambt op 8 januari 1759 als opvolger van Pieter Eelbo. Al twee 
maanden later nam hij “om eenige redenen” ontslag.378 Drie weken later verzocht neef 
Pompejus met het secretarisambt bedeeld te mogen worden. Er was echter een formeel 
probleem: hij was weliswaar inwoner en burger van Dordrecht, maar geboren Brabander, 
waar zijn vader destijds ecclesia causa woonde. De secretaris diende geboren Hollander te 
zijn. Pompejus slaagde er echter in om de noodzakelijke acte van naturalisatie van de Staten 
van Holland te krijgen en dus stond niets zijn benoeming in de weg. De presiderend 
burgemeester achtte hem bekwaam en gekwalificeerd en de Oudraad volgde zijn advies; op 
3 mei legde de nieuwe secretaris in handen van de schout de eed af.379 Nauwelijks een 
maand later verzocht hij echter of,  
 

“ter oorsaeke van de ongewoonheid van het behandelen van saeken tot het 
secretaris-ampt behoorende, zoude konnen dienstig zijn, dat hij, suppliant, in het 
bedienen van sijn secretaris-ampt bij provisie voor eenigen tijdt wierde 
geadsisteert door sijn oom, de heer mr. Pieter Hoeuft, in den Oudraad dezer stadt, 
die sig daertoe niet ongenegen te zijn bij sijne ondertekening dezes verklaert.”  

 
Met tegenzin ging de Oudraad akkoord. In 1748 had hij formeel bepaald dat de secretaris 
zijn ambt persoonlijk moest waarnemen.380 Daarom mocht nu oom Pieter alleen de 
vergaderingen bijwonen en depeches schrijven wanneer neef Pompejus daarbij aanwezig 
zou zijn. Pompejus moest deze zelf ondertekenen.381 Mogelijk wilde de Oudraad handelen 
volgens de resolutie van de Staten van Holland van 23 januari 1748, die de persoonlijke 
uitoefening van ambten verplicht stelde.  

                                                           
374 Resolutie Oudraad 9 maart 1756; SA 3, invnr 123, fol 13 en 13vs. Het rekest van Eelbo is als bijlage bij de 
resoluties ingebonden. 
375 Resolutie Oudraad 3 april 1745; SA 3, invnr 110, fol 35v en 40.  
376 Resolutie Oudraad 17 juli 1747; SA 3, invnr 112, fol 98. 
377 Resolutie Oudraad 5 januari 1753; SA 3, invnr 119, fol 3. Van Dalen, Geschiedenis 221 
378 Resolutie Oudraad 10 maart 1759; SA 3, invnr 125, fol 37vs. 
379 Resolutie Oudraad 3 mei 1759; SA 3, invnr 125, fol 57vs. 
380 Resolutie Oudraad 23 januari 1748; SA 3, invnr 113, fol 3. Richard Paulus Eelbo beriep zich in 1756 op het feit 
dat zijn aanstelling nog van vóór 1748 dateerde.  
381 Resolutie Oudraad 11 juni 1759; SA 3, invnr 125, fol 70vs. 
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Pensionarissen 
Was het secretarisambt dus vooral een object van familiepolitiek, waarbij ook niet Dordtse 
ingezetenen op een snelle manier de plaatselijke regentenklasse konden binnenkomen – 
Karsseboom was bijvoorbeeld een Amsterdammer – de functie van pensionaris zette de 
traditie voort van in de eerste plaats een professioneel ambt te zijn, waarvoor zonodig 
buiten eigen kring geworven werd. Pouwels van Ammersoyen, werkzaam aan het einde van 
de vijftiende eeuw was afkomstig uit Hattum.382 Joost Bets (werkzaam na 1522 –1537) 
kwam  uit Gent.383 Nicolaas Bartholomeusz. de Groot (1537 – 1553) was Delftenaar, maar 
Willem Tielmansz. Scoeck (voor 1552 – 1572) was een Dordtenaar.384 De Zeeuw Cornelis 
van Hogelande (1553 – 1563) was eerder pensionaris van Gouda geweest.385 Zijn opvolger, 
mr. Pieter Cornet, was Brabander.386 Jacob Pauli Hallincg was Dordtenaar, zijn collega 
Joost de Menin (1584-1596) Vlaming. Johan Berck en Andries de Witt waren weer 
Dordtenaren, Jacob Cats was een Zeeuw. Herbert van Beaumont, Nicolaas Ruysch, Johan 
de Witt en volgende waren steeds Dordtenaar. Adolph Visscher, benoemd in 1715 kwam 
uit Den Haag, Carel Bosschaert (1751) uit Rotterdam en Jasper Perduyn (1787) uit 
Middelburg.  
 
Het werkterrein van de pensionaris was in de zeventiende en achttiende eeuw vooral het 
Binnenhof in Den Haag, zeker wanneer er belangrijke besluiten genomen moesten worden. 
Dordrecht beschikte daar sinds 1663 over een eigen logement voor de gedeputeerden aan de 
Vijverberg.387 Tussen 1676 en 1694 had de stad geen pensionaris in dienst, maar nam of 
een van de vroedschapsleden de functie van eerste gedeputeerde waar, of fungeerde een van 
de secretarissen als zodanig. Daarna was steeds de pensionaris de constante factor in de 
Dordtse delegatie. De pensionaris was altijd een gepromoveerd jurist. Hij onderhield de 
contacten tussen de delegatie en de Oudraad. Volgens zijn instructie diende hij steeds 
rapport te komen uitbrengen, eerst aan de presiderend burgemeesters en vervolgens in de 
Oudraad. De besluiten van de Staten moest hij direct ‘extenderen’ om zijn opdrachtgevers 
op de hoogte te houden. Zo mogelijk diende hij elke avond vanuit Den Haag een verslag 
van wat die dag gepasseerd was naar de vroede vaderen te sturen.388 Talrijk zijn 
bijvoorbeeld de brieven van François Teresteyn van Halewijn (1723-1751) waarin hij de 
Oudraad op de hoogte bracht en om nadere aanwijzingen  vroeg bij belangrijke 
stemmingen.389 
De functie was zeker politiek geladen. Na de dood van Teresteyn van Halewijn stuurde de 
Oudraad een drie man sterke delegatie naar de stadhouder om hem te polsen wie hij een 
                                                           
382 Kokken, Steden en staten, 197. 
383 Genealogie Bagelaar. 
384 Buchelius, Inscriptiones, 225-226. 
385 Koopmans, Staten, 247. 
386 Koopmans, Staten, 247; NNBW 4, 459; Balen, Beschrijvinge, 845. 
387 Jan van de Maas (J.L. van Dalen), stelt in een krantartikel uit 1923 (er is hiervan alleen een knipsel in de 
bibliotheek van het stadsarchief, zonder herkomst) dat er geen besluit van de Oudraad tot aankoop was te vinden. 
Er is echter wel een mandaat aan de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge om de koopsom te 
voldoen; resolutie Kamer ten beleide, 3 januari 1663; SA 3, invnr 946, fol 166.  
388 Instructies voor de pensionaris 1685 (SA 3, invnr 58, fol 44vs ev) en vrijwel gelijkluidend 1706 (SA 3, invnr 
71, 13-11-1706, p 119). 
389 Resoluties Oudraad, passim. Opvallend is zijn bijna onbeholpen handschrift.  
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geschikte kandidaat achtte.390 Hoe dominant de pensionaris kon zijn, blijkt uit het optreden 
van Cornelis de Gijselaar, die hoewel ambtenaar, samen met zijn Amsterdamse en 
Haarlemse collega’s tussen 1780 en 1787 de oppositie tegen de stadhouder leidden. Het 
kostte hem in 1787, toen de Pruissen Willem V weer in zijn positie hadden hersteld, zijn 
baan.391 
 
Een goede pensionaris was veel waard. Joost de Menin wist dan ook een veel beter 
tractement te bedingen dan zijn collega’s.392 Dat het stadsbestuur wel wat voor zijn eerste 
minister over had, blijkt ook bij Adolph Visscher. Toen deze in 1720 door Rotterdam werd 
benaderd, bood Dordrecht hem een benoeming als extra-ordinaris gecommitteerde ten 
beleide tegen 600 gulden per jaar, wat een salarisverhoging van 50% betekende.393 Carel 
Bosschaert, pensionaris van Schiedam, kreeg daarboven nog eenzelfde ‘douceur’ toegezegd 
plus vrijstelling van de betaling van het ambtgeld.394 Ook Jasper Perduyn ontving in 1789 
een extra verhoging van 600 gulden.395 Toen Bosschaert in 1770 om gezondheidsredenen 
om een tweede pensionaris vroeg – vooral de vergaderingen van de Staten en het reizen 
vielen hem zwaar – en daarvoor zijn reguliere tractement inleverde, was de Oudraad hem 
prompt ter wille in de hoop dat Bosschaert zoveel mogelijk van dienst zou kunnen blijven. 
De raad zag zich node beroofd van “een minister, wiens kundige ervarenheid, zonderlinge 
assidiciteit, getrouwen ijver en voorzigtige devotie, zoo in stads- als in ’s lands zaaken, hun 
edele groot achtbaren te meermalen ondervonden hebben…”396 In geval hij toch nog voor 
de stad naar Den Haag zou willen, mocht hij zijn kamer in het logement behouden; de 
tweede pensionaris moest genoegen nemen met een van de kamers aan de achterzijde.397 

De secretarie 
De secretarie diende zowel het bestuur als de rechtspraak. Dordrecht kende geen 
afzonderlijke griffie, zoals dat bijvoorbeeld wel in Leiden, Delft en Rotterdam het geval 
was. Onder leiding van de secretarissen was op de secretarie een aantal klerken werkzaam. 
Bij gebrek aan bronnen is voor de zeventiende eeuw weinig over hen bekend. De instructie 
van 1591 voor de net benoemde Johan Berck maakt melding van “de gemeene clercken van 
de secretarije”. Zij waren door een eed tot geheimhouding gehouden.398 In de rekeningen 
komen ze zelden voor; waarschijnlijk kregen ze toen hun salaris van de secretaris, die ze 
ook aannam en opdrachten gaf. Het reglement op de secretarie van 1668 is heel duidelijk 
over de salariëring: de secretaris zelf kreeg geen salaris, maar trok zijn inkomen uit de 

                                                           
390 Instructie en commissie in de resoluties van de burgemeesters, 5-7-1751. SA 3, invnr 851, fol 115vs. 
391 Van Dalen, Geschiedenis, 1149 e.v.; AGN VIII, 148; Schama, Patriots, passim. 
392 Vermaseren, “Levensschets”. 
393 Resolutie Oudraad 25 oktober 1720; SA 3, invnr 85, fol 39vs. 
394 Resolutie Oudraad 9 augustus 1751; SA 3, invnr 116, fol 87; idem 18 augustus 1756 en 13 december 1759.  
395 Resolutie Oudraad 22 juli 1789; SA 3, invnr 156, fol 63. De verhoging werd nog nadrukkelijk vermeld in de 
thesauriersrekening over 1795 voor de bereking van de ene maand salaris die hij over dat jaar tegoed had. SA 4, 
invnr 324-b. 
396 Resolutie Oudraad 16 oktober 1770; SA 3, invnr 137, blz 330. 
397 Instructie voor de tweede pensionaris, artikel 17. Resolutie Oudraad 22 oktober 1770; SA 3, invnr 137, blz 333; 
insertie 51. 
398 SA 1, invnr 670, folio 126ev; (gedrukte inventaris nr X.20) 
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verrichtingen die hij voor burgers en andere belanghebbenden verrichtte; bovendien moest 
hij de klerken betalen. De klerken, van hun kant, mochten “… de luyden ter secretarie te 
doen hebbende, niet vermogen te exactioneren, maer haer tevreden houden met het geene 
haer voor salaris bij de secretarissen wert toegevoegt.” Het inkomen van de secretarissen 
was zeker aantrekkelijk te noemen, in het midden van de achttiende eeuw lag het rond de 
2.600 gulden per jaar, meer dan het dubbele van wat toen de pensionaris aan tractement 
genoot.399 
De eerste en tweede gezworen klerk ontvingen toen – mogelijk sinds 1726 toen een 
afzonderlijke instructie voor de klerken werd vastgesteld400 - een tractement van 
respectievelijk 225 en 150 gulden, vermeerderd met emolumenten die ze genoten als 
curator van insolvente boedels. De eerste klerk had ook nog enig inkomen uit zijn 
assistentie bij de venduties.401  
 

“Voorts sijn nog ter secretarie twee jongelingen, dewelke om sig te exerceeren 
sonder eenig tractement aldaar schrijven en welker emolumenten bestaan in 
fooijtjes van expeditie, het thuijsbrengen van transportbrieven en diergelijke, 
waertoe geen gelt staat en ieder geeft wat hem goeddunkt, waarvan sij seggen geen 
nette aanteekening gehouden te hebben als dienende tot haar sakgelt en na haar 
calculatie geen 50 gulde voor ieder bedraagt en daarom ’t selve onder eede niet te 
konnen opgeven”.402 

 
De gezworen klerken namen verschillende taken van de secretaris waar.403 Alle edities van 
de Ordonnantie ende Reglement op de maniere van procedeeren voor de kamere Juditiële 
der stadt Dordrecht … bepaalden dat de secretarissen het bijhouden van de registers onder 
de klerken moeten verdelen. Elke klerk moest een bepaald register worden toegewezen.404 
Ze dienden de procureurs, de ‘practisijns’ zo mogelijk daags voor de zitting ter secretarie te 
laten komen om de dienende zaken netjes in het protocol te kunnen brengen.405 Ook 
moesten ze een register houden van zaken die door de Oudraad commissariaal waren 
gemaakt en een extract van de betreffende resoluties in de zak van de presiderend 
burgemeester doen.406 De resoluties van de Oudraad werden zeker vanaf het begin van de 
achttiende eeuw door hen regelmatig in het net geschreven.407 

                                                           
399 SA 3, invnrs 1148-1150, afrekeningen van de klerken met de secretaris. Vooral SA 3, invnr 1929 (1748); de 
secretarissen meldden, om verlaging van het ambtgeld te verkrijgen, dat het inkomen door de afschaffing van de 
verpachtingen van de belastingen hun inkomen achteruit gaat, maar kunnen niet aangeven hoeveel.  
400 Resolutie Gerecht 5 september 1726: Reglement ofte instructie waer nae de klerken ter secretarie haer sullen 
hebben te reguleren; ORA invnr 16, fol 148vs; afschrift SA 3, invnr 1108. 
401 SA 3, invnr 1931 (1749). 
402 SA 3, invnr 1931. 
403 Resolutie Oudraad 6 december 1746; SA 3, invnr 111, staat toe dat de eerste gezworen klerk de secretaris bij 
afwezigheid kan vervangen.  
404 Gedrukte Ordonnanties van 1624, 1648 (herdruk 1653), 1663 (herdruk 1682) en 1694, die niet in werking 
getreden zou zijn. Verschillende exemplaren in de collectie keuren en verordeningen (134).  
405 Instructie 1726, artikel 10. 
406 Het voorgeschreven register bevindt zich niet meer in het archief. De stukken in de zak van de burgemeester 
zijn beschreven in de rubriek ‘Bemoeienissen’ in het archief van de burgemeesters; SA 3, invnrs 909-943. Vrijwel 
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De secretarissen en hun klerken verrichten hun werk in de secretarie, de grote zaal, waarin 
de Oudraad vergaderde, de schepenkamer en gedurende de rechtzittingen in de vierschaar 
in het stadhuis. De kantoren van de secretarie waren gevestigd in enkele aangebouwde 
woonhuizen, aan de Groenmarktzijde van het stadhuis. De stad had in 1615 een tweede huis 
aangekocht ter uitbreiding van de secretarie.408 Daar was tot 1680 ook de ingang tot het 
stadhuis, voordat het huidige stadhuisplein werd aangelegd. In het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw waren er nogal wat bouwactiviteiten, vermoedelijk om een oplossing 
voor het ruimtegebruik te vinden. Er zou zelfs sprake zijn geweest om een nieuw stadhuis 
te bouwen.409  In 1726 vond een inwendige verbouwing plaats, met name in de secretarie en 
de thesaurie. Gelijktijdig werden secretarie en thesaurie gereorganiseerd. Vermoedelijk zijn 
toen ook de kasten aangebracht waarin substituut-secretaris Jacobus van Vechoven de 
series registers van het archief plaatste.410  

Het comptoir ten beleide 
Aan de andere zijde van het stadhuis, van de secretarie gescheiden door de grote zaal – 
waarin ook de vierschaar was - en schepenkamer waren de vertrekken van de 
burgemeesters en de thesaurie: het comptoir ten beleide. De burgemeesters en thesauriers – 
vóór 1674 de kamer ten beleide van stadszaken - hadden hun eigen ondersteunend 
ambtelijk apparaat. Aan het eind van de achttiende eeuw waren dat de secretaris van de 
burgemeesterskamer, de commies ter thesaurie en de ontvanger ten beleide.411 De 
ontvangers van de verponding en van de stads- en schaftgelden hielden, voor zover na te 
gaan, geen kantoor op het stadhuis. De belangrijkste was de ontvanger ten beleide, of zoals 
de officiële titel luidde: de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge. Deze 
functie was in 1585  ingesteld om de aan Dordrecht opgelegde quote voor de oorlogvoering 
te administreren. De eerste ontvanger was Arend Maartensz., voor wie 30 december 1586 
een instructie werd vastgesteld.412 De aanstelling was voor zes jaar, maar werd 
klaarblijkelijk verlengd. Arend Maartensz. zou tot 1625 in dienst van de stad blijven. Als 
secretaris van de kamer ten beleide schreef hij de depeches en hield notulen van hetgeen 
verhandeld werd, maar zijn belangrijkste taak was de administratie van de voor de oorlog 
bestemde belastingen. Die laatste functie werd op den duur zo belangrijk dat de Oudraad in 
1726 besloot de functies secretaris van de burgemeesterskamer en ontvanger van de 

                                                                                                                                                    
zeker heeft het grootste deel van de stukken beschreven in de rubriek ‘Bemoeienissen van de Oudraad’, SA 3, 
invnrs 401-790, dezelfde herkomst. 
407 Behalve uit de handschriften blijkt dat uit de instructie voor de pensionaris van 1706 (Resolutie Oudraad 13 
november 1706; SA 3, invnr 71, blz 119). 
408 Stades, Stadhuis, 83. Het volgende is ook op haar grondige studie van de bouwgeschiedenis van het stadhuis 
gebaseerd. 
409 Lips, Wandelingen, 101 is nogal speculatief. 
410 De bestekken voor deze verbouwing in SA 3, invnr 2908, de nrs 674, 685 en 687. De inventaris van Vechoven: 
SA 3, invnr 3. 
411 Herenboekje 1794. 
412 Van de Wall, Handvesten, 1489. Van de Wall, die zelf het ambt van secretaris van de burgemeesterskamer had 
bekleed, moest voor deze instructie gebruik maken van een in particulier bezit zijnd privilegeboek. Zie voor Arend 
Maartensz. Lips, Wandelingen, 471-474. 
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penningen gedestineerd ten oorloge (toen doorgaans ontvanger ten beleide genoemd) te 
scheiden.  
Gelijktijdig werd de functie van secretaris van de burgemeesterskamer samengevoegd met 
die van de thesaurie.413 De thesauriers bleven wel beschikken over een eigen klerk, die 
tevens de rantsoenpenningen inde. In 1783 werd de functie van commies ter thesaurie 
ingesteld, vanaf 1791 gecombineerd met die van klerk. 
 
De splitsing van de functies van secretaris en ontvanger in 1726 geeft ook het toegenomen 
belang van de burgemeesterskamer weer, maar veel werk en inkomen gaf het ambt van 
secretaris in elk geval niet. Slechts twee dagen per week hoefde hij op kantoor te 
verschijnen om de resoluties, aanstellingsacten en brieven te schrijven, rekesten te 
registreren en zorg te dragen voor de regelmatige afhoring en verrekening van de 
particuliere en generale rekening. De werkdruk was zo laag dat toen Pieter Hendrik van de 
Wall als tweejarige op voorstel van burgemeester Pieter Eelbo, zijn grootvader van 
moederszijde, het ambt toegewezen kreeg, eerst Nolthenius en later Beudt het konden 
waarnemen naast hun werk als substituut-secretaris van het gerecht en Oudraad.414 
Nolthenius was trouwens al sinds enkele jaren substituut voor Van de Walls voorganger mr. 
Paulus Gevaerts.415 In december 1764 heeft de Oudraad nog overwogen het ambt samen te 
voegen met dat van secretaris van de weeskamer.416 In 1780 dachten de burgemeesters daar 
anders over toen hun secretaris mr. Willem Bartholomeus van den Santheuvel verzocht zo 
nu en dan te mogen absenteren vanwege ‘domistieke bezigheden’. De heren wilden echter 
het risico vermijden op enig moment zonder minister te zitten en stelden daarom tijdelijk 
een tweede secretaris aan. Bij overlijden of ontslag van de eerste zou deze functie 
onmiddellijk vervallen. Evenmin mocht de benoemde aanspraak maken op het 
secretarisschap.417 Het heeft er de schijn van dat de burgemeesters al Van den Santheuvels 
zoon Hendrik Lodewijk als kandidaat op het oog hadden, want deze volgde in 1784 zijn 
vader op en niet de als tijdelijk tweede secretaris aangestelde Jacob Hendrik Hoeufft.418 Met 
de opheffing van de bestuursorganen in januari 1795 verdween ook het ambt van secretaris 
van de burgemeesterskamer. 

De ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge (ten beleide) 
De voornaamste reden van de scheiding van de functies van secretaris en ontvanger van de 
penningen gedestineerd ten oorloge in 1726 was dat de ontvanger zich ontwikkeld had tot 

                                                           
413 Resoluties Oudraad 5 en 24 juni 1726; SA 3, invnr 91, fol 33; Van de Wall, Handvesten 1489-1490. 
414 Resolutie Oudraad 28 juli 1739; SA 3, invnr 104, fol 45vs. In 1755, na afronding van zijn studie rechten in 
Utrecht, legde Van de Wall zelf de eed af; resolutie Oudraad 31 december 1755; SA 3, invnr 121, fol 218vs. Nog 
geen 9 maanden later benoemde de Oudraad opnieuw een substituut, Jasper Perduyn; SA 3, invnr 123, fol 89. Op 
9 januari 1764 verzocht Van de Wall, die inmiddels zijn plaats in de Dordtse magistratuur had verworven, ontslag 
als secretaris. SA 3, invnr 132  
415 Resolutie Oudraad 31 januari 1736; SA 3, invnr 101, fol 7. Het Herenboekje 1744/5 vermeldt hem ook als 
secretaris van de Waterschepenen. 
416 Resolutie Oudraad 24 december 1764; SA 3, invnr 132, fol 78. 
417 SA 3, invnr 1117. 
418 Van Dalen, Geschiedenis, 221. 
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een spil in het stedelijk financieel systeem, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit artikel 18 van 
zijn instructie van 1656:  
 

“Ende sal den voornoemden ontfanger gehouden wesen de sloten van de 
rekeningen van de tresoriers ende alle andere comptable persoonen van tijt tot tijt 
in te vorderen ende te doen suyveren. Ende opdat d’heer borgemeester in der tijt 
ende gecommitteerden ten beleyde volcomen kennisse souden mogen hebben hoe 
het mette voornoemde sloten van rekeningen is staende, sal daervan ten minsten 
alle drye maenden, te weten op d’eerste vergaderinge in de derde maent, doen 
omstandich rapport ende daer beneffens overleveren een pertinente staet van de 
restanten van de voors sloten, als mede doceren wat devoiren hij daer omtrent 
heeft gedaen omme als dan verder daer op gedelibreert te worden.”419 

 
De ontvanger ten beleide was veel meer dan de administrateur van de voor het gewest 
bestemde belastingen. Hij rekende af met de ontvanger van de verponding en zorgde dat 
daaruit de quote aan de gemenelandsontvanger werd afgedragen. Hij onving van deze 
garnizoensgelden en de terugbetaling van eventueel gegeven voorschotten. Voorts inde hij 
het ambtgeld, een gewestelijke belasting op “publieke” ambten, hetzij in dienst van de stad, 
hetzij waarvoor toestemming voor de vervulling van de functie van het stadsbestuur nodig 
was, zoals zakkendragers, beurtschippers, klapwakers, appeltonsters en notarissen.  
Langzamerhand nam de ontvanger steeds meer zaken van de thesaurier van het groot 
Comtoir over, zeker waar het gewestelijke zaken betrof. Maar niet alleen dat. Bijna het hele 
beleid ten aanzien van renteleningen en andere wijzen van financiering verschoof naar deze 
ontvanger.420 De instructie van 1636 droeg hem op van tijd tot tijd de sloten van de 
thesauriers- en andere rekeningen in te vorderen.421 In 1673 was hij het die voor de beide 
thesauriers leningen aanging; hij ‘subsidieerde’ deze uit zijn overschotten en indien hij zelf 
met een negatief saldo sloot – en dat niet kon compenseren met batige sloten van de vorige 
rekening – zocht hij eerst het tekort op te lossen door afrekening met andere comptabele 
ambtenaren. Zo was hij het ook die in 1663 voor de financiering voor het logement van de 
Dordtse gedeputeerden in Den Haag zorgde.422 De aankoop van de heerlijkheden ’s 
Gravendeel en Papendrecht waren door hem gefinancierd; hij nam daarvoor dan ook het 
batig slot van de rekeningen in ontvangst. 
Zijn toegenomen belang is af te lezen aan de wijze waarop zijn rekening werd afgehoord. 
Waren dat voor de rekening 1621/1622 de burgemeesters en andere gecommitteerden te 

                                                           
419 Instructie voor Abraham Stoop als secretaris van de Camere van de thesaurie en ontvanger van de penningen 
gedestineerd ten oorloge,, vastgesteld door burgemeester en schepenen, 18-11-1656. ORA, invnr 143 
(ongefolieerd). 
420 In haar boek over renteleningen van Haarlem, Zwolle en Dordrecht heeft Manon van der Heijden de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide volledig over het hoofd gezien. Ook Nusseling in zijn hoofdstuk over de stedelijke 
financiën van Dordrecht in de zeventiende en achttiende eeuw heeft geen gebruik gemaakt van deze bron. 
421 ORA, invnr 143 (Actenboek), ongefolieerd. 
422 Resolutie Kamer ten beleide 3 januari 1663; SA 3, invnr 946 fol 166. 
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beleide, voor de rekening over 1675 waren het de vier regerende burgemeesters, twee 
leden van de Oudraad, twee leden van het gerecht, twee uit de Achten en de pensionaris. 423  
De ingrijpende bestuurswisseling in 1794/5 liet deze functie bestaan. Bij de herziening van 
het belastingstelsel en de reorganisatie van de Dordtse financiën in 1809 is ze definitief 
opgeheven. Burgemeester en wethouders kenden de laatste ontvanger ten beleide, 
J.Rombouts, een pensioen toe van 300 gulden per jaar, waarvoor hij dan, indien nodig, 
beschikbaar moest blijven voor het geven van inlichtingen.424. 
 

 Functie 1678 1744/5 1753 1794 

Secretarie Pensionaris 1 1 1 1 
 Secretaris 2 2 2 2 
 Secretaris huwelijkszaken  1 1 1 
 Gezworen klerken 2 2 2 2 
 Kamerbewaarders 2 2 2 2 
 Kamerbew huwelijkszaken 1 [1] [1] [1] 
 Stadsboden 5 4 4 4 
 Concierge stadhuis 1 1 1 1 
Thesaurie Secretaris burgemeester 1 1 1 1 
 Ontvanger ten beleide 1 1 1 1 
 Klerk thesauriers 1 1 1  
 Commies der thesaurie    1 
 Stadsfabriek 1 1 1 1 
 Kamerbewaarder thesaurie  [1] [1] [1] 

 
Tabel 4.3: Personeel op het stadhuissin de zeventiende en achttiende eeuw 

 
Toelichting: In 1744/5 en later is de ene kamerbewaarder tevens kamerbewaarder van de thesaurie, de 
ander tevens van huwelijkszaken. De secretaris huwelijkszaken is tevens burgemeester.  
De secretaris kamer te beleide was tot 1726 tevens ontvanger van de penningen gedestineerd ten 
oorloge. In 1794 is de secretaris van de burgemeesterskamer ook secretaris van de thesaurie.  
De Stadsfabriek waarschijnlijk niet of nauwelijks op het stadhuis. Deze werd met de werklieden per 
week betaald.  
Kamerbewaarder thesaurie is in 1744/5 en latere jaren tevens kamerbewaarder secretarie. De klerk 
van de thesaurie vanaf 1744/5 ook ontvanger de rantsoenpenningen. De Commies der thesaurie sinds 
1783 is tevens klerk der secretarie en ontvanger van de rantsoenpenningen. 

 

4.4.4 De verambtelijking van de secretarie en thesaurie, 1795-1813/5 
Twee documenten in het archief zijn kenmerkend voor de overgangsperiode die de Bataafs-
Franse tijd voor de Dordtse administratie was. Het eerste is een rapport uit 1808 over de 
administratie van het stadsbestuur aan de landdrost van het departement Maasland, het 

                                                           
423 SA 3, invnr 4037/8, respectievelijk 4091. De hele serie rekeningen: SA 3, invnr 4001-4210 en SA 4, invnr 264 
voor de periode 1795-1809. 
424 Resolutie B&W 18 december 1809; SA 4, invnr 79-d, blz 869. 
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andere een beschrijving van de secretarie, opgemaakt in 1816. Het eerste laat zien dat veel 
uitvoerend werk door de bestuurders wordt gedaan (of althans het college van burgemeester 
en wethouders meende dat). Het tweede stuk geeft een inzicht in de werkzaamheden van de 
klerken op de secretarie. 
 
Het Reglement op het Bestuur van Gemeenten van de Eerste Klasse van 23 October 1807 
bepaalde in hoofdlijnen hoe het gemeentebestuur moest worden ingericht (zie paragraaf 
4.3.2). In opdracht van het landsbestuur verzocht de landdrost van het departement 
Maasland, waartoe Dordrecht onder het Koninkrijk Holland ressorteerde, aan 
gemeentebesturen mee te delen hoe de administratie was ingericht en voorstellen te doen 
hoe deze te verbeteren. In antwoord daarop stelden wat betreft de financiële administratie 
burgemeester en wethouders ingrijpende verbeteringen voor (zie hoofdstuk 8), maar het 
algemene bestuur behoefde geen wijziging, omdat “ … alle verdere administratiën zoo 
eenvoudig zijn en economisch zijn ingerigt, dat zij tot eere onzer voorvaderen verstrekken, 
en onzes inziens voor geene verbeteringen of bezuinigingen vastbaar zijn.” Alle 
regeringsposten waren altijd “onbezoldigde lastposten” geweest waarvoor geen betalingen 
uit de stadskas werden gedaan. En hetzelfde gold voor de bijzondere administraties. Tussen 
de regels van het niet geheel van zelfgenoegzaamheid ontblote rapport suggereren de heren 
dat er elders misstanden heersten, waar regenten in verschillende kamers zitting hebben). 
Dat was in Dordrecht alleen het geval voor de vier weesmeesters en de commissarissen van 
de bank van lening,  
 

“… welk een en ander schier niets, en uit diverse commissariaten, welke absoluut 
niets geven en welk alles inderdaad onder de classe der lastposten, welke ten laste 
der burgerij worden waargenomen, behoren gerangschikt te worden. 
Onder den titel van Commissariaten worden in deze stad beheerd door 
respectievelijk daartoe meest uit de regering benoemde commissarissen.” 

 
Die commissariaten betroffen het beheer van de stadsheerlijkheden, de stadsgorzen en 
landen, het toezicht op de verschillende corporatien en neringen, op de schuit- en 
wagenveren en het schoolwezen. Alleen de weeskamer en de bank van lening hadden een 
bezoldigde secretaris in dienst. De rest moest maar vooral onbezoldigd door 
vroedschapsleden, benoemd door burgemeester en wethouders, worden waargenomen. Ook 
de leden van het comité van koophandel werkten om niet.  
De enige, kleine, verandering die het college voorstelde was het toezicht op de publieke 
scholen voor hoger onderwijs.425 
 
Het rapport zwijgt in alle talen over de ambtenaren op de secretarie en thesaurie. De 
begroting over 1809 geeft alleen een totaalbedrag voor de secretarissen en klerken, 7150 
gulden; een betrouwbare indicatie voor de personele omvang is dat niet.426 
 

                                                           
425 Nationaal Archief, Departement Maasland 1807-1810, invnr 238.  
426 SA 4, invnr 226. 
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Een iets ouder document, een staat van functies uit 1797, verschaft beter inzicht.427 Dit 
document is een lijst van alle mogelijke ambten, betaalde en onbetaalde ‘lastposten’. 
Beperkt tot de functies die als ambtenaar in moderne zin beschouwd zouden kunnen 
worden, levert dat het volgende staatje op: 
 

Ambt/functie Bekleed door Sinds 

Secretarissen428 Mr. P.Gevaerts 1783 
 Mattheus Gillis Rees 1786 
 Mr. Hendrik Lodewijk van den Santheuvel (1784) 1795 
Secretaris van huwelijkszaken Pieter Papillon 1795 
Gezworen klerken ter secretarie Arnoldus Koster 1750 
 Pieter Papillon 1767 
 Servaas Hendrik Lotsij - 
Secretaris van het committee van 
finantie 

Mr. Hendrik Lodewijk van den Santheuvel (1784)1795 

Ontvanger ten beleide Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort 1772 
Kamerbewaarder thesaurie Antony Bruyn 1744 
Commies der thesaurie Gerard den Ouden 1783 
Klerk der thesaurie en ontvanger der 
rantsoenpenningen  

Gerard den Ouden 1791 

Kamerbewaarders Antony Bruyn (1744) 
Pieter Papillon (1770) 

 

Kamerbewaarder van huwelijkszaken Servaas Hendrik Lotsij (1795)  
Stadsboden  Pieter Willem van den Berg (1760) 

Pieter Bruystens (1773) 
Jan Kaaken (1787) 

 

 
Tabel 4.4: Personeel op het stadhuis in 1797. 

 
Ook nu zijn er nog verschillende dubbelfuncties, waarschijnlijk om tot een redelijk salaris 
te komen. De secretaris van huwelijkszaken was niet langer een burgemeester, maar een 
van de oudere  klerken ter secretarie. De secretaris van het comité van financiën was 
vergelijkbaar met de secretaris van de burgemeesterskamer; de post werd nog steeds bezet 
door Hendrik Lodewijk van den Santheuvel. De functie kon nu gecombineerd worden met 
die van één van de stadssecretarissen. Dat waren er in 1797 drie in totaal, zowel voor de 
kamer juditieel, hoewel daarvan de administratie sinds 1795 gescheiden was van die van 
het bestuur – als voor de raad. De secretarissen ontvingen een vast salaris en hoefden niet 
meer, zoals vóór 1795, het inkomen uit de leges en retributies te halen. Uit het archief blijkt 
overigens duidelijk dat de secretarissen het ambt persoonlijk vervulden. 
 

                                                           
427 SA 4, invnr 118. 
428 Pensionaris komt niet in deze staat voor, het ambt was afgeschaft in 1795. 
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Het is opvallend dat alle secretarissen, klerken, kamerbewaarders en boden hun ambt in 
1795 hebben kunnen behouden. Dat veranderde zelfs niet bij de vernieuwing van het 
bestuur op 15 maart 1798. Weliswaar werden, met de raadsleden, ook de drie secretarissen 
Paulus Gevaerts, Mattheus Gillis Rees en Hendrik Lodewijk van den Santheuvel ontslagen, 
maar zij blijken gewoon hun ambt te hebben behouden.429 Direct op deze opgelegde 
bestuurswisseling moest van hogerhand onderzoek worden ingesteld naar de 
betrouwbaarheid van hen die ambten van stadswege bekleedden. De commissie die 
daarvoor op 31 maart benoemd was, bracht al 18 april rapport uit. Ieder die een ambt van de 
stad bekleedde, moest zijn politieke loyaliteit aantonen.430 
Op basis van de ingediende rekesten klasseerde de commissie de functionarissen in drie 
categorieën: waardig, onwaardig en twijfelachtig. Alleen de ‘onwaardigen’ zouden hun 
ambt op moeten geven; onder hen was de ontvanger ten beleide, M. Pompe van 
Meerdervoort, de secretaris van de weeskamer en de secretaris van de Stadsleenbank, die 
tevens directeur van de stads collectieve middelen was. Philip van de Brandeler, ontvanger 
van de verponding, 100ste penning en van de stads- en schaftgelden, die openlijk verklaard 
had niet stemgerechtigd te zijn en geen grondvergaderingen te hebben bijgewoond, genoot 
het voordeel van de twijfel en kon zijn ambt behouden. De secretarissen en klerken komen 
op de lijsten niet voor. 
 
Laatste wijzigingen vonden plaats in 1810 en 1811. Vanaf 1 januari 1810 was er een 
afzonderlijke secretaris voor de vroedschap aangesteld, mr. Petrus Cornelis van den 
Brandeler, een betrekkelijk kleine bediening die hem niet meer dan 200 gulden per jaar 
opleverde.431 Het nieuwe stadsbestuur dat als gevolg van de inlijving bij Frankrijk op 5 
augustus 1811 aantrad (paragraaf 4.3.2) nam ook een nieuwe secretaris aan: Servaas 
Hendrik Lotsij, die van kamerbewaarder in 1797 via gezworen klerk hiermee tot de 
belangrijkste ambtenaar was geworden en dat tot zijn dood in 1845 zou blijven.  

Thesaurie 
In 1795 waren de twee thesauriers van hun ambt ontheven. De commies ter thesaurie, 
Gerard den Ouden, werd belast met hun werkzaamheden, waaronder het opmaken van de 
stadsrekening over 1794. Artikel 34 van het Reglement op de gemeentebesturen van 23 
oktober 1808 bepaalde dat het stadsbestuur aan de landdrost moest melden op welke wijze 
het bestuur en ambtelijk apparaat georganiseerd zouden worden. Burgemeester en 
wethouders achtten alleen een herziening van de thesaurie noodzakelijk en droegen 
desgevraagd Jan Hordijk als thesaurier voor.432 De nieuwe thesaurier werd bijgestaan door 

                                                           
429 Een formele nieuwe aanstelling heb ik niet gevonden; uit de notulen, ondertekening van uitgaande stukken en 
de stadsrekeningen blijkt echter dat ze aan het werk zijn gebleven; Van Santheuvel en Rees vooral bij het Gerecht, 
Gevaerts vooral als secretaris van de raad. Van Dalen, Geschiedenis 235, geeft Pieter Blussé als secretaris, maar is 
zelfs onduidelijk in de vermelding waarvan hij secretaris geweest zou moeten zijn.  
430 Rapport SA 4, invnr 51; de bijbehorende rekesten SA 4, invnr 120. Overvoorde, die het stadsarchief 1795-1813 
inventariseerde, heeft de samenhang tussen beide bestanddelen niet onderkend.  
431 Akte van aanstelling 23 december 1809, in SA 4, invnr 113, fol 271vs. 
432 Resolutie van burgemeester en wethouders 21 november 1808; SA 4, invnr 79-b, blz 632. 
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twee commiezen ter thesaurie.433 Vanaf augustus 1811 heette de functie stadsontvanger, na 
de gemeentewet van 1851 gemeenteontvanger.  

4.4.5 De negentiende eeuw vanaf 1813 
Het tweede document, waaraan het begin van de vorige paragraaf refereerde, markeert het 
einde van de Bataafs-Franse tijd en het begin van de negentiende eeuw.434 Het rapport over 
de secretarie, opgesteld door een raadscommissie onder voorzitterschap van W.B. Donker 
Curtius, dateert van 9 mei 1816. Het geeft een overzicht van de werkzaamheden van de zes 
klerken die er toen werkten, de twee klerken voor de burgerlijke stand zijn hierin niet 
begrepen. De opsteller, waarschijnlijk gemeentesecretaris Servaas Lotsij, klaagde over de 
toename in het werk door de uitvoering van regelingen die van hogerhand zijn opgelegd, 
wat al in de Bataafs-Franse tijd was begonnen. Regelmatig was extra hulp nodig geweest. 
Na de ‘verlossing van’t Fransche juk’ waren de werkzaamheden echter weinig verminderd, 
vooral vanwege de heffing van directe belastingen (nog op Franse voet), de registratie van 
eigendomsveranderingen, patenten (‘een werk thans van verbazend grooter omvang...’), het 
afgeven van extracten, het opmaken van marktberichten en opstellen van rapporten over 
broodzetting. Ook verrichtte de secretarie nu de werkzaamheden die voorheen door de 
secretaris van de thesaurie werden gedaan. Het rapport geeft verder een goed beeld van de 
werkzaamheden, vooral schrijfwerk. 
 
Dirk Kockelis, de eerste klerk was chef de bureau, hij hield toezicht over de anderen, 
verzorgde de expeditie van stukken, inde de leges, hield het repertoire van gepasseerde 
akten bij en registreerde de eigendomsovergangen. Leendert van Aardenne schreef brieven, 
maakte staten en tabellen op en hield de registers van ontvangsten en van patenten bij. 
Cornelis van Heck deed kopieerwerk, schreef brieven, tabellen en rekeningen. Hij had 
toezicht op het bijschrijven van de resoluties, het maken van registers op vroegere notulen, 
opmaken en in het net schrijven van alfabetische en andere registers van de militie en van 
de begroting. Anthony Jonkers kopieerde brieven, aanschrijvingen, publicaties en 
ordonnanties; hield ook het register van publicaties en ordonnanties bij, zorgde voor het 
invullen en stempelen van patenten, het thuisbezorgen van allerlei stukken en deed andere 
boodschappen.  
Ook Bartholomeus van Geluk hield zich bezig met schrijf- en kopieerwerk: van acten, 
resoluties, admissies, etc. “en daar zedert den invoer der Fransche Wetten aan de heeren 
presidenten der stedelijke regeringen is gemandateerd het houden van onderscheidene zeer 
omslagtige boeken of registers wegens den staat der gevangenissen, is dit hele werk .... aan 
hem in’t bijzonder gedemandateerd...”  Arie van Heck, tenslotte, “schoon jongste klerk, 
schrijft al een zeer nette en goede hand”, hij was daarom belast met het bijschrijven van de 
notulen, “welke in’t verleden jaar alleen bijna 1300 pagina’s belopen hebben en dit jaar niet 
minder zullen zijn.” Daarboven schrijft hij brieven, staten en kopieert hij allerlei stukken. 

                                                           
433 SA 4, invnr 79-a, blz 6. 
434 SA 5, invnr 308. Notulen van de raad, 1816-1817, 9 mei 1816. SA 3, invnr 1, blz 54, 65 en 80, insertie 27. Het 
stuk is een bijlage bij een uitvoeriger rapport over de door de stad bezoldigde ambtenaren. 
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Naast deze zes klerken en hun chef, de secretaris, bestond het ambtelijk apparaat nog uit 
een ontvanger, bijgestaan door twee commiezen, de directeur van de stadsbelastingen, 
voorts twee klerken van de burgerlijke stand en een concierge.435  
Vanaf 1851 geven de gemeenteverslagen inzicht in omvang, groei en organisatie van de 
secretarie. In dit jaar waren er behalve de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger elf 
ambtenaren, concierge, bodes en bediende niet meegerekend. Dat aantal bleef tot en met 
1892 ongewijzigd, ondanks de toename van de stedelijke bevolking. In 1858 werd de 
secretarie formeel in bureaus ingedeeld: Algemene zaken, Militie en schutterij en twee 
afdelingen Burgerlijke stand. In 1873 waren er drie afdelingen: Algemene zaken, 
Burgerlijke stand en Financiën (bureau gemeenteontvanger). Aan het einde van de eeuw 
waren er 14 ambtenaren op de secretarie, waar vanaf 1896 een afzonderlijke afdeling 
financiën was, en nog eens vier op het kantoor van de gemeenteontvanger. Vooral de 
nutsbedrijven, veiligheidswet (hinderwet), woningwet en onderwijs gingen extra ambtelijke 
inzet eisen. In 1904 wordt een afzonderlijk bureau fabricage, hinderwet en woningwet 
ingesteld. De secretarie groeide vanaf 1900 dan ook gestaag tot 68 in 1920, verdeeld over 9 
afdelingen en het bureau van de ontvanger. Sinds 1917 waren er afzonderlijke bureaus voor 
onderwijs en registratuur.436 
Na 1920 trad stabilisatie op, zowel wat betreft de organisatie als het aantal ambtenaren.  
 
Grafiek 4.2 laat zien dat groei van het ambtelijk apparaat niet direct parallel liep aan de  
toename van de bevolking. Nieuwe taken en grotere complexiteit van de administratieve 
processen, die meer papierwerk met zich meebrachten, waren belangrijker factoren. 
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Grafiek 4.2: groei van de secretarie afgezet tegen de groei van de bevolking, 1850-1920.  
Geïndexeerd (1850=100) 

                                                           
435 Notulen van burgemeester en wethouders, SA 5, invnr 41. 
436 Bron: gedrukte Gemeenteverslagen.  
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5 Het Dordts Palladium: de ijzeren kast 

5.1 Inleiding 

In 1647 verscheen in Dordrecht een anoniem pamflet Magasijn van meyneedige ontucht 
ende bastard Spaensche moedtwil, betreffende de vrome magistraten, dekens, gilden en alle 
goede ingesetenen der stadt Dordrecht. Al spoedig bleek dat de auteur de advocaat mr. 
Johan Walen was. Deze verweet de Oudraad machtsmisbruik en het verworden tot een 
familieregering.1 Hij riep de gilden op hun oude rechten, die de regenten hen hadden 
ontnomen, weer op te eisen. Vooral ging het hem om de rol van het college van de Achten 
bij de verkiezing van burgemeesters.2 De gilden gaven massaal gehoor aan Walens appèl, 
ondanks het vergaderverbod dat het stadsbestuur had uitgevaardigd. Uiteindelijk moesten 
de Staten zelfs troepen sturen om de orde te herstellen, bijgestaan door burgercompagnieën 
uit Rotterdam en Delft. Overleg tussen gilden en Oudraad voorkwam ternauwernood een 
gewapend treffen. De gilden distancieerden zich tenslotte van Walen en de Oudraad 
herstelde hen in hun recht om kandidaten voor de Achten te mogen nomineren. De zaak 
leek gesust, al zorgde een rel onder de zakkendragers in 1648 opnieuw voor beroering. De 
rust was echter schijn: het jaar erop eisten de gilden inzage in de stadsprivileges, te 
beginnen met het zogenaamde houten boek, het privilegeboek, dat voor even authentiek als 
de originele charters zelf gehouden werd.3 Walen had in zijn pamflet gesuggereerd, dat dit 
register, waarin ook het gildenprivilege van 1367 afgeschreven was, niet meer aanwezig 
zou zijn. Hij bleek daarin gelijk te hebben. De gilden beschuldigden het stadsbestuur nu van 
malversaties en eisten opening van de charterkast zelf, de zogenaamde ijzeren kast waarvan 
ze overigens zelf de sleutels bezaten.4 Van de opening in november 1649 werd proces-
verbaal opgemaakt met een inventaris van de charters.5 Deze inventaris is nadien 
gepubliceerd in Jacobus van Oudenhoven, Beschrijving van Zuyt-Hollandt, en nadien 
opnieuw in zijn Oud- en Nieuw Dordrecht.  
 
Na de inspectie door vertegenwoordigers van de gilden en van het stadsbestuur werd de 
kast weer gesloten. Het zou vervolgens tot 1770 duren voordat hij opnieuw open ging om 
de inhoud te raadplegen, toen op verzoek van mr. P.H. van de Wall ten behoeve van de 
uitgave van diens Handvesten en Privilegiën van Dordrecht (1790). Van de Wall geeft een 

                                                           
1 Deze inleiding is vooral gebaseerd op Peter Schotel, ‘Strijd om de macht’, in: Geschiedenis van Dordrecht 2, blz 
19 ev. 
2 Zie voor de verkiezing van burgemeesters en de Achten paragraaf 4.3.1. 
3 Van de Wall. Handvesten,  19; zie voor het houten boek en andere privilegeboeken hierna.  
4 Zowel Schotel, ‘Strijd’, blz 21 als Veldhuijzen, Nieuwe Heeren (blz 20) suggereren dat het houten boek in de 
ijzeren kast lag. Dat was echter niet het geval; het berustte op de secretarie.  
5 Het eerste stuk van de concept-inventaris SA 3, invnr 2. Net-exemplaar in het archief van het college van de 
Achten, SA 3, invnr 1731. 
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nauwkeurige beschrijving van wat G.D.J. Schotel later het “Dordts palladium noemde”,6 
de verzameling handvesten:  
 

“welken vanouds in het Comptoir der Thesaurie, nu Burgemeesters kamer, 
bewaard worden; en aldaar zijn opgeslooten in eene Kas, gemeenlijk de IJzeren 
Kas geheeten; deeze Bewaarplaats heeft dien naam ontleend, van de ijzeren 
getraliede deur, waar mede eene opening in den muur, strekkende langs de 
Havenzijde, is afgeslooten. In deeze opening of tusschenruimte, staat een houten 
kas, voorzien met verscheiden laaden, waar in de oorsprongklijke stukken geschikt 
zijn.”  

 
De sleutels waren ook toen nog in handen van de twaalf belangrijkste gilden, de 
zogenaamde sleutelgilden. Alle dekens waren bij de plechtige opening aanwezig, waarvan 
ook toen weer een nauwkeurig proces-verbaal werd opgemaakt, dat integraal door Van de 
Wall in zijn boek is opgenomen. De inhoud van de kast bleek na meer dan een eeuw nog 
vrijwel geheel overeen te komen met het proces-verbaal van 1649; Van de Wall vond zelfs 
nog een enkel stuk dat destijds over het hoofd was gezien. Nadat Van de Wall de stukken 
had kunnen bestuderen werd de kast opnieuw zorgvuldig gesloten en weer achter het 
ijzeren tralieraam in de burgemeesterskamer geplaatst.  
 
De laatste opening vond plaats in 1833, opnieuw voor historisch onderzoek. De charters 
hadden door de gewijzigde politieke situatie hun juridische en administratieve waarde 
verloren. De gilden waren al enkele tientallen jaren opgeheven en de sleutels zoek. De kast 
moest daarom opengebroken worden.7 De kast werd op de secretarie geplaatst en de sloten 
niet meer hersteld. In 1862 gaf de gemeentesecretaris Van den Brandeler een nieuwe 
inventaris van deze charterverzameling uit.8 De beschrijvingen in die inventaris zijn naar de 
eisen des tijds chronologisch gerangschikt.9 De charters zelf liet Van den Brandeler in de 
oorspronkelijke laden zitten. J.L. van Dalen, die het archief van de stad tot 1572 opnieuw 
inventariseerde, volgens de regels van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van 
archieven10, nam de charters uit de kast en ordende de stukken volgens een systematiek die 
hij aan Van de Wall ontleende. Wel vermeldde hij consequent zowel de oorspronkelijke 
berging als de inventarisnummers die Van den Brandeler aan de stukken had gegeven. De 
kast zelf werd overgebracht naar het Museum Oud-Dordrecht.11  
 
Het meest opvallende in het voorgaande is, dat in 1649 het stadsbestuur zelf geen directe 
toegang tot zijn eigen privileges had, maar daarvoor de dekens van de sleutelgilden bijeen 
moest roepen. Van Dalen stelt dat de gilden de sleutels in de loop van de vijftiende eeuw in 

                                                           
6 G.D.J. Schotel, ‘Het archief te Dordrecht’, Vaderlandsche Letteroefeningen, november 1866, 812-816. Citaat op 
blz 813. 
7 Schotel, a.w. 
8 Van den Brandeler, Inventaris.I. De IJzerenKkast 
9 Isaac Nijhoff had wel kritiek op de rest van de inventaris, omdat Van den Brandeler het archief in een aantal 
rubrieken had ingedeeld. Thomassen, ‘Van evenement naar structuur’, XLII-XLIII. 
10 Muller, Feith en Fruin, Handleiding . 
11 Thans, 2009, staat de kast in de kamer van de burgemeester. 
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handen hebben gekregen, dus dat de medewerking van de gilden voor raadpleging van de 
charters al vanaf die tijd nodig was. De gilden hadden ook weer niet het recht eigenmachtig 
de kast te openen. Voor de inhoud was inzage in de originelen echter nauwelijks meer 
nodig, omdat men in die vijftiende eeuw begonnen was met het aanleggen van keur- en 
privilegeboeken.12 Echter, in rechtzaken, waarin de stad partij was, hadden de 
privilegeboeken minder of geen bewijskracht, tenzij de afschriften door een bevoegde 
instantie waren geauthenticeerd. Daarvan is echter eerst sprake in de zestiende eeuw, 
wanneer in Dordrecht notarissen beginnen op te treden. Het houten boek waarover de 
gilden zich in 1649 zo druk maakten, heette nagenoeg dezelfde authenticiteit te genieten als 
de oorspronkelijke charters, maar het onomstotelijke bewijs van die vooronderstelling is 
niet geleverd. Het boek, dat in het begin van de zeventiende eeuw nog op de secretarie lag, 
is nooit meer teruggevonden.13  

5.2 Ontstaan 

De charters in de ijzeren kast14 zijn alle ontvangen of opgemaakt gedurende de 
landsheerlijke periode, dat wil zeggen, formeel vóór 1581. 
Onder stadsbestuur moet in dit verband vooral verstaan worden het college van schout, 
schepenen en raden. De Oudraad had in de landsheerlijke periode nog niet de dominante rol 
die hij in de tijd der Republiek vervulde; de burgemeesters waren nog niet de politieke 
figuren die zij in de zeventiende en achttiende eeuw zouden worden (zie hiervoor paragraaf 
4.3.1).  
Een belangrijke, zelf opgelegde, taak van het stadsbestuur in de middeleeuwen was het 
verwerven van rechten en voorrechten, dat wil zeggen het zekerstellen van de politieke, 
juridische en economische positie van de stad. Het is vooral die functie, die de charters in 
de kast reflecteren. Voor een groot deel vormen ze als het ware het documentaire resultaat 
van het onderhandelingsproces tussen landsheer en stad. Typerend daarvoor is de arenga – 
de overweging – van privileges, zoals bijvoorbeeld de oorkonde waarbij graaf Willem III 
het jaargeding instelde:15  
 

…omme menighen ghetrouwen dienst die si dicwile vlitelike ende ghetrouweliken 
onsen vordren ende ons ghedaen hebben ende altoes bereet sijn te doene… 

 
In de middeleeuwen verwierf Dordrecht een belangrijke politieke en economische positie. 
Het eerste overgeleverde stadsrecht dateert van 1220, hernieuwd en uitgebreid door Willem 
II in 1252. Regelmatig trad de stad op als financier voor de graven; tal van akten die 
daartoe zijn opgemaakt getuigen ervan. Dankzij de rol van financier of borg kon de stad 
nieuwe rechten bedingen en een zekere mate van autonomie ten opzichte van het grafelijke 
                                                           
12 Van Dalen, Inventaris, blz 8.  
13 Het enige dat rest is een inhoudsopgave, vermoedelijk door de secretaris, Johan Berck, samengesteld aan het 
einde van de zestiende of begin van de zeventiende eeuw. De herkomst van dit stuk, SA 1, 666 is onduidelijk; in 
de gedrukte inventaris van het stadsarchief 1200-1572 komt het niet voor.  
14 In eigentijdse stukken komt zowel de naam ijzeren kas als ijzeren kast voor.  
15 SA 1, invnr 106. 
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bestuur verwerven. Van de privileges waren vooral de handelsrechten  (stapelrecht, 
maasrecht, vrijstelling van tollen) van groot economisch belang. De keerzijde van de 
medaille was dat de stad door zijn bevoorrechting steeds vaker in conflict raakte met andere 
steden, totdat uiteindelijk Karel V de kwesties rond het stapelrecht definitief regelde.16 
 
Het verlenen van privileges paste niet meer in de centralistische machtspolitiek van de 
Bourgondiërs en de Habsburgers, al bezwoeren zij nog wel bij de inhuldiging de bestaande 
voorrechten te respecteren. Het “Groot Privilege”, na de dood van Karel de Stoute aan zijn 
dochter Maria van Bourgondië afgedwongen en waarvan een exemplaar zich in de ijzeren 
kast bevond, was niet meer uitsluitend aan Dordrecht gericht maar aan de staten, dat wil 
zeggen de edelen en de steden.17 En de eerder genoemde octrooien op het stapelrecht van 
Karel V uit 1541waren eerder een beperking van eerder verworven rechten dan dat ze deze 
vermeerderden.   
 
De charters zijn niet de enige documenten in het middeleeuws stadsarchief. In het 
hoofdstuk over de registers komt het stadboek aan de orde; verderop in dit hoofdstuk de 
privilegeboeken en in het hoofdstuk over de financiële administratie de stadsrekeningen. Er 
moet nog veel meer geweest zijn. Regelmatig wordt in bronnen verwezen naar leggers, 
kohieren en andere registers, die niet zijn overgeleverd. De stadsbrand van 1338 zal debet 
geweest zijn aan het verlies, mogelijk ook die van 1457. Evenmin is het ondenkbaar dat de 
verhuizing van het oude schepenhuis naar de Vlaamse hal in 1554 aanleiding heeft gegeven 
opruiming onder de registers te houden. Dat juist vanaf het midden van de zestiende eeuw 
verschillende series aanvangen of lijken aan te vangen duidt daar mogelijk op.  
Het oude stadhuis bij de Toltoren bood bovendien te weinig ruimte voor het ‘ambtelijk’ 
apparaat, hoe beperkt in omvang dat ook was. Zeker de pensionaris had zijn archief thuis. 
Zo leverde in 1553 mr. Nicolaas de Groot zijn “sacken, stucken, andere brieven ende 
munimenten” in en 10 jaar later deed de weduwe van Cornelis Hogelande hetzelfde.18 Van 
de Wall zag in het Memoriaelbouck de inventaris van het hele toenmalige stadsarchief – ten 
onrechte - het zijn alleen de stukken die onder de pensionaris berustten.19 Slechts een deel 
daarvan is nu nog in het archief terug te vinden. 

5.3 De ijzeren kast: het meubel 

 
De kast is 117 cm breed, inclusief de poten 125 cm hoog en 49 cm diep. Aan de voorzijde 
is hij afgesloten door een klep over de volle breedte en hoogte van de kast, scharnierend aan 
de onderzijde. De klep heeft vier sloten aan de bovenzijde van de kast door een stang over 
de volle breedte, oorspronkelijk met een hangslot aan beide zijden. De sleutels en 
hangsloten ontbreken, maar verder is de kast opmerkelijk gaaf. 

                                                           
16 SA 1, invnrs 323, 329 en 340. IJzeren kas lade S, nrs 3, 4 en 2.  
17 SA 1, invnr 48; ijzeren kast lade S, nr 1.  
18 SA 1, invnr 529 
19 Van de Wall, Handvesten, 18. 



 

 

 

137 

 
 

Afbeelding 5.1: De ijzeren kast in gesloten toestand. 
 
De kast bevat 26 laden, 25 kleinere en een ter breedte van de hele kast. De kleine laden zijn 
afgesloten met een schuifdeksel, de grote lade heeft aan de rechterzijde een afzonderlijk 
compartiment dat met een schuifdeksel is afgesloten. De laden zijn voorzien van een etiket 
met een letter; de etiketten dateren voor een deel uit het laatst van de achttiende eeuw, 
aangebracht door Van de Wall, maar de lettersignatuur van de laden zelf is ouder, zeker uit 
het midden van de zeventiende eeuw.20 Ook op de schuifdeksels is een letter aangebracht. 
De inventaris die in 1649 van de charters is gemaakt, verwijst al naar de letters van de 
laden; er is geen ouder blijk van enige signatuur, noch bewijs dat de letters ter gelegenheid 
van het maken van de lijst zijn gemaakt, al zijn de dorsale signaturen op de charters zelf 
waarschijnlijk uit dit jaar.21 Van de Wall heeft bij zijn inventarisatie de oude berging in tact 
gelaten en ook Van den Brandeler hanteerde nog de zeventiende eeuwse signatuur. 
 
Hebben de charters altijd in deze kast gelegen? Hoe oud is de kast en wanneer is hij in 
gebruik genomen? Voor het eerst is er sprake van de sleutels voor de handvesten in 1383.  
Vanwege de doorhalingen in het oudste stadboek (der stede register – in de inventaris 
aangeduid als aktenboek, zie voor dit register verder paragraaf 6.1) waarin deze overdracht 
van de sleutels aan magistraatsleden werd geregistreerd (helaas niet consequent) is niet 
duidelijk om hoeveel sleutels het gaat.22 Ook in 1404 berusten de sleutels nog bij 

                                                           
20 Van de Wall, Handvesten, 17. Van de Wall liet enkele ontbrekende laden opnieuw maken en beschadigingen 
herstellen. 
21 Zie noot 5.   
22 SA 1, invnr 4; Van Dalen, Inventaris noemt deze vermelding niet in zijniInleiding.  
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schepenen, oud-schepenen of raden.23 Het zijn er dan negen, waarvan twee van de deur 
van het vertrek waarin de kist staat, dus zeven voor de kist zelf. Vanaf dat jaar tot aan 1429 
bevatt het stadboek regelmatig registraties van de overdracht van sleutels aan leden of oud-
leden van het stadsbestuur. Uit de beschrijvingen wordt duidelijk dat het niet om de kast 
kan gaan die Van de Wall geopend heeft en nu in de kamer van de burgemeester staat. 
Vermoedelijk gaat het om een kist zoals die van Haarlem in de Sint Bavo staat.  
 

 
 

Afbeelding 5.2: De ijzeren kast in geopende toestand. 
 
De gilden moeten na 1429 controle over de kist hebben gekregen. De regelmatige 
registraties in het aktenboek van de overdracht aan schepenen of raden houden dan op en 
Van de Wall vond in de memorialen van de registerkamer van de grafelijkheid een 
antwoord van het stadsbestuur, gedateerd 19 januari 1430, op een verzoek om een afschrift 
van de gouverneur en tresorier van Holland, Zeeland en Friesland, “dat men de handvesten 
buyten den gemeenen overdraghte van de gemeente en gemeene rade binnen onzen stede 
nyet toecomen en magh.”24   
 

                                                           
23 Van Dalen, Inventaris, 6; Geschiedenis van Dordrecht 119; de vermelding in het aktenboek 1403-1438, SA 1, 
inventarisnr 13. 
24 Van de Wall, Handvesten, 6. 
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In 1452 volgt weer een registratie in het stadboek, de laatste; de sleutels – het zijn er dan 
in elk geval zes – worden dan overgedragen aan de zes gilden die destijds kennelijk tot de 
belangrijkste gerekend werden.25  
 

“Dese ghilden hierna gescreven sijn die slotelen van der stede hantvesten 
overgelevert bij haren dekens then broeders inder Camer in’t jaer tweendevijfftich 
negentyen dage in meye. 
Die smeden den slotell vanden voersten glinder 
die vleyshouwers den slotell vanden oppersten cluyster 
Dat grote ghilde den slotell vanden middelsten cluyster 
Die backers den slotell vanden neersten cluyster 
Die scoemakers den oppersten slotell vander doren 
Die vyschcopers den neersten slotell vander doren.” 

 
Deze registratie is merkwaardig, omdat de sleutels al in handen van de gilden zouden zijn, 
gezien eerder genoemde notitie uit 1430 bij Van de Wall. De suggestie dat toen, in 1452, de 
nieuwe kast in gebruik genomen zou zijn wordt gelogenstraft door vergelijking van de 
beschrijving van de sleutels met de bestaande kast: de sleutels ‘passen niet’. Mogelijk zijn 
in 1452 slechts de sloten van de bestaande kist vernieuwd, de registraties van de 
sleuteloverdrachten tussen 1404 en 1429 geven de indruk dat verschillende sloten gebreken 
vertonen, het aantal sleutels loopt terug tot zeven, één van de deur en zes voor de kist. 
Oorspronkelijk waren er twee van de deur, maar in 1409 vermeldt het stadboek dat het 
onderste slot van de deur gerepareerd moet worden; in 1411 volgt een gelijksoortige 
opmerking, daarna wordt de sleutel niet meer uitgegeven.  
Na 1452 maakt het stadboek geen melding meer van de overdracht van sleutels. Slechts één 
los blaadje papier geeft nog een aanwijzing van de bemoeienis van de gilden in de 
vijftiende eeuw, een lijstje van vertegenwoordigers van de twaalf sleutelgilden die de 
handvesten inspecteerden.26 Het document heeft geen datum, maar het gedeeltelijke 
watermerk laat het dateren op 1467 of later.27 Voor zover de genoemde personen zich laten 
identificeren is die datering niet onmogelijk. In 1480 liet de Hoekse stadsregering de 
privileges opnieuw bezweren; wellicht vond toen ook de inspectie plaats en is de nieuwe 
kast in gebruik genomen. Gebrek aan bronnen en vooral het ontbreken van de 
stadsrekeningen laten niet meer dan een speculatie over de ouderdom toe. Dendrologisch 
onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen. 
 
De huidige kast heeft zes sloten. De overige zes sloten, waarvan in de processen-verbaal 
van 1649 en 1770 sprake is, waren bevestigd aan het ijzeren raamwerk waarachter in het 
stadhuis de kast geplaatst was. Dat stadhuis was een ander dan de schepenkamer waar 
vermoedelijk eerst de kist en later de kast stonden. In 1544 nam de stad de voormalige 

                                                           
25 SA 1, invnr 14 (aktenboek) folio 246, akte 3010. 
26 SA 1, invnr 194. 
27 Het watermerk, de schacht van de letter P, is met grote waarschijnlijheid Briquet, Filigranes, nr. 8528, gedateerd 
1467.  
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Vlaamse hal als stadhuis in gebruik en liet de charterkast daarheen overbrengen.28 Toen 
zal het ijzeren raam ook gemaakt zijn waarachter de kast werd geplaatst. In 1649 waren het 
in elk geval twaalf gilden die elk over een sleutel beschikten. Deze zogenaamde 
sleutelgilden waren dezelfde als die eerder in 1480 de handvesten controleerden.  

5.4 Inhoud en structuur 

De ijzeren kast en zijn voorgangers bevatten vrijwel zonder uitzondering oorkonden, 
charters, in plechtige vorm geschreven akten, op perkament en ter bekrachtiging bezegeld.29 
Uitzonderingen vormen enkele papieren stukken die door Van Dalen bij de correspondentie 
zijn gevoegd;30 een bundel stukken betreffende het de stad opgelegde interdict in 1355; 
enkele perkamenten staten van inkomsten en lijfrenten en bovendien de oudst bewaard 
gebleven stadsrekeningen over 1283-1287, eveneens op perkamenten rollen geschreven.  
 
Tellen we de rekeningen niet mee, dan bevatte de ijzeren kast na de inventarisatie van Van 
de Wall 292 documenten. Trekken we hiervan ook de hiervoor genoemde papieren stukken 
af, dan blijven er 260 oorkonden over. Van die oorkonden zijn er 158 gegeven door of 
namens de landsheer, of pretendent, inclusief enkele vidimussen van landsheerlijke 
oorkonden.31 Opvallend is het grote aantal (63) door de stad en anderen uitgegeven 
rentebrieven en schuldbekentenissen dat is bewaard. Van Dalen bracht deze onder in een 
rubriek schepenakten met de toevoeging dat de stukken aan het stadsbestuur in verzekerde 
bewaring waren gegeven.32 In de aktenboeken (stadboek) en keurboeken vindt men “der 
stede kist” een aantal malen vermeld als bewaarplaats van archiefstukken, kostbaarheden en 
geld. De akten behoren volgens hem dan ook niet tot het stadsarchief. Voor zover het 
inderdaad om akten gaat waarbij de stad zelf niet als partij betrokken was, kan Van Dalen 
daarin gelijk hebben; waarom dan juist deze weinige stukken, meest uit de late dertiende en 
de veertiende eeuw, bewaard zijn gebleven blijft onduidelijk. Wat akten betreft waarbij het 
stadsbestuur zelf als partij optreedt – doorgaans rentebrieven en schuldbekentenissen, door 
Van Dalen in de rubriek stadsschulden en kwitanties samengebracht  – ligt het voor de hand 
dat het om afgeloste schulden gaat waarbij de originele akte door de andere partij is 
teruggegeven.33 In veel gevallen ontbreekt het zegel, mogelijk met opzet verwijderd om de 
oorkonde ongeldig te maken. Merkwaardig is dan ook inventarisnummer 226, een akte uit 
1296 waarbij Jan den Snider aan de stadsbestuur 141 pond leent; de lening is kennelijk 
afgelost, maar heeft nog steeds het groot zegel van de stad aangehangen.  

                                                           
28 Van Dalen, Inventaris, 6,7.  
29 Nederlandse archiefterminologie 14; Lexicon van Nederlandse archieftermen 26; Archiefterminologie voor 
Nederland en Vlaanderen heeft een ruimere definitie die ook papieren akten voorzien van een zegel of signet een 
charter noemt.  
30 SA 1, invnr 2. 
31 Dit aantal is iets lager dan bijvoorbeeld in Haarlem, waar ongeveer 300 charters in de charterkist lagen, maar in 
Dordrecht lagen niet alle charters in de ijzeren kast. Koorn, ‘Stadsprivileges’, 226.  
32 SA 1, invnrs 615 ev. 
33 SA 1, invnrs 217 ev. 



 

 

 

141 

Dat afgeloste rentebrieven inderdaad teruggenomen en in ‘der stede kist’ gelegd werden, 
blijkt duidelijk uit een aantekening van 1471 in het aktenboek.34 De secretaris had 
abusievelijk een reeds gecancelleerde rentebrief opnieuw bezegeld, “inhoudende van 
twaelftalft pond groot, sprekende op Adriaen Gout Dirxzoen, die namels gecancelleert is 
ende soe inder stede kist gelegt…” 
 
Niet minder merkwaardig is het feit dat charters, die vermoedelijk door de stadsbrand van 
1338 zijn verschroeid of beschadigd, bewaard zijn. In een aantal gevallen heeft de stad 
vanwege de beschadiging zelfs een nieuw exemplaar gevraagd, bijvoorbeeld 
inventarisnummer 106, de eerder genoemde akte uit 1315 waarbij Willem III de jaar- en 
poortergedingen regelt. De brand heeft het zegel doen smelten, vandaar dat het stadsbestuur 
in 1339 aan Willem IV vernieuwing vraagt en krijgt (inventarisnummer 107). Betrekkelijk 
talrijk zijn ook de akten van minder belang, die mogelijk zelfs al in 1338 hun juridisch en 
administratief belang hadden verloren, maar desalniettemin bewaard zijn gebleven. Des te 
meer is dit opmerkelijk wanneer men in ogenschouw neemt dat de huidige kast 
waarschijnlijk uit het midden van de vijftiende eeuw dateert en dus de documenten bij 
ingebruikname vanuit een andere kast of kist – misschien de in de aktenboeken genoemde 
‘der stede kist’ – overgebracht moeten zijn. Uit het verslag dat Van de Wall van de opening 
van de kast in 1770 geeft, blijkt echter dat een deel van de documenten weliswaar achter het 
ijzeren raam lagen, maar niet in de kast zelf. Ze waren geborgen in afzonderlijke kistjes en 
doosjes, die, waarschijnlijk bij de inventarisatie van 1649, een letter opvolgend op die van 
de laden van de kast gegeven waren: T, V, W, Y en Z . In totaal gaat het om 80 
documenten, waaronder enkele lijsten van schuldbekentenissen uit 1367. Het overgrote deel 
van de stukken dateert van vóór 1338; steeds zijn het verbrande of beschadigde stukken, 
gecancelleerde akten en andere documenten die hun juridische en administratieve waarde 
verloren hebben. Ze waren dus kennelijk oorspronkelijk buiten de kast gehouden, maar bij 
in gebruikname van de Vlaamse hal als stadhuis in 1544 bij de ijzeren kast achter het 
ijzeren tralieraam gezet. Van de Wall heeft in 1770 nieuwe laden T, V en W laten maken en 
de stukken in de ijzeren kast geplaatst, waardoor het nu lijkt alsof ook deze altijd in de kast 
hebben berust. Van het ronde doosje Y spreekt hij niet, maar ook die stukken heeft hij in de 
ijzeren kast gelegd. Maar “dat daar en tegen in de gemelde ijzere kas niet gevonden is een 
kruitdoosje Z, waar in, volgens den meergemelden inventaris, drie stukken behoorden 
gevonden te zijn geweest, te weten, No. 1 een privilege van graaf Floris 1284 van geene 
borgers te arresteren; no. 2 een zoenbrief voor heling Vrouw van Voorne anno 1307; en no. 
3 een verbandbrief van deze stad 1284, ter somma van 500 ponden, en nog meer andere 
verkrompte papieren.” Van de Wall vond hiervan alleen een akte uit 1284 
(inventarisnummer 119), die kennelijk destijds uit het doosje gehaald en in lade D10 
gelegd. Het zal waarschijnlijk dit kistje Z zijn geweest, dat Overvoorde in 1899 terug vond. 
Deze slaagde erin 13 van de ‘verkrompte papieren’ weer grotendeels leesbaar te maken.35 
Al met al lagen er in de kast zelf 181 oorkonden, de papieren lijst met schuldbekentenissen 
uit 1367 in kistje X (inventarisnummer 489) had ik al eerder afgetrokken.  
 

                                                           
34 SA 1, invnr 15, fol 119. 
35 Nederlandsch Archievenblad 8:2, 1899/1900, blz 42 
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Ook het oudste charter, een akte uit 1200 waarbij Dirk VII zekere voorrechten aan het 
wantsnijdersgilde verleent (inventarisnummer 123) lag niet in de kast zelf, maar in kistje X. 
Daarin lagen ook ook de door brand beschadigde restanten van het stadsrecht dat zijn broer 
en uiteindelijke opvolger Willem I in 1220 verleende (inventarisnummer 32). Van Floris IV 
zijn geen akten overgeleverd.36 Diens zoon Willem II vernieuwde in 1252 het stadsrecht, 
een oorkonde die de stadsbrand van 1338 ongeschonden heeft doorstaan (inventarisnummer 
33) en dan ook veilig in de kast werd bewaard. Een van de twee andere overgeleverde 
oorkonden uit zijn regeringsperiode zijn uitgevaardigd door zijn broer Floris, die bij 
afwezigheid van de tot Rooms-koning gekozen graaf, bestuurstaken op zich nam. Vanaf 
Willem II zijn van alle landsheren oorkonden ten behoeve van de stad in het stadsarchief 
aanwezig. 

5.5 Ordening 

De plaatsing van de documenten in de kast lijkt willekeurig te zijn geweest. Van Dalen kon 
er geen systeem in ontdekken en heeft de charters geordend volgens de systematiek die 
P.H. van de Wall voor zijn Handvesten en Privilegiën gebruikt had.37 Florence Koorn, die 
de berging van de stadsprivileges van Haarlem onderzocht, toont aan dat ook in Haarlem de 
oorspronkelijke orde van de stukken in de charterkist willekeurig was.38 Zelfs stukken die 
op eenzelfde zaak betrekking hadden, kunnen in verschillende laden geborgen zijn geweest. 
Dat was bijvoorbeeld het geval met de hierboven genoemde verzoening tussen de stad en 
Filips de Goede: de akte lag in lade L, de kwitanties voor de afkoop van ’s hertogen gram in 
lade S. De meeste stukken betreffende het pauselijk interdict van 1355 lagen in lade Q, 
waaronder de bul waarmee paus Innocentius het ophief, maar enkele stukken waren in lade 
G opgeborgen, samen met enkele rentebrieven uit ongeveer dezelfde jaren. Ook de 
volgorde van de stukken binnen de laden lijkt nogal willekeurig. De stukken zijn per laden 
genummerd, maar de nummering vertoont hiaten. Waarschijnlijk is de dorsale nummering 
van de documenten aangebracht bij de inventarisatie in 1649, het handschrift is uniform 
zeventiende-eeuws. Of die nummering terugging op een oudere is niet meer na te gaan; in 
elk geval ontbreekt daarvan ieder spoor. Mogelijk zijn in 1649 de stukken lade voor lade 
bekeken en teruggelegd zonder acht te slaan op de chronologie. Zelfs zou de hele orde toen 
verstoord kunnen zijn. De orde van 1649 is door Van de Wall in 1770 gerespecteerd, al 
heeft hij overwogen de charters te herordenen.  
 

 “Dat zij nog wel in bedenking genomen hadden, om de gemelde privilegien, 
chartres en papieren in een beter order in de voorsz. laaden te plaatsen, dog dat zij, 
geconsidereert hebbende, dat zulks, dewijl de gemelde inventaris [dat is die van 
1649, PJH] hier en daar gedrukt wierd gevonden, aanleiding zoude kunnen geven, 
tot confusie en nadenking bij de gildens, daar van ten eenenmaalen hadden 

                                                           
36 Ook Kruisheer, Oorkonden, vermeldt geen enkel Dordts charter van Floris IV 
37 Van Dalen, Inventaris, kopnoot bij het hoofdstuk Privileges (inventarisnummers 16 ev). 
38 Koorn, ‘Stadsprivileges’, 269. In Kampen daarentegen waren de charters geografisch geordend. J.Don, 
Inventaris Kampen.I, XIV 
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afgezien, en vervolgens, in de plaatsing van de voorsz. stukken, volstrekt geen 
verandering gemaakt hadden; dan dat zij de laaden, op den inventaris van den jaare 
1649 gequoteert, met de letters T en V, en het langwerpig doosken, op denzelven 
inventaris gequoteert met de letter W., alle drie buiten de houte kist, als nu in de 
laaden, met dezelve letters T, V en W gequoteert, binnen de houte kist geplaatst 
hadden. 
En dat zij laatstelijk hier nog moesten bijvoegen, dat zij de letters van de laaden, 
die hier en daar afgegaan waren, vernieuwt hadden; dog, tot vermijding van 
confusie, de laade, in order na die van R volgende, met T gequoteert hadden, om 
dat de eenigste groote laden, welke de geheele breedte van de houte kast besloeg, 
op den inventaris van den jaare 1649 met de letter S gequoteert was, en dat de 
papieren welke daar in gevonden waren, wegens derzelver extensie en oprolling, 
bijzonder het groot privilegie van vrouw Maria, in geen andere laade geplaatst 
konden worden.”39 

5.6 De charters in de weeskamer 

Niet alle oorkonden die de stad ontving, zijn in de stadskist of de ijzeren kast geborgen; 
zeker vanaf het moment dat de dekens van de gilden de sleutels bezaten, dus ongeveer 
vanaf het eerste kwart van de vijftiende eeuw, was het voor het stadsbestuur problematisch 
nieuwe charters toe te voegen, of charters die in de kast geborgen waren te raadplegen.40 
Zelfs in Haarlem, bijvoorbeeld, waar de zeven sleutels van de stadskist wel bij leden van 
het stadsbestuur berustten, was het openen van de kist al een kostbare aangelegenheid; de 
jaarrekeningen vermelden steeds de uitgaven die met het openen gepaard gingen.41 Helaas 
ontbreken vrijwel alle stadsrekeningen uit de veertiende en vijftiende eeuw, zodat deze ons 
niet over het openen kunnen inlichten. Evenmin maken de aktenboeken er melding van. De 
enige waarneming is het betrekkelijk grote aantal oorkonden dat buiten de kast is gebleven 
en in 1770 door Van de Wall in laden in de weeskamer is gelegd. Het merendeel van deze 
stukken dateert uit de vijftiende en zestiende eeuw, zoals onderstaande tabel laat zien: 
Een deel van de oorkonden lag wel achter het traliehek, maar in afzonderlijke laden, kistjes 
en doosjes buiten de kast zelf. Van de Wall heeft deze, overeenkomstig met de letters op de 
kistjes en doosjes in de laden V, W, X en Y gelegd. Deze stukken dateren alle van vóór de 
stadsbrand en zijn daardoor zwaar aangetast. 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de charters in de ijzeren kast en de weeskamer, 
onderverdeeld naar periode. In de tabel zijn de perkamenten stadsrekeningen en 
vergelijkbare stukken niet meegeteld. Het betrekkelijk grote aantal stukken in de periode 
1301-1325 wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van 11 rentebrieven van het 
Heilige Geest en Pesthuis. Het grote aantal stukken in de periode 1351-1375 heeft twee 
oorzaken: de brieven en akten betreffende het interdict die in de ijzeren kast waren 
geborgen en de vernieuwing van privileges in 1355 door Willem VI.  

                                                           
39 Van de Wall, Handvesten, I, 17. 
40 Zie hiervoor 5.8. 
41 Koorn, ‘Stadsprivileges’, 268 
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 IJzeren kast (Achter het traliehek) Weeskamer Totalen 

 In de kast Buiten de kast Totaal IJK   
1200-1299 29 55 84 0 84 
1300-1349 59 21 80 2 82 
1350-1399 72  72 8 80 
1400-1449 34  34 16 50 
1450-1499 9  9 23 32 
1501-1550 6  6 29 35 

 209 76 285 78 363 

 
Tabel 5.1: Berging van oorkonden. 

 
Wat bij nadere beschouwing opvalt is dat over de periode 1426 tot 1450 – die een 
belangrijk deel van de regering van Filips de Goede beslaat – niet alleen betrekkelijk 
weinig oorkonden zijn ontvangen, maar dat deze geen van alle in de ijzeren kast zijn 
geborgen. Dit sluit aan op de hiervoor genoemde vermelding in de memorialen van de 
grafelijkheidsregisterkamer van januari 1430, waarin het stadsbestuur meedeelde dat 
opening van de kast alleen met toestemming van de ‘gemeente’ kan, met andere woorden 
dat de gilden de controle over de sleutels hebben gekregen. Dat moment laat zich goed 
aflezen uit de inhoud van de kast: de oorkonde uit 1425 waarbij Filips de Goede de 
privileges bevestigde, bevond zich met een drietal andere akten uit hetzelfde jaar in de 
ijzeren kast. Vier andere oorkonden uit de regeringsperiode van Filips, waarvan verwacht 
zou mogen worden dat ze veilig achter de sloten van de ijzeren kast zouden worden 
geborgen, bleven er echter buiten. De oudste van die oorkonden dateert uit 1430,42 wat 
aansluit op de geciteerde mededeling van het stadsbestuur uit dat jaar. Het lijkt er dus op 
dat tussen 1426 en 1430 de overdracht van de sleutels heeft plaatsgevonden.  
De weinige akten die vóór 1426 niet in de ijzeren kast lagen, zijn vrijwel alle vidimussen 
van oorkonden die wel in de laden lagen, of stukken van tijdelijk belang. Slechts van twee 
oorkonden zou veilige berging bij de andere privileges verwacht mogen worden: 
inventarisnummer 94, een akte waarbij Albrecht van Beieren de tol en het stapelrecht van 
wijnen en hout regelde (1377) en inventarisnummer 163, een akte waarbij Albrecht van 
Beieren het voorrecht verleende, dat men noch te Werkendam noch binnen twee mijl van de 
stad bier mag overslaan (1401).  
In de periode 1426-1475 zijn drie stukken in de kast geborgen, alle drie uit 1456/7 en 
betrekking hebbend op de verzoening tussen Dordrecht en de landsheer (inventarisnummers 
289 en 290). De stad betaalde bij die gelegenheid een grote som aan Filips.43 Niet alleen de 
akte van verzoening zelf, maar ook de kwitanties voor de twee termijnen werden belangrijk 
genoeg geacht om daarvoor de kast te openen en de gilden bij elkaar te roepen. De vijf 
oorkonden uit de periode 1476-1500 zijn het Groot Privilege, door Maria van Bourgondië 
                                                           
42 SA 1, invnr 158. 
43 Van de Wall, Handvesten, 595 ev.  
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aan de Staten van Holland verleend en waarvan Dordrecht een exemplaar in bewaring 
nam, alsmede de bevestiging van dit en andere privileges door Maximiliaan en Filips de 
Schone. De berging van documenten van een dergelijk groot stedelijk en gewestelijk belang 
rechtvaardigde de moeite van het bijeenroepen van de gilden, nodig voor het openen. 
Hetzelfde geldt voor de oorkonde waarmee Karel V de privileges bevestigde bij zijn 
inhuldiging als landsheer en de uitspraken over het stapelrecht waarmee een reeks van 
slepende processen voor het Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen definitief 
werd beslecht.  
Het jongste document dateert van 1549, een verzoek van Karel V aan Dordrecht het verdrag 
van Augsburg te ratificeren.44 Uit de regeringsperiode van Philips II zijn geen charters in de 
kast opgenomen. Een oorkonde waarbij deze de voorrechten bevestigt, zoals zijn 
voorgangers dat ook steeds gedaan hadden, ontbreekt. Philips bezwoer de privileges voor 
de zes grote steden gezamenlijk; de steden ontvingen daarvan een kopie.45 
 
Alle andere akten die de stad vanaf het eerste kwart van de vijftiende eeuw ontving, werden 
elders geborgen. Van de Wall heeft deze bij zijn onderzoek naar de stedelijke handvesten 
en privileges bij elkaar gebracht en er speciale ladekasten voor laten maken. Deze kasten 
werden geplaatst in de weeskamer. Daar trof Van den Brandeler ze nog aan in het midden 
van de negentiende eeuw toen hij zich met de inventarisatie van het stedelijk archief bezig 
hield. 

5.7 Volledigheid 

Ondanks de zorgvuldige berging in de ijzeren kast is een aantal oorkonden die zeker 
hebben bestaan verloren gegaan. Van Dalen somt er in zijn regestenlijst 78 op, gebaseerd 
op Van de Wall.46 Voor een deel betreft het oorkonden van vóór de brand van 1338, die 
mogelijk geheel verloren zijn gegaan. Voor een ander deel zijn het oorkonden die door de 
landsheer zijn teruggevraagd. Zo trok hertog Willem V in 1355 een aantal privileges in en 
verving deze door een nieuw handvest.47 Ook vroeg hij de handvesten en privileges terug 
die zijn moeder de stad gegeven had.48 Een ander voorbeeld is de teruggave van een 
schuldbekentenis aan hertog Albrecht na aflossing van de schuld.49 
Bij oorkonde van 31 mei 1462 vernietigde Filips de Goede het handvest van 23 juni 1456 
aangaande de instelling van de veertigen, de verandering van het gerecht, de verkiezing van 
Achten; hij herstelde weer de oude situatie.50 Van de Wall gaf het oorspronkelijke handvest 
van 23-6-1456 uit naar een afschrift in een keurboek.51 

                                                           
44 SA 1, invnr nr 2.  
45 SA 1, invnr 183-a; kopieën onder andere in Leiden, Delft, Haarlem, Amsterdam. 
46 Van Dalen, Regestenlijst, IX-XXIII. 
47 SA 1, invnrs 20-22 
48 SA 1, inventarisnr 40 
49 SA 1, inventarisnr 2 
50 SA 1, inventarisnr 115, regest 415; het charter lag niet in de ijzeren kast; Van de Wall legde het in de 
weeskamer, lade A nr 12.  
51 Van de Wall, Handvesten, 600; een ander afschrift in SA 1, invnr 299, regest 405. Niet in het houten boek. 
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Het ontbreken van charters is zeker niet in alle gevallen te verklaren. Niet alle oorkonden 
hebben steeds in de charterkist of ijzeren kast gelegen. Er zijn vrijwel zeker meer kisten 
geweest, nog ten tijde van Van de Wall lag een deel van de charters achter het ijzeren 
raamwerk in afzonderlijke kistjes en doosjes. Deze charters waren duidelijk van minder 
belang en dateren alle van vóór 1349. De berging in verschillende kisten kan zelfs een 
verklaring zijn voor het feit dat een deel van de charters ongeschonden de stadsbrand van 
1338 heeft overleefd. Stadsbestuurders en klerken zouden geprobeerd kunnen hebben 
zoveel mogelijk te redden door de kisten naar buiten te brengen, de belangrijkste, met de 
sloten, het eerst. Het zou dan gelukt zijn één of meer kisten op tijd uit het vuur te houden; 
andere waren al zodanig aan de vlammen bloot gesteld dat de was van de zegels smolt en 
de documenten tot een klomp perkament vervormde. 

5.8 Raadpleging van de charters 

“… nyet sonder merckelycke redenen ende uuyt groote nootzaecke was men 
gewoonlyck die originele titlen ende munimenten te visiteren, overmits die groote 
costen ende moeyten, die naer costume ende usantie van der stede daertoe staen”,   

 
meldde de magistraat in 1515 aan het Hof van Holland toen voor een proces kopieën van 
originelen noodzakelijk waren.52  Zo veel als mogelijk was probeerde men opening te 
voorkomen. Dat leidt direct tot de vraag: hoe konden, nadat de gilden de sleutels onder hun 
hoede hadden gekregen, nieuwe charters in de kast worden geborgen? Gebeurde dat zo 
sporadisch dat daarom een deel van de charters buiten de kast is gebleven, zoals de 
oorkonden die door Van de Wall in de vertrekken van de weeskamer werden geborgen? 
Dan zou het niet waar zijn, wat Van Dalen beweerde, dat het onderscheid tussen ijzeren 
kast en weeskamer “een zeer toevallige” was.53 En was de rangschikking van de stukken in 
de ijzeren kast willekeurig, zonder rekening te houden met het onderwerp en had Van 
Dalen dan gelijk die orde te verstoren?54 
 
De plechtige, gedocumenteerde openingen in 1649 en 1770 doen geloven dat de kast 
vrijwel nooit meer open ging. De kast moet toch een of meer malen geopend zijn geweest 
om oorkonden te bergen. Tussen 1430 en 1649 zijn 15 documenten in de kast geborgen 
(tegen 64 die er buiten zijn gebleven), waarschijnlijk alle vóór 1549.  
Ook Busch suggereert alleen openingen in 1649 en 1770, maar gelijkertijd stelt hij dat het 
stempel van het zegel ten verbande in de kast lag en hoewel dit na vernieuwing ervan in 
1482 zeker niet dagelijks gebruikt werd, was het toch wel zo dikwijls nodig dat de kast, als 

                                                           
52 Van Dalen, Inventaris, blz 8. 
53 Van Dalen, Inventaris, 14. 
54 Van Dalen, Inventaris, 25. Van Dalen heeft wel consequent de oude nummers van de laden bij de beschrijvingen 
vermeld. Daardoor is het betrekkelijk eenvoudig de oorspronkelijke ordening van de stukken in de ijzeren kast of 
weeskamer te herstellen. In de digitale inventaris op website van het stadsarchief zijn die nummers niet meer 
vermeld.  
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het stempel daar werkelijk in lag, wel een aantal keren opengemaakt moet zijn geweest.55 
Noodzakelijk was dat voor de bezegeling van akten van los- en lijfrenten.56 
In 1585 was het stempel van het grootzegel nodig voor het opmaken van een akte waarbij 
aan de in het jaar eerder geboren Frederik Hendrik een pillegift geschonken werd, maar  
 

“…dat alsoe ’t grootsegel van verbande deeser stede nyet en mach gebruyckt 
worden dan ten overstaen van deeckens van den gilden ende gemeene neringe, 
onder den welcken de slotelen daervan sijn berustende, die ons om gewichtige 
saecken in dese gesteltenisse des tijt als nu niet raetsaem en bevinden te moeyen 
ofte te vergaederen, hoewel wij wel weten d’selven wel willich te wesen tot dese 
seegelinge van pilgave behoorlick innegewillicht ende geconsenteert … hebben 
wij deesen besegelt met het segel ten saecken deeser stede …”57 

 
Gebruik van de originele charters was vooral nodig voor het bewijzen van stedelijke 
rechten. Vooral in de eerste helft van de zestiende eeuw voerde de stad talrijke processen 
over het stapelrecht. De talrijke nog aanwezige procesdossiers suggereren dat tenminste 
enkele malen originele akten uit de ijzeren kast zijn gebruikt. Van Dalen vermeldt alleen 
nog een opening in 1515 om kopieën te maken ten behoeve van een proces.58 Helaas 
bevatten de stadsrekeningen over die periode geen posten over het openen van de kast. 
Mogelijk is bij opening om te raadplegen van de gelegenheid gebruik gemaakt om charters 
te bergen.  Hoe problematisch het openen kennelijk was, blijkt ondermeer uit het het 
procesdossier inventarisnummer 571; onder de nummers 2 en 3 van de dossierinventaris 
worden authentieke kopieën van authentieke kopieën genoemd. Ook de inventaris van 
stukken in een procesdossier over de jaren 1537-1539 vermeldt een authentieke kopie van 
het stapelrechtoorkonde uit 1299, geëxtraheerd uit het privilegeboek.59 In hetzelfde dossier 
bevindt zich echter ook een kopie die gecollationeerd is met het origineel, dat zich in de 
ijzeren kast bevond. Het heeft er alle schijn van dat de pensionaris, tot wiens archief de 
procesdossiers behoorden, eenmaal gemaakte authentieke kopieën bewaarde voor 
toekomstig hergebruik. Dat is tevens een gedeeltelijke verklaring waarom de procesdossiers 
onvolledig zijn. De originelen konden dan veilig in de kast geborgen blijven. Nog in 1563 
achtte het stadsbestuur zich niet gehouden originele privileges inzake het dijkgraafschap 
van de Alblasserwaard te tonen.60  
 
Raadpleging voor historisch onderzoek kwam niet ter sprake. Balen, die voor zijn 
beschrijving van Dordrecht medewerking van het stadsbestuur kreeg, heeft het voor het 
afschrijven van de stedelijke oorkonden met privilegeboeken moeten doen. Zelfs P.H. van 

                                                           
55 Busch, ‘Zegels’, 76. 
56 Busch, t.a.p.; Koorn, ‘Stadsprivileges”; enkele voorbeelden in Stadsarchief 1, invnrs 503-506, een viertal lijf-en 
losrenteakten uit 1554 . 
57 Busch, t.a.p.; Stadsarchief 3, invnr 30 Register houdende aantekening van de belangrijkste gebeurtenissen in 
Dordrecht, 1584 – 1586,  folio 131. 
58 Van Dalen, Inventaris, 8. 
59 SA 1, invnr 561-1. 
60 SA 1, invnr 557-8; regest 1228. Het bewuste privilege is dat van 20 juni 1418, inventarisnr 45; regest 339.  
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de Wall, zelf respectabel lid van de magistraat, heeft pas op het laatst van zijn onderzoek 
opening van de ijzeren kast kunnen bewerkstelligen. 

5.9 Charterberging in enkele andere steden 

Zorgvuldige berging van de charters was niet alleen voor Dordrecht van belang. Alle steden 
troffen maatregelen om hun oorkondenbezit veilig te stellen. In veel gevallen werd voor 
berging in een kerk gekozen: een stenen gebouw dat een bijna vanzelfsprekende 
bescherming genoot vanwege het sacrale karakter. Het bekendste voorbeeld is Amsterdam, 
dat zijn charters bewaarde in de IJzeren Kapel in de Oude of Sint Nicolaaskerk. Ook daar 
bleef echter een deel van de charters om praktische redenen op het stadhuis:  

 
“Zeldaam werd in vorige tijden de IJzeren Kapel ontsloten. Om welke reden zeker 
vele charters derwaarts niet overgebragt en bestendig op de charterkamer gebleven 
zijn. Zijn die van de Kapel, dank der zorgvuldige sluiting met zeven sloten en der 
zamenstelling van de kluis uit steen en ijzer, ongeschonden en onverminderd tot 
ons gekomen, niet hetzelfde is het geval met die van het archief.”  

 
Van de buiten de kapel bewaarde stukken zijn er vele verloren gegaan, onder andere door 
brand.61 
 
De Haarlemse charters lagen in een kist in de Grote of Sint Bavo kerk.62 Leiden bewaarde 
zijn charters aanvankelijk op het stadhuis, maar zeker al in 1408 stond er een kist in de 
toren van de Sint Pieterskerk. Toen de toren in 1512 instortte, keerden de charters weer naar 
het stadhuis terug en werden in een speciale ruimte, het secreet, geborgen.63 
In Middelburg hebben de oorkonden steeds op het stadhuis gelegen. Bij de stadsbrand van 
1431 gingen deze verloren. In het nieuwe stadhuis werd in 1512-1518 een toren gebouwd, 
waarin een overwulfde kamer voor het archief was. “Het secreet comptoir onder den toren” 
De documenten lagen daar in een “sekere groote kasse voorsien van verscheyde loketten”; 
in 1539 werd deze omschreven als “de pysele, daerinne syn de privilegiën deser stede”. Een 
burgemeester en twee raadslieden hadden elk een sleutel.64 
In Rotterdam was de bergplaats een met ijzer beslagen kist in de Laurenskerk. In 1500 
berustten de sleutels bij enkele regenten, die daartoe door de vroedschap gecommitteerd 
waren. In 1555 voerde een deputatie van twee burgemeesters en drie vroedschappen een 
visitatie op de charters uit bij welke gelegenheid ze gelucht werden.65 
De Utrechtse oorkonden lagen in “der stat kiste” in de Cathrijnepoort. Ook particulieren 
maakten er wel gebruik van om waardvolle documenten te bergen. In de loop der tijd waren 
nieuwe kisten nodig voor het uitbreidend bezit. Evenals in Dordrecht (en andere steden) 

                                                           
61 Scheltema, Inventaris IJzeren Kapel , III-IV. Het citaat op blz IV. 
62 Koorn, ‘Stadsprivileges’, 265 
63 Overvoorde en Verburgt, Inventaris Leiden, XXII-XXIII 
64 J.H. de Stoppelaar, Inventaris Middelburg, blz VII-VIII. 
65 Ten Boom en B. Woelderink, Inventaris Rotterdam I, 26. 
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maakten al vanaf het einde van de veertiende eeuw privilegeboeken de raadpleging van de 
originelen (vrijwel) overbodig. Toen de Catharijnepoort in 1528 werd afgebroken om plaats 
te maken voor de Vredeburg verhuisden de kisten mogelijk direct al naar het raadhuis. In 
1546 werd daar een speciale bergruimte gemaakt.66 
Arnhem, Kampen en Deventer bewaarden hun oorkonden op het stadhuis. De Àrnhemse 
schepenkist werd – naar voorbeeld van veel Duitse steden – ook gebruikt voor de bewaring 
van schepenoorkonden die aan particulieren waren verstrekt. Ze waren niet bezegeld, 
bewaring in de stadskist verzekerde de authenticiteit.67 

5.10 Privilegeboeken 

“Je moet weten, dat de keur- en privilegeboeken niet gedrukt worden voor 
algemeen gebruik, maar alleen voor de regenten, die ze als een soort 
geheime leer hoeden.” 
S. Vestdijk, De vuuraanbidders. Roman uit de tachtigjarige oorlog. 
Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1947, blz 519 

 
In de regel was raadpleging van de originele charters niet eens nodig en zelfs ongewenst: 
immers het verloren gaan of beschadiging van een oorkonde betekende ongeldigheid en dus 
verlies van het recht dat erin was vastgelegd. Voor dagelijks gebruik waren er 
privilegeboeken: registers met kopieën van de privileges en handvesten.68 In het 
stadsarchief 1200-1572 is een serie van meer dan 30 van dit soort registers beschreven. Van 
de meeste is zeker dat ze geen deel uitmaakten van het apparaat van de stedelijke secretarie, 
maar particulier eigendom waren.69 Zelfs het pensionarisboek, dat volgens Van den 
Brandeler diende tot legger voor de pensionarissen, was uit particulier bezit aangekocht. 
Slechts van één register is de administratieve herkomst wel zeker, het eerder genoemde 
houten boek en juist dit register is in de eerste helft van de zeventiende eeuw verloren 
gegaan.  
P.H. van de Wall omschreef het als een register  

 
“... waarin van vroege tijden, de Privilegien en andere voorname Handvesten 
werden ingeschreeven, en aan het welk geen mindere Authenticiteit, als aan de 
oospronkelijke chartes, werd toegekend. Dit register, waarschijnlijk het zelfde, ‘t 
welk van ouds en reeds in het jaar 1381 bekend schijnt te zijn geweest, met den 
Naam van het Roode Register, geschreven op perkament of franchijn, was, in het 

                                                           
66 Muller, Catalogus Utrecht, V-XI.. 
67 Graswinckel, Inventaris Arnhem, I, 18; Nijhoff, Inventaris Arnhem, III; Renting, Schepenkistoorkonden;  Don, 
Inventaris Kampen. I, XIV; Inventaris Deventer, blz  VI. 
68 Vergelijk ook Haarlem: Koorn, ‘Stadsprivileges’, 269 
69 Van Dalen beschrijft ze dan ook in een appendix (hoofdstuk X), waaraan hij ook gemakshalve de zeventiende en 
achttiende eeuwse exemplaren toevoegt.  
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midden der voorgaande eeuw, niet meer te vinden. Ten jaare 1651 ontstond, over 
dit gemis, reeds geene geringe beroerte onder de Gemeente.”70 
 

De gilden noemden het, niet zonder overdrijving, hun wetboek. Het is nooit meer terecht 
gekomen, al schreven Smits en Schotel: 

 
“Uit eene resolutie van den Oudraad blijkt, dat het kort daarna [na 1651] is 
teruggevonden. Balen heeft er voor zijne Beschrijving van Dordrecht veel uit 
geput; ook staat er nog eene schilderij in olieverw, welke thans in zijne familie 
bewaard wordt, waarop hij met een boek in de hand, waarop de woorden Houten-
Boek gelezen worden, staat afgebeeld. Thans is dit boek niet meer aanwezig. Er 
bestaan echter vele copijen van hetzelve, o.a. een, den 16 dec. 1536, vervaardigd 
door Jac. de Vries.”71 

 
Smits en Schotel zijn echter – en dit is niet de enige keer – onzorgvuldig. De resoluties van 
de Oudraad maken geen gewag van terugvinden. Ook de mededeling dat Balen het gebruikt 
heeft is twijfelachtig. Het is zeker dat hij X.24 (nu SA 1, invnr 671) veelvuldig heeft 
geraadpleegd. De privileges in dit register X 24 zijn echter afgeschreven te zijn uit een 
ander, onbekend privilegeboek dat gecollationeerd was met het houten boek. Wanneer 
Balen dus naar het houten boek verwijst, doet hij dat hoogstwaarschijnlijk op gezag van 
X.24. 
 
Een authentiek afschrift uit 1548 van een akte uit het houten boek beschrijft dit register als  
 

“… het principael registre van de previlegiën ende handvesten der stede van 
Dordrecht genampt ’t Houten Bouck in perchement gescreven ende met roet leer 
ende houten berderen gebonden is. Welck registre berustende is in de secrete der 
zelver stede…”72 

 
Zijn naam ontleende het register dus aan de houten platten van de band, die overtrokken 
waren met rood leer. De bladen van het register waren van perkament, een aanduiding van 
het belang van het boek. Voorts berustte het op de secretarie en niet thuis bij een 
magistraat, secretaris of pensionaris, zoals veel van de andere privilegeboeken die wel zijn 
overgeleverd.73 
 
Het boek moge niet bewaard zijn, welke afschriften het bevatte is wel bekend dankzij een 
“Taeffel vande privilegien staende int houteboeck”, een katern met een inhoudsopgave, 

                                                           
70 Van de Wall, Handvesten, 19. Voor de beschrijving verwijst hij naar een uittreksel uit de burgemeesters 
rekening van Henric van Naerssen en Heine Bot, 1381, dat hij vermoedelijk aan Balen, Beschrijvinge ontleende. 
71 Smits en Schotel, XXII 
72 SA 1 invsnr 25a 
73 Vrijwel alle privilegeboeken bevatten ook keuren. Dat gold mogelijk ook voor houten boek, gelet op de 
folionummering van de afgeschreven oorkonden. Of het houten boek dan ook het keurboek van 1401 is geweest is 
niet te beantwoorden. De herkomst van de oudste keurboeken in het archief (SA 1, invnrs 649 en 650) is 
onduidelijk. De zeer goede staat wijst niet op intensief gebruik.  
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waarschijnlijk uit het einde van de zestiende eeuw.74 Het stuk komt niet voor in de 
gedrukte inventaris van Van Dalen, maar is later door hem toegevoegd. Helaas is de 
vindplaats niet vermeld; mogelijk lag het los in een ander register.75 
Het stuk bevat niet alleen een inhoudsopgave van het houten boek, maar de samensteller, 
waarschijnlijk Jan Berck, stadssecretaris en pensionaris van 1591 tot 1629, heeft ook van 
een aantal in particuliere handen zijnde privilegeboeken die akten vermeld die niet in het 
houten boek voorkwamen. Waarschijnlijk diende het stuk als basis voor een nieuw te 
maken privilegeboek. De instructie voor Berck, bij diens aanstelling gegeven, bepaalde 
onder andere dat hij moest helpen de stad en de gilden hun rechten te houden, goed toezicht 
houden op de stadsprivileges, keuren, statuten en rechten.76 Daarvoor diende hij allereerst te 
beschikken over een overzicht van privileges en keuren; aangezien hij geen toegang had tot 
de charters zelf, was hij aangewezen op het houten boek en andere bestaande 
privilegeboeken, die hij van verschillende regenten geleend lijkt te hebben.  
 
Het katern met de inhoudsopgave telt 8 folia. De korte beschrijvingen van de akten zijn in 
chronologische volgorde genoteerd, dat is niet dezelfde als die in het houten boek zelf – 
tenminste als de aanduidingen van de folia die voor elke beschrijving zijn geplaatst aan het 
houten boek refereren. Een vaste systematiek lijkt er niet in te zitten. Waarschijnlijk 
bestond het eerste deel van het register vooral uit keuren, zoals dat ook met enkele andere 
laat-middeleeuwse keur- en privilegeboeken het geval is.77 Op enkele lege folia zijn 
naderhand privileges geregistreerd. Als er al een duidelijk patroon is te ontdekken, dan 
zouden de registratie van privileges op folio 98recto begonnen kunnen zijn met de 
verzoening tussen Albrecht van Beieren en de stad in 1395, waarbij deze de invloed van de 
gilden via het college van Achten regelde (invnr 113). Het belang dat nog in 1649 de gilden 
aan het register hechtten zou daardoor mede te verklaren zijn. De volgende registratie is 
opnieuw een verzoening tussen Albrecht en Dordrecht, nu uit 1401 (invnr 95). Het is niet 
onmogelijk dat het register in dat jaar is aangelegd, omdat toen immers besloten werd tot 
het aanleggen van een nieuw keurboek.78 Vrijwel alle nog aanwezige privilegeboeken 
bevatten ook keuren; de foliëring van het houten boek doet vermoeden dat ook dit register 
keuren heeft bevat.  
De ordening van de privileges in het houten boek lijkt nogal willekeurig te zijn. Berck koos 
voor het privilegeboek dat hij op basis van het houten boek en enkele andere keurboeken 
samenstelde een chronologische ordening.  
 
De inventaris van Van Dalen bevat een lijst van ongeveer dertig privilegeboeken. Van geen 
enkele daarvan, zegt hij, kan worden aangetoond dat het tot het stadsarchief behoorde.79 

                                                           
74 SA 1, invsnr 666; oud X.16A.  
75 Mogelijk afkomstig uit een bundel aantekeningen, waarschijnlijk uit het bezit van Matthijs Balen, 
handschriftenverzameling nr 207. Daarin een klad inhoudsopgave van een nieuw aan te leggen privilegeboek.  
76 SA 1, invnr 670 (in de gedrukte inventaris X.20). 
77 SA 1, invnrs 649 en 650, in de gedrukte inventaris nrs X.1 en X2.  
78 SA 1, invnr 193. 
79 Van Dalen, Inventaris (Inleiding). Een groot deel van de privilegeboeken is in 1859 door de stad aangekocht op 
de veiling van de boekerij van de Dordtse scheepsbouwer Jan Schouten. 
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Dat laatste is niet helemaal waar. Het eerder genoemde Pensionarisboek80 komt al voor op 
een addendum bij een laat achttiende-eeuwse inventaris, als “zijnde een register of wijzer 
van de Handvesten en Privilegiën, hebbende voorheen verstrekt tot een’ legger voor de 
heeren pensionarissen in der tijd.”81 Het register zou destijds zijn aangekocht door de 
pensionaris mr. Adolph Visscher (1715-1723 ) uit de bibliotheek van de voormalige 
substituut-secretaris mr. Hubert van der Hoop. Deze laatste was van 1701-1704 substituut-
secretaris en zou dus het boek uit de secretarie mee hebben kunnen genomen. Een tweede 
privilegeboek dat voorkomt op dezelfde inventaris is nr 674, eveneens door de pensionaris 
Visscher aangekocht, uit de bibliotheek van N.Boot, heer van Giessendam. Dit register is 
een afschrift van een privilegeboek dat toebehoorde aan de heer Barthout van Slingelandt, 
vrijheer van Goidschalksoord.82 Beide registers zijn dus niet eerder dan in het eerste kwart 
van de achttiende eeuw in het archief beland.  
 
Ook Van de Wall heeft gebruik moeten maken van privilegeboeken in particulier bezit, 
zoals dat van burgemeester Karsseboom; hij kon dit dan wel collationeren met het 
Pensionarisboek.83 

5.11 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 5 

De verzameling oorkonden omvatte vooral de rechten en voorrechten van de stad. De 
functie van de ijzeren kast en zijn voorgangers, de schepenkisten, was het beschermen van 
deze oorkonden tegen verlies en onbevoegde inzage. Vooral nadat de sleutels in 1429 of 
1430 in het bezit van de gilden waren gekomen was niet alleen het raadplegen van de 
stukken moeilijker geworden, maar ook het toevoegen. Voor iedere opening moesten 
immers de zes dekens van de principale gilden bijeenkomen. Na overbrenging van de kast 
naar het nieuwe stadhuis, in 1544, werd de kast achter een ijzeren tralieraam geplaatst, dat 
eveneens met zes sloten was beveiligd. De sleutels daarvan werden aan zes andere gilden 
gegeven. Na dat jaar zijn er dan ook geen nieuwe stukken toegevoegd. De kast is echter wel 
vaker open geweest dan de twee maal dat van die opening proces-verbaal is opgemaakt, in 
1647 en 1770. Immers, het groot zegel van de stad lag in de kast en dit zegel was nodig 
voor de bekrachtiging van rentebrieven.  
 
Aan het einde van de vijftiende- en eerste helft van de zestiende eeuw is de stad 
herhaaldelijk in processen verwikkeld geraakt over haar rechten, vooral het stapelrecht en 
tolprivileges. In die gevallen moest de pensionaris, die namens de stad als advocaat optrad, 
minstens authentieke kopieën tonen. Ook daarvoor moet de kast een aantal malen zijn open 
geweest. Van een aantal oorkonden die na 1430 aan de stad zijn verleend is direct al een 
tweede exemplaar in de vorm van origineel gemaakt, die buiten de ijzeren kast werden 
                                                           
80 SA 1, invnr 663 (in de gedrukte inventaris X.14). 
81 SA 3, invnr 4. 
82 Dit privilegeboek in bezit van Barthout van Slingelandt was een van de belangrijke bronnen voor Van de Wall; 
Wall, Handvesten, 20.  
83 Van de Wall, Handvesten, 523. Het privilegeboek van Karsseboom, dat aangelegd is door secretaris Johan 
Berck, is thans in het stadsarchief, invnr 671 (in de gedrukte inventaris X.21).  
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bewaard. Aan die tweede exemplaren is nu nog af te lezen wat de voordelen van 
zorgvuldige bewaring waren: de exemplaren uit de ijzeren kast zijn nog steeds in goede 
conditie, met gave zegels, de andere bijna steeds beschadigd. 
 
De berging van de stukken in de ijzeren kast lijkt tamelijk willekeurig, een vast patroon is 
er niet in te herkennen. 
 
Om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de oorkonden beschikte het stadsbestuur 
over tenminste een cartularium, het houten boek”, dat kort vóór 1647 is verdwenen. Van 
vrijwel alle andere privilegeboeken die thans in het stadsarchief aanwezig zijn, kan 
aangenomen worden dat ze uit privébezit komen. Slechts één, het “pensionarisboek”, heeft 
in de zeventiende en achttiende eeuw op het stadhuis gelegen, maar zelfs dit lijkt tenminste 
enige tijd in particuliere handen geweest te zijn. 
Welke oorkonden in het houten boek waren geregistreerd is bekend dankzij een 
inhoudsopgave uit het laatst van de zestiende eeuw, aangelegd door Johan Berck die een 
nieuw privilegeboek wilde aanleggen. Uit deze inhoudsopgave blijkt dat het houten boek 
zeker niet volledig was, vandaar dat Berck aan de hand van privilegeboeken in particulier 
bezit het nieuwe boek wilde aanvullen.  
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6 Der stede register 

“Es ist das beste Kennzeichen einer wirklichen geordneten Kanzlei, wenn sie mit 
einer regelmäßigen Registerführung beginnt, das heißt mit einer Buchung vor 
allem ihrer eigenen Erzeugnisse.”1 

6.1 Stadboek en klepboek 

Op 4 april 1363 begonnen de stadsklerken een register om schout, schepenen, raden, “den 
oude rade ende twaelven stadich te bliven van allen zaken die bi rade in dinghen ende 
vonnessen ende sceydinghe…”2 Het boek, in groot folio, waarschijnlijk oorspronkelijk 
gebonden in een leren band, bevat registraties van handelingen waarvan het stadbestuur het 
noodzakelijk vond deze vast te leggen: “… was bij scepenen bevolen te teykenen in 
memorien…”, of eenvoudig: “wort bevolen hier in te teykenen.“ De varieteit aan 
optekeningen in het register is groot: benoemingen, vonnissen, eedafleggingen van 
schepenen, uitgifte van de sleutels van de charterkist, schuldbekentenissen, akten die ter 
registratie werden aangeboden, afkondigingen, verpandingen, benoemingen van voogden, 
arbitrale uitspraken, calengeringen (betwisting van de eigendom van onroerend goed) en 
wat zich verder aanbood aan rechts- en bestuurshandelingen in de schepenkamer. Van 
Dalen beschrijft het in de inventaris, in navolging van Van den Brandeler, als een Acten- en 
klepboek; Balen, die voor zijn stadsbeschrijving registers op het stadhuis heeft mogen 
raadplegen, noemt een “Handeling- of Acte-Boek, leggende op stadskantoor, nu 
Burgermeesters kamer”, waarmee hij zeker dit register bedoelde.3  Het loopt van 1383 tot 
1438, maar vanaf 1403 is het alleen nog klepboek, dat wil zeggen een register van 
afkondigingen na het kleppen van een klok vanaf de pui van het stadhuis. In 1403 werd 
naast het eerste register een tweede aangelegd, het Registrum Novum, waaraan Fruin 
referereert: 
 

“Het aktenboek, dat in de oude stukken der stad gewoonlijk als der stede register 
wordt aangeduid, schijnt eerst in 1403, dus kort na de invoering van het nieuwe 
keurboek te zijn aangelegd. Van dat jaar af tot op 1532 is het geheel compleet 
aanwezig; na dien tijd schijnt het niet te zijn voortgezet.”4 

 

                                                           
1 O.Redlich, Die Privaturkunden des Mittelalters. München/Berlin, 1911 (Neudruk 1969), S 162; geciteerd in: 
Friedrich Beck und Eckart Henning (ed), Die archivalischen Quellen, 44. 
2 SA 1, invnr 4; citaat ontleend aan Van Dalen, Inventaris. Inmiddels is de tekst waarmee het register begint 
vrijwel geheel vervaagd.  
3 Balen, Beschrijvinge, 349. Het register is in de twintigste eeuw van een eenvoudige, perkamenten band voorzien. 
Het tweede deel heeft echter nog wel de oorspronkelijke, lederen band.  
4 Fruin, Oudste rechten I, blz XV. 
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“Der stede register”, is ook als benaming te preferen voor het eerste deel, dat een nog 
gemengder karakter heeft dan het tweede deel. Het register is te typeren als een stadboek, 
kenmerkend voor stedelijke administraties in de hoge en late middeleeuwen. Zo had Keulen 
in 1324 het Registrum Civitatis Coloniensis, later Memoriailboich genoemd, waarin 
besluiten van de stedelijke raad werden opgetekend.5 Een ouder, dertiende-eeuws voorbeeld 
is Lübeck. In de Nederlanden is het vroegste voorbeeld Kampen, waar het oudst 
overgeleverde stadboek, het ‘oudste foliant’ uit 1316 stamt en waarschijnlijk zelfs nog een 
voorganger, het Liber Vetus gehad heeft.6 Zo kende Utrecht het Liber Albus, het oudste 
stedelijke rechtboek (1342) met besluiten en vonnissen van de oude en nieuwe raad: het 
Liber hirsutus minor, 1361. In Holland had ook Leiden een stadboek.7  
Aanvankelijk had het gerecht aan één register voldoende, maar al snel volgde differentiatie 
en tekende zich een overgang af van het gemengde stadboek naar registers met een meer 
homogene inhoud. De Duitse archivistiek en documentkunde hanteren voor deze registers 
de termen Amtsbücher of Geschäftsbücher, ze zijn primair voor de eigen administratie 
bestemd. Meisner spreekt van unbeweglichen Schriftstücken tegenover 
Verkehrsschriftstücke.8 In de stedelijke administratie is het stadboek daarvan de ‘oervorm’.  
Een eerste stap in de overgang van het enkele register was de indeling in rubrieken van het 
ongedeelde stadboek. Zo had het in 1270 begonnen stadboek van Stralsund rubrieken akten 
van volontaire jurisdictie, verbanningen en financiële administratie.9 Het Kamper register 
was ingedeeld in rubrieken en bij nadere analyse is ook in het oudste Dordtse stadboek een 
aanvankelijke systematische opzet te onderkennen. Omdat die indeling al tevoren was 
gemaakt kon na verloop van tijd ruimtegebrek in een bepaalde rubriek ontstaan en benutten 
de stadsklerken de lege bladzijden in rubrieken van zaken die minder frequent 
voorkwamen. De rubrieken werden bovenaan het eerste folio geschreven: “Alrehande 
brieven”, “Vonnessen ende alrehande sceydinghen van rechte”, “Van rechten ende alrande 
vonnessen”, “Van onser porteren scade anno 1383”, “Der stede zaken op alrande tractaten 
van dachvarden”, “Der stede zaken anno LXXXIII”, “Der ghilden saken”, “Alrande 
vorwaerden om der stede goeden te verhueren”. Op folio 51 begint een omvangrijke rubriek 
van criminele vonnissen: “Banninghen ende correxien.”. De indeling is slechts enkele jaren 
consequent volgehouden. Zoals eerder vermeld werd in 1403 een nieuw register aangelegd 
voor de registratie van bestuurs- en rechtshandelingen. Het oude register is vanaf folio 34 
(xxxiiij) als chronologisch ingedeeld klepboek voortgezet, tot aan folio 51 (li) waar de 
criminele vonnissen beginnen, van 1383 tot 1402. Dan volgt op folio 77vs, aan het einde 
van de rubrieken tevens einde van het katern, in andere hand en inkt een merkwaardige 
registratie van 12-6-1403, met onderaan het blad: “Quere alias correciones folio xxxxiiii.” 
(= “zoek andere correcties op folio 34”), en dat juist waar het klepboek leek te beginnen. 

                                                           
5 Manfred Groten, ‘Civic Record Keeping in Cologne 1250-1330. in: Richard Britnell (ed), Pragmatic Literacy, 
East and West 1200-1330. Woodbridge: Boydell Press, 1997, pp 81-88. Van ouder datum zijn de Schreinsbücher. 
Hermann, Kommunaler Schriftlichkeit, 315. 
6 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 12. 
7 P.J.Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1884. (Werken der vereeniging 
tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. I:6), blz IX. Overvoorde en Verburgt, Inventaris Leiden,  
invnr 84. 
8 Meisner, Archivalienkunde, 194. 
9 Kloosterhuis, ‘Amstbücher’, in: Beck en Henning, Archivalischen Quellen, 53. 



 

 

 

157 

Daarna, op folio 78, een nieuw katern op ander papier dan de voorgaande, gaat het 
klepboek verder met registraties vanaf november 1422, dat is waar het op folio 50vs 
gebleven was. De foliëring is verder in arabische cijfers.10  
 
De serie klepboeken is verder chronologisch tot 1811 voortgezet11. Van het eigenlijke 
stadboek, “der stede register” zijn drie achtereenvolgende delen bewaard gebleven: 1403-
1425; 1425-1468 en 1468-1532.12 Van Dalen noteerde bij de beschrijving van het laatste 
deel: 
 

 “Na 1478 houdt de belangrijkheid dezer actenboeken op. Althans men vindt er na 
dien tijd niet veel meer in dan voogdijstellingen en verklaringen wegens het 
opnemen der stedelijke rekeningen. Waarschijnlijk hangt dit samen met de 
uitbreiding van de bemoeiingen der notarissen en het aanleggen van afzonderlijke 
registers door de schepenbank. Het oudste dier schepenregisters dateert echter 
eerst van 1543.”13 

 
Van Dalens veronderstelling is twijfelachtig. In de eerste helft van de zestiende eeuw zijn 
nog weinig activiteiten van notarissen te bespeuren; behalve twee kapelaans van de 
Grotekerk heeft vóór 1571 slechts één Dordtse notaris de eed voor het Hof van Holland 
afgelegd: Cornelis Pietersz van Vlaardingen in 1532.14 In rechtzaken moesten notariële 
akten zelfs eerst worden gerecolleerd, dat wil zeggen: formeel bevestigd door de 
secretarie.15 Bovendien zijn het juist de optekeningen in de stadboeken die voortkomen uit 
de activiteiten waarvoor het gerecht de competentie bezat; ze zijn dan ook later in de door 
Van Dalen genoemde schepenregisters terug te vinden.  

 

                                                           
10 Volgens Kloosterhuis, ‘Amtsbücher’, 57, kon een register zijn samengesteld uit twee oudere. Dat zou ook in 
Dordrecht het geval kunnen zijn geweest. De Romeinse nummering zou dan oorspronkelijk zijn, de Arabische 
toegevoegd nadat de twee delen waren samengevoegd. Een volledig codicologisch onderzoek wordt bemoeilijkt 
doordat het huidige register tenminste éénmaal opnieuw is ingebonden. Van Dalen trof het in ‘ontredderde 
toestand’ aan en heeft het doen restaureren. De huidige band lijkt me uit de jaren ’60 van de vorige eeuw te 
dateren.  
11 SA 1, invnrs 4, 5 en 13; SA 3, invnrs 14-27; SA 4, invnr 427. Artikel 18 van het reglement voor de secretarie 
van 1668 (zie daarvoor paragraaf 4.5.3) schreef  voor dat de secretaris een register moest bijhouden van keuren en 
ordonnanties; hetzelfde artikel spreekt ook van de afkondigingen. Waarschijnlijk zijn de klepboeken tevens de 
bedoelde registers van ordonnanties. De enkele ordonnantieboeken in het stadsarchief van na 1572 zijn afschriften 
van de klepboeken. Hoewel ook na 1811 afkondigingen vanaf de pui gedaan zijn, werden daarvan geen registers 
meer aangelegd. Alle belangrijke publicaties zijn in druk verschenen, de collectie keuren en verordeningen (134) 
bevat een aantal banden met afkondigingen. Tussen 1487 en 1579 ontbreken de klepboeken vrijwel geheel, hoewel 
ze er in Balens tijd nog geweest zouden moeten zijn. (Fruin, Oudste rechten, XIV). 
12 SA 1, invnrs 13-15.  
13 Kopnoot in Van Dalen, Inventaris, bij invnr 15. 
14 Archief Hof van Holland, invnr 5929, fol 3. Heersink e.a., Registrum notariorum. 
15 Nyeuwe ordonnantie op’t stuck van de justitie ende proceduren binnen deze stede, 1580. Artikel 17. Van de 
Wall, Handvesten, 1414. 
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Afbeelding 6.1: Het stadboek 1425-1469 (SA 1, invnr 14). 

Ook het volgende stadboek en enkele klepboeken hebben een dergelijke band. 
 
Van Dalen sprak zich er niet over uit of op het derde register nog één gevolgd zou zijn. 
Fruin veronderstelde echter dat de stadboeken na 1532 niet meer zijn voortgezet.16 Toch 
lijkt het er sterk op dat er nog een volgend deel geweest is. Niet alleen wijst niets erop dat 
het register niet voortgezet zou worden – het deel tot 1532 is tot aan het laatste blad 
volgeschreven - maar ook na 1532 bevatten de apostilles van afhoring in de 
stadsrekeningen nog de zinsnede: “’t welck oock bevolen is in der stede register geteyckent 
te werden.” Het stadsboek 1468-1532 bevatte inderdaad dergelijke registraties, de latere 
actenboeken (waarover hieronder meer) niet, zodat de veronderstelling dat er nog tenminste 

                                                           
16 Fruin, Oudste rechten I, XV. 
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één deel op de overgebleven drie is gevolgd gerechtvaardigd lijkt.17 Het definitief 
beëindigen van het stadboek zou verband kunnen houden met de instelling van de 
weeskamer in 1587, waaraan het toezicht op de voogden over minderjarigen werd 
opgedragen. De benoeming van voogden bleef een zaak van het gerecht; deze werd in de 
actenboeken geregistreerd. 

6.2 Nieuwe registers  

 “Ook hier doet zich het bekende verschijnsel voor, dat aanvankelijk de 
administratie van de meest uiteenlopende zaken werd gehouden in een stadboek 
en dat langzamerhand verschillende zaken werden afgesplitst en in afzonderlijke 
registers werd opgenomen.”18 

 
Enkele eeuwen later vertoont het archief van het gerecht19 een heel ander beeld: het aantal 
soorten registers in het midden van de achttiende eeuw beloopt dan enkele tientallen, 
sommige met min of meer vage namen: actenboeken, resolutieboeken, notulenboeken, 
transport- en hypotheekregisters, attestatieboeken, interrogatoriënboeken, procuratieboeken, 
borgtochtboeken, constitutieboeken, verbaalboeken, insolventieboeken, preferentieboeken; 
sommige zijn voorzien van afzonderlijke, eigentijdse klappers om het terugvinden van de 
registraties te vergemakkelijken. Tussen 1532, het slotjaar van het laatst bewaard gebleven 
stadboek en 1795 zijn er ook nog tal van registers aangelegd en kennelijk nadien weer 
afgeschaft. Wat is het verband tussen al deze registers? Wat was het motief met een nieuw 
soort register te beginnen of een bestaand register niet voort te zetten? Is er een relatie met 
het stadboek? Is het middeleeuwse der stede register de oorsprong van alles wat er na aan 
registers  is gekomen? Hoe passen de rollen van de rechtzittingen, civiel en crimineel in het 
geheel? In welke mate is er sprake van vertakking, of, zoals Van der Gouw dit noemde, van 
bifurcatie.20 

6.2.1 Registervorming tot 1593 
Bij aandachtige beschouwing van de inventaris valt op dat in 1593 een aantal nieuwe series 
begint: constitutieboeken (serie loopt tot 1794; ORA, invnrs 553-559); transport- en 
hypotheekregisters (twee series, waarvan één tot 1811 doorloopt en de andere in 1718 stopt; 
ORA, invnrs  743-847, resp. 852-865); certificatieboeken (serie loopt tot 1644; ORA, 
invnrs 896-909); procuratieboeken (serie loopt tot 1810; ORA, invnrs 969-989); decreet- 

                                                           
17 Er mag niet helemaal uitgesloten worden dat het een loze formule is geworden en dat er van een werkelijke 
registratie in ‘der stede register’ op den duur geen sprake meer was. De formule komt nog voor in de rekening van 
1649 (SA 3, invnr 2655) en zelfs nog in die van 1785 (SA 3, invnr 2784).  
18 J.Don, Inventaris Kampen. 1, XIV. 
19 Hier in ruime zin bedoeld, zowel in bestuurlijke (politie) als rechtsprekende taken (justie). Voor het grootste 
deel is het archief beschreven in de Inventaris van het Oudrechterlijk Archief (ORA); voor een deel bevinden zich 
registers in het Stadsarchief 1572-1795, SA 3. Zie voor de scheiding van bestuurs- en rechterlijk archief paragraaf 
3.6.3. 
20 Van der Gouw, Inleiding, 60, 63 en schema tussen 44 en 45. 
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en preferentieboeken (serie loopt slechts tot 1619; ORA, invnrs 1006-1007). Een serie 
begint in 1595, de cautie- of borgtochtboeken (serie loopt tot 1706; invnr 954-967).  
 
Vóór dit breukjaar 1593 is het aantal series beperkt:  
 

1) een serie die actenboeken genoemd wordt, waarvan het eerste deel (ORA, invnr 
137) in 1557 begint en volgens de inventaris het laatste deel in 1738 is afgesloten, 
maar dat in werkelijkheid tot 1810 doorloopt. Ik kom daar later op terug. 

2) een serie protocollen van verschillende soorten voor burgers bestemde akten: 
hypotheken en andere schuldbrieven, transporten van onroerend goed, 
borgstellingen, getuigenverklaringen, constituties (volmachten), 
schuldbekentenissen, een enkel testament, boedelscheidingen, kwitanties enz. Het 
oudste register in deze serie (ORA, invnr 693) begint in 1543.  

3) Een serie cessionantboeken, waarvan het oudste deel (ORA, invnr 996) in 1555 
begint en tot 1575 loopt. Het volgende deel begint in 1598 en verder loopt de serie 
door tot 1806. Vermoedelijk is er één deel verloren gegaan. De serie loopt over het 
jaar 1593 heen en lijkt daardoor afzonderlijk van de eerder genoemde series te 
staan.  

4) Een serie van vier gedingboeken, rollen van jaargedingen (ORA, invnrs 158-161), 
van 1555 tot 1580. 

5) Een serie presentatieboeken, rollen van civiele processen (ORA, invnrs 561-568), 
waarvan het oudste over 1548-1549 loopt en de andere zeven delen van 1577-
1587.21 

 
Beide laatste series komen aan de orde in de paragraaf 6.6.2, die over de civiele procedure 
handelt. Ze staan niet in direct verband met de eerste vier series.  
Behalve de series zijn er nog twee ‘losse registers’ uit dezelfde periode, die Van Dalen niet 
met de series in verband heeft kunnen brengen: 
 

6) Register van attestaties in burgerlijke gedingen, 1547-1550 (ORA, invnr 569) 
7) Verbaalboek, een register van verschillende verslagen, 1585-1589 (1590) (ORA, 

invnr 953). 
 
Voordat ik een verklaring probeer te geven van het ogenschijnlijke breukjaar 1593, waarin 
de serie protocollen (2) van verschillende akten wordt afgesloten en vijf (of zes, wanneer 
we de tweede serie transport- en hypotheekakten als afzonderlijke serie beschouwen) 
nieuwe series beginnen, ga ik nader op de eerstgenoemde vier soorten registers in, te 
beginnen met de actenboeken. 
 
De serie actenboeken, die in 1557 begint, is niet zonder meer de voortzetting van het oude 
stadboek. De titel actenboek in de inventaris voor beide soorten registers is misleidend. Het 
verschil in formaat alleen al laat zien dat betwijfeld mag worden of het om dezelfde serie 
gaat. Het stadboek is, evenals het klepboek, een register in groot folio, gebonden in een 
gestempelde lederen band met riemen. De klepboeken hebben tot aan het einde het grote 
                                                           
21 Zie voor de term “presentatieboek” de Procesgids Hof van Holland, 29. 
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formaat behouden en er is geen reden om aan te nemen dat al in de zestiende eeuw het 
pendant, het stadsboek, van formaat zou veranderen, ook niet het vermoedelijk verloren 
gegane deel van na 1532. De nieuwe serie actenboeken, die in elk geval reeds in 1586 
actbouck werden genoemd, hebben een klein folio formaat, omstreeks 35 centimeter hoog, 
het formaat van het merendeel van de registers in het archief.22 Inhoudelijk zijn er wel 
overeenkomsten. De registers bevatten hoofzakelijk vonnissen, voorts appointementen 
(beschikkingen op rekesten), enkele akten van benoeming en voogdijstellingen Het gaat in 
alle gevallen om akten die zijn afgegeven door het voltallige gerecht: “… de Camere 
Juditiale, collegialiter vergadert sijnde …”. Wat vorm betreft is er wel een belangrijk 
verschil: het oude stadboek was vooral een kopieboek, de nieuwe actenboeken zijn vooral 
protocollen, ze bevatten minuten van akten. 
Het vierde deel uit de serie (ORA, invnr 140), het Actbouck van mr. Willem Pouwelsz 
eindigt in december 1592, met nog enkele akten in januari 1593, juist het jaar waarin de 
nieuwe registers beginnen. Het volgende bewaardgebleven deel in de serie begint in 1605, 
maar wijkt noch naar vorm, noch naar inhoud van zijn voorganger af.  
 
Het losse verbaalboek (1585-1589), in het lijstje hierboven onder nummer 7, bevat 
eveneens minuten van vonnissen en beschikkingen, een enkele ordonnantie en wat 
verzoeken. Het zwaar beschadigde en inmiddels gerestaureerde register bestaat grosso 
mode uit twee delen, die beide dezelfde soort akten bevatten. Het eerste van 1585 – 1589; 
het tweede deel begint, midden in een katern waarvan de eerste vijf bladen blanco zijn, 
opnieuw met 1586, na Pasen en loopt dan door tot 1589. Het handschrift is grotendeels 
herkenbaar als dat van Jacob Pauli Hallincg, de andere handschriften zijn vrijwel zeker niet 
die van Willem Pouwelsz, maar waarschijnlijk van enkele klerken. Ook de in het register 
gebruikte terminologie wijkt af: waar Willem Pouwelsz in vonnissen schrijft: “Op’t 
different geresen voor de camere juditaal” gebruikte Hallincg “In de questien ende 
geschillen geresen voor de camere juditiaal der stede van Dordrecht …” Dergelijke 
verschillen in het formulier komen ook in de andere delen van de serie voor, elke secretaris 
hanteerde zijn eigen stijl en hield dikwijls zijn eigen register.23 Het verbaalboek sluit bijna 
naadloos aan op het actenboek ORA 139 (1567-1580), dat eveneens grotendeels door 
Hallincg is bijgehouden; het overlapt deels met het actenboek van Willem Pouwelsz, ORA 
140 (1586-1592/3). Waarom de inventaris het een verbaalboek noemt, is niet duidelijk, 
waarschijnlijk was het de oude titel op het thans onleesbaar geworden voorplat.24 Het 
register hoort echter, ondanks de overlapping, in de serie actenboeken thuis. Het is te 
beschouwen als een pendant van het register dat Pauli van juli 1584 tot juli 1586 heeft 
bijgehouden en dat vooral bestuurlijke zaken bevat: Register der stede van Dordrecht, 

                                                           
22 De eerste drie delen zijn opnieuw gebonden; het vierde, ORA, invnr 140, aangelegd in 1586, heeft op het 
oorspronkelijk voorplat de titel: Actbouck gehouden bij Meester Willem Pouwels, secretaris der stede van 
Dordrecht, beginnende den 21 aprilis 1586. Het daaropvolgende deel (1605-1616) is weliswaar opnieuw 
gebonden, maar met behoud van het voorplat en ook dit draagt de titel Actbouck. 
23 Zo zijn de actenboeken 1558-1563 (ORA, invnr 137) en 1567-1572 (ORA, invnr 138) van Gerard Michaelis. 
24 Jacobus van Vechoven voegde het register in zijn inventaris van 1727 (SA 3, invnr 3) bij de andere 
verbaalboeken, nu ORA invnrs 1019-1021. Het voorafgaande register, ORA invnr 139, is opnieuw gebonden.  
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beroerende de saecken der selver stede ende der gemeente saecke, gevallen sedert de doot 
van sijne Pr. Extie hoochlofflicker memorie, gehouden bij Jacob Pauli.25 
 
Het losse register van attestaties, hierboven onder nummer 6 vermeld (ORA, invnr 569) 
bevat getuigenverklaringen, vooral afgelegd in civiele zaken, hoewel er ook een enkele 
zaak betreffende het ontduiken van het stapelrecht in voorkomt. Het register, dat parallel 
loopt aan het  oudst bewaard gebleven presentatieboek (ORA, invnr 561) en geschreven is 
in hetzelfde handschrift, is een register van dingtalen. In de paragraaf 6.7 over de andere 
registers kom ik er nader op terug. 
 
De twee losse registers hebben hiermee een plaats in het geheel gekregen; het ene is 
toegevoegd aan de serie actenboeken, het andere is voorlopig gekoppeld aan de serie 
presentatieboeken. 
 
Resteert nog de serie cessionantboeken. Na het oudste deel (ORA, invnr 996, 1555-1575) 
volgt een hiaat. Het volgende deel (ORA, invnr 997) begint in 1598. In deze registers werd 
aantekening gehouden van de schulden der cessionanten, voortvluchtige en andere personen 
van wie de goederen in het openbaar verkocht werden.26 Het oudste register lijkt ook het 
eerste  van de serie te zijn geweest. Of vóór 1555 cessies werden geregistreerd is niet na te 
gaan; in elk geval niet in het stadboek. Vanaf 1668 waren drie schepen-commissarissen 
belast met het toezicht op de afhandeling van ‘desolate boedels’ en faillissementen.27 

6.2.2 De schepenprotocollen tot 1593 
De nieuwe, in 1593 aangelegde, registers komen alle voort uit de serie protocollen van 
transporten, hypotheken, attestaties en andere akten, in de lijst hierboven genoemd onder 
nummer 2. Van Dalen, die de serie beschreef in de inventaris van het oud rechterlijk archief 
en, voor zover het de registers van vóór 1572 betrof, ook in de inventaris van het 
Stadsarchief 1200-1572 opnam28, zag de serie tot 1593 verdeeld in drie subseries.  
 

1) Invnrs 693-697 (1543-1550, december). 5 delen 
 
Daarna de twee parallelle series 
 

2) Invnrs 698-720 (1550-1592), 23 delen 
3) Invnrs 721-742 (1550-1592), 22 delen 

 
Van Dalen stelt de zaken iets te ordelijk voor. Inventarisnummer 696, bijvoorbeeld, loopt 
door tot 1553 en overlapt dus de eerste registers van de ‘opeenvolgende’ parallelle 
                                                           
25 SA 3, invnr 30. Van den Brandeler deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 12. Van de Wall, Handvesten, 1470 
vermeldt dat het in de burgemeesterskamer ligt. Het komt inderdaad voor op de laat achttiende-eeuwse Inventaris 
van de boeken en papieren liggende in de behangen kas in de burgemeesters kamer, in SA 3, invnr 6. 
26 Zie voor cessie: Procesgids Hof van Holland, 27. 
27 Ordonnantie aengaende ende onder beneficie van inventaris ge-aenvaerde boedels, 1673. Collectie 
Verordeningen, invnr 20, volgnr 2.  
28 In de digitale versie van de Inventaris zijn deze beschrijvingen niet opgenomen.  



 

 

 

163 

subseries. Ook de delen 697, 698 en 721 overlappen gedeeltelijk. Binnen de subseries 
sluiten de opeenvolgende delen vóór 1572 zelden direct aan. Ook de redactie van de akten 
is niet in alle delen gelijk. In 693 en 694, twee delen die wel aansluiten, is de vorm die van 
een formele akte: ‘Wij, burgemeester, schepenen en raden doen condt alle dengenen …’. 
De registraties in de delen 695 en 697, die noch direct op de voorgaande, noch direct op 
elkaar aansluiten, zijn veel korter: ‘Compareerde …” gevolgd door een zakelijke opgave 
van de gewenste rechtshandeling. 697 tenslotte, het laatste deel in de eerste subserie 
registreert de akten weer in de volledige vorm. 
Inhoudelijk bevat deze eerste subserie vooral getuigenverklaringen, volmachten en enkele 
testamenten.  
 
De registraties in de delen van de twee parallelle series protocollen zijn alle in beknopte 
vorm: compareerde ter secretarie, of voor schepenen; soms nog korter, alleen vermeld voor 
welke schepenen de akte passeerde (“coram”). In 1550 waren – althans ogenschijnlijk - 
voor korte tijd drie registers gelijktijdig in gebruik, in 1560 zelfs even vier. De eerste 
parallelle serie heeft een hiaat tussen oktober 1571 en 1574; de tweede tussen september 
1569 en oktober 1570. Na deze jaren zijn beide series volledig.  
Naar vorm zijn de meeste registers te typeren als een protocol, ze bevatten minuten van 
akten. Enkele delen hebben het karakter van een kopieboek. Vrijwel alle registers zijn in de 
20ste eeuw opnieuw gebonden in blind perkament, waardoor niet meer is na te gaan of er 
een titel op het plat stond. De delen 716-720 hebben nog wel de oorspronkelijke, flexibele 
perkamenten band met het eigentijdse opschrift: “Protocol”. Inventarisnummer 718 is heel 
precies: ”Protocol, gehouden bij mr. Willem Pouwelsz, inhoudende diversche procuratiën, 
certificatiën ende andere brieven, beginnende xxx Januari 1588.” Ook het volgende deel is 
van Willem Pouwelsz. Ik typeer derhalve de drie subseries tot en met 1592 als protocollen 
van schepenakten.  
 
Inhoudelijk zijn beide parallelle subseries gelijk en vertonen ze grote overeenkomst met de 
eerste subserie. De registratie van transporten van onroerend goed vond pas systematisch 
vanaf mei 1560 plaats, na de afkondiging van het betreffende plakkaat van 9 mei 1560.29 
Vóór 1560 komen transporten veel minder frequent in de protocollen voor. Wel passeerden 
de transporten al sinds de dertiende eeuw voor het gerecht en maakten schepenen daarvan 
een oorkonde op die zij met hun eigen zegel bekrachtigden. De weinige transportakten die 
in het stadboek zijn geregistreerd zijn daarin op uitdrukkelijk verzoek of bevel opgenomen, 
bijvoorbeeld wegens dreigende onleesbaarheid van het origineel. In beginsel had het 
origineel de rechtskracht en was registratie niet nodig. Het plakkaat van 1560, dat 
registratie verplichtte, moest niet alleen de rechtzekerheid bevorderen (de registers waren 
zelfs in beginsel openbaar), maar diende ook de belastingheffing.30 De Staten van Holland 
herhaalden in 1580 het plakkaat en schreven ook veilige bewaring van de protocollen 
voor.31 

                                                           
29 Ketelaar, ‘Pertinent register’, 40. Afkondiging in Dordrecht op 30 mei, geregistreerd in het schepenprotocol, 
invnr ORA 722, fol 41.  
30 Van der Gouw, ‘Monumenta’, 503; Ketelaar, ‘Pertinent register’, 40.  
31 Ketelaar, ‘Pertinent register’, 40. 
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Het plakaat van 9 mei 1560 was voor de secretarissen geen aanleiding afzonderlijke 
protocollen aan te leggen. Klaarblijkelijk vonden ze de bestaande praktijk afdoende. Die 
praktijk was dat alle schepenakten die op verzoek van burgers werden afgegeven in één 
protocol werden geregistreerd en dat van dat protocol steeds twee registers gelijktijdig in 
gebruik waren. Vóór ca 1560 lijkt elke secretaris zijn eigen register gehad te hebben en 
richtte dat naar eigen inzicht in. En aangezien er in de zestiende eeuw steeds twee of drie 
secretarissen werkzaam waren en er geen duidelijke taakverdeling te bespeuren is, kan het 
voorkomen dat er incidenteel drie registers voor dezelfde soort handelingen in gebruik 
waren.32 Over de periode februari 1553 tot februari 1560 is echter slechts één register 
bewaard of gemaakt. In februari 1561 en maart 1561 daarentegen waren er zelfs vier 
registers. Twee daarvan (ORA, invnrs 723 en 724) zijn slechts enkele maanden gebruikt. 
Vanaf april 1561 waren er steeds twee registers voor de registratie van schepenakten.  
Een andere, en zelfs waarschijnlijker verklaring voor de verschillende registers, is dat 
daardoor het schrijven van de grosse gelijktijdig gedaan kon worden met het opmaken van 
de minuten. Zeker aan het einde van de zestiende eeuw waren er klerken op de secretarie 
werkzaam voor het schrijfwerk. De enkele malen dat er drie of zelfs vier registers parallel 
lopen, kan ook verklaard worden uit het feit dat de secretarissen of hun klerken niet in 
voorafgebonden blanco registers schreven, maar op katernen, die later werden 
ingebonden.33 Dat was ook de praktijk in de volgende eeuwen. Daarvoor zijn twee 
duidelijke aanwijzingen. Ten eerste lopen de regels zodanig ver tot in het hart dat het 
technisch onmogelijk is dat in een voorafgebonden deel te doen. Ten tweede is het in tal 
van registers zichtbaar in de afwijkende formaten van de katernen. Deze werkwijze 
verklaart ook de bestaande hiaten: er kunnen immers katernen zijn zoekgeraakt. 

6.3 Reorganisatie van de secretarie en bifucratie: de registers van 1593 

De secretarie functioneerde verre van perfect in het midden van de zestiende eeuw. Het 
archief zelf is daarvan het beste bewijs. Tussen 1532 en 1545 ontbreken alle registers die op 
de secretarie gehouden werden. De series die vanaf 1545 bewaard gebleven zijn vertonen 
hiaten, ze overlappen en bevatten regelmatig optekeningen die er niet in thuishoren. Zo 
bevat het presentatieboek van 1548 (ORA invnr 561) ook enkele resoluties en ordonnanties. 
Bij gebrek aan een goed georganiseerd stelsel van registers wisten de secretarissen of hun 
klerken niet altijd wat geregistreerd moest worden en evenmin waar. Het zal uit valse 
bescheidenheid zijn geweest dat Tielman Gheerit Monnensz de apostille van afhoring van 
de thesauriersrekening van 1522 ondertekende met “onwaerdich secretarius der stede…” 
maar een voorbeeld van goede orde was de secretarie zeker niet.34 

                                                           
32 Ketelaar, ‘Clerk’ geeft een lijst van secretarissen waaruit blijkt dat er verschillende secretarissen gelijktijdig 
werkzaam waren.  
33 Zie ook Ketelaar, ‘Van Hout’.  
34 SA 1, invnr 445. 
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Dat vonden de edel grootachtbare heren van het gerecht in 1591 blijkbaar ook, gezien de 
instructie aan de nieuw benoemde secretaris en pensionaris Johan Berck, waaruit in 
paragraaf 4.4.3 een citaat gekozen is en waaraan de titel van deze studie is ontleend. 
 
Naast Johan Berck was Willem Pouwelsz (Merula) (nog) secretaris, de instructie spreekt al 
van een opvolger. Wanneer deze Willem Pouwelsz was benoemd blijft bij gebrek aan 
bronnen onduidelijk. Geboren in Brielle in 1529, was hij drie jaar ouder dan Hallincg. In 
1558 woonde hij in Dordrecht, waar hij het jaar daarvoor getrouwd was met Jacoba 
Gijsbrechtsdr. Heermans. Daar werd op 19 augustus hun zoon, Paulus Merula geboren, de 
latere hoogleraar in Leiden en auteur de Manier van procederen in de provintiën van 
Holland, Zeeland ende West-Vriesland, belangende civiele zaaken. (Leiden, 1592).35  
 
Paulus Merula heeft in Leiden zeker de stadssecretaris Jan van Hout gekend, die ook 
secretaris van het college van curatoren van de Universiteit was.36 Samen hebben ze in 
1595 de Willeram in eigentijds Nederlands vertaald. Ook Johan Berck moet geen 
onbekende van Van Hout geweest zijn, misschien daterend van zijn studie aan de Leidse 
Universiteit waar hij in november 1579 was ingeschreven.37  
 
Eind 1592 publiceerde Jan van Hout de Ordonnantie ende onderrichtinge van de ordre ofte 
geregeltheyt … ter secretarije …  deser stadt Leydent38 In deze gedrukte ordonnantie 
beschreef hij uitvoerig de registers die de secretaris verplicht is te houden en gaf hij 
nauwkeurige instructies voor de klerken over vorm en inhoud. Het heeft er alle schijn van 
dat de Dordtse secretaris Berck (en misschien nog Pouwelsz) uit deze ordonnantie heeft 
overgenomen wat hij dienstig vond voor de administratie waarvoor hij verantwoordelijk 
was. Hij zal daarbij allereerst gekeken hebben naar het soort akten dat hij moest opmaken 
en veel minder naar de handelingen die in Dordrecht niet werden gedocumenteerd, zoals de 
bestuurlijke besluiten van het gerecht of van de Oudraad. Ook de eigen terminologie bleef 
behouden. Tabel 6.1 laat zien welke in 1593 aangelegde Dordtse registers overeenkomen 
met die van Van Hout. De kans dat ook andere Leidse registers door de Dordtse secretarie 
zijn ‘gekopieerd’ acht ik niet bijzonder groot.Van de serie Cessionantboeken vangt het 
oudste deel in 1555 aan. De serie komt overeen met Van Houts register Quistgoederen 
(Ordonnantie, artikel xi), maar is niet van hem overgenomen.  
 
 

                                                           
35 NNBW 1, 526-527, gebaseerd op Lit S.P.Haak, Paullus Merula 1558-1599. (Zutphen, 1901). In de registers in 
het Oud rechterlijk archief die aan Willem Pouwelsz zijn toe te schrijven komt de naam Merula niet voor. Wilde 
Willem liever niet in verband gebracht worden met zijn oom, de wegens ketterij veroordeelde Angelus Merula 
(1487-1557)? Balen, Beschrijvinge, 358 noemt hem wel Merula.  
36 Prinsen, Van Hout, 21. 
37 Voor een mogelijk later contact: Wagenaar, Societeit, 70. 
38 Ordonnantie ende onderrichtinge van de ordre ofte geregeltheyt die van nu voortsaen ter secretarije of schrijf-
camere deser stadt Leyden zal werden onderhouden ende van ’t loon dat aldaer daer voren zal werden afgeeyscht 
ende betaelt. Ten bevele van die vande Gerechte der voorschreven Stadt Leyden. Gedruct op’t Raedhuys alhier, 
in’t laetst van den Jare 1592. De auteur bereidt een geannoteerde heruitgave van deze ordonnantie voor. Zie 
verder: Ketelaar, ‘Van Hout’. 
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Dordrecht Leiden (Van Hout) 

Constitutieboeken, 1593-1794. Procuraties ad lites voor 
het Dordtse gerecht. ORA, invnr 553-559 

Procuratieboeken (Ordonnantie, art. xxii) 

Transport- en hypotheekregisters, 1593-1811. ORA, 
invnrs 743-847 en 852-847. 

Protocolle (Ordonnantie, art. xviii) 

Certificatieboeken, 1593-1644. ORA, invnrs 896-909.39 Getuychnisse (Ordonnantie, art. xxiiii) 
Procuratieboeken, 1593-1810, ORA, invnrs 969-989.  Volmachten (Ordonnantie, art. xxi) 
Decreet- en preferentieboeken, 1593-1619. ORA, 
invnrs 1006-1007.  

Schult-bouc (Ordonnantie, art. xxvi) 

Cautie- of borgtochtboeken, 1595-1706, ORA,invnrs 
954-967.  

Borchtochten (Ordonnantie, art. xxviii) 

 
Tabel 6.1: De nieuwe Dordtse schepenregisters vergeleken met Leiden. 

6.4 De actenboeken 

De inventaris beschrijft de serie actenboeken (invnrs 137-154) als “Registers houdende 
aantekening van civiele akten en vonnissen, alsmede van keuren, ordonnanties, instructies, 
reglementen en benoemingen, 1557 [1558]- 1738. 19 delen.” De omschrijving geeft 
daarmee het gemengde karakter van de registers goed weer. De oorspronkelijke titel, die op 
de meeste banden geschreven is, noemt ze ‘actenboeken’, daarmee aangevend dat ze 
minuten of kopieën van akten bevatten. Archivistisch zouden dus ook deze registers als 
‘protocollen’ aan te duiden zijn. Het verschil met de hierboven beschreven protocollen is, 
dat het hier om akten gaat die door het voltallige gerecht, ‘de camere juditieel’ afgegeven 
zijn en niet, zoals bij de schepenprotocollen, ten overstaan van enkele (doorgaans drie) 
schepenen zijn gepasseerd. Willem Pouwelsz, de enige van de zestiende-eeuwse 
secretarissen die zijn registers ‘signeerde’ maakte duidelijk onderscheid tussen zijn 
‘acteboek’ (invnr 140) en zijn ‘protocol’ (invnrs 718-720).  
 
De instructie voor Johan Berck van 1591 noemt als een van zijn taken het depêcheren van 
alle akten, samen met secretaris Willem Pouwelsz, of diens opvolger.40 De aktenboeken 
zijn daarvan dus de minuten, of, in de terminologie van Jan van Hout: de ‘bewerpen’. Tot 
en met het eerder vermelde ‘Actbouck’ van Willem Pouwelsz, dat in hoofdzaak tot januari 
1593 loopt, bevatten de registers goeddeels civiele vonnissen, in de formele redactie waarin 
de grosse gesteld werd, bijvoorbeeld 
 

                                                           
39 De serie wordt in 1668 (opnieuw) voortgezet als attestatieboeken. Het laatste deel van de certificatieboeken 
(1643-1644/7) bevat ook interrogatoriën. Tot 1695 bevatten ook de attestatieboeken verhoren, daarna werden 
afzonderlijke interrogatoriënboeken bijgehouden (ORA, invnrs 570-590). 
40 SA 1, invnr 670 (In de gedrukte inventaris X.20) fol 126 ev.  
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“Up huyden den eersten septembris anno 1562 is bij de Camere Juditiale, 
collegialiter vergadert zijnde inder saecke voir dezelfde camere uytstaende..” 
(Invnr 137, secretaris Michaelis) 
 
“Inder saecke gemoveert voor de camere judiciale der stad Dordrecht.” (Invnr 140, 
secretaris  Willem Pouwelsz) 

  
Zo lijken de actenboeken aanvankelijk op wat bij Jan van Hout het vonnisbouc heette 
(Ordonnantie artikel xxv): “daerinne óf beworpen óf over-geschreven werden alle schepen 
vonnissen ende acten in civiele zaken.” De actenboeken zijn evenwel geen zuivere 
vonnisboeken. Naar het schijnt afhankelijk van de secretaris bevatten ze ook andere akten 
in de justitiële sfeer: appointementen op rekesten (bijvoorbeeld tot lichten van geld uit de 
consignatiekas), aantekenen van beroep bij het Hof van Holland. Invnr 138 bijvoorbeeld, 
waarschijnlijk van secretaris Michaelis, en invnr 139, waarschijnlijk van Hallincg, zijn 
gevarieerder dan dat van Willem Pouwelsz, ook in de vorm van de minuten van akten:  
 

“Up huyden, den xij Martij anno 1568 compareerde binnen de secretarie der stede 
van Dordrecht Cornelis Peijen ende constitueerde hem mitsdesen appellant ofte 
reformant aen den Hove van Hollant van alzulcke appoinctement als op huyden 
date deser bij den Camere Juditiale der voirsz. Stede gegeven ende 
gepronunchieert is…”  

 
Incidenteel komen ook rekesten voor van voogden om onroerend goed van aan hun toezicht 
toevertrouwde wezen te mogen verkopen. Hoewel de optekeningen en akten doorgaans in 
chronologische volgorde zijn geregistreerd is er geen sprake van een dagboek, zoals Van 
Hout dat in het eerste artikel van zijn Ordonnantie beschrijft: “… daerinne van dach tot 
dach werden opgeteyckent alle voorvallende ende afgehandelde zaken, ’t zij die eyntelicken 
of preparatoirlicken zullen zijn afgedaen, te weten van alle ’t geen daerof de geheuchnisse 
notelicken dient behouden…” Zover was de Dordtse secretarie in 1593 nog niet gevorderd; 
de weinige geregistreerde bestuurlijke besluiten zijn naar bevind van de dienstdoende 
secretaris in verschillende boeken opgetekend, zoals het Presentatieboek (invnr 568) dat 
enkele besluiten van het gerecht en de Oudraad uit 1586 bevat.   
 
Het deel dat op het actbouck van Willem Pouwelsz volgt is verloren gegaan; het 
daaropvolgende, lopend van 1605-1616 (invnr 141) heeft nog hetzelfde karakter als het 
voorgaande. Daarna verandert langzamerhand de inhoud, de vonnissen worden minder en 
de bestuurlijke akten, zoals reglementen en benoemingen nemen in aantal toe. Invnr 143 
(1644-1661) wijkt heel sterk af; het register begint met kopieën van stukken in de zaak 
tegen de rebellerende advocaat Johan Walen (zie paragraaf  5.1). Dit register heeft het 
karakter van een kopieboek ten behoeve van de secretaris en veel minder een kopieboek (of 
protocol) van civiele vonnissen, of van uitgegeven acten. Het ‘actum ut supra’, dat in de 
meeste voorgaande registers voorkomt wanneer op een dag een tweede of derde akte 
opgemaakt is, ontbreekt vrijwel steeds. Ook betreft het vaker zaken die ter secretarie zijn 
afgedaan en minder voor het gehele gerecht  De civiele rollen (paragraaf 6.6.2) 
documenteren dan de procesgang en de uitgesproken vonnissen. Voor zover dit en de 
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volgende delen uit de serie nog uitspraken in civiele zaken bevatten, gaat het steeds om 
zaken die in de minne zijn geschikt en niet voor de vierschaar zijn beslecht. Volgende delen 
zetten de tendens voort: ze bevatten minuten of kopieën van open brieven, processen-
verbaal, rapportages van commissies uit het gerecht, instructies voor stedelijke 
functionarissen, ordonnanties voor gilden, nominaties voor gildedekens en achten, 
voogdijzaken, zoals de benoeming van voogden en het geven van toestemming tot het 
verrichten van rechtshandelingen door voogden, eedafleggingen door bakkers en molenaars 
in verband met de impost op het gemaal, een enkel proces-communicatoir41, declaraties van 
procureurs in pro-deo zaken enz. Uiteindelijk, in de achttiende eeuw, bevatten de 
aktenboeken vrijwel nog enkel bestuurlijke zaken, waardoor in 1812, toen het archief van 
de kamer juditieel naar de Rechtbank van Eerste aanleg overgebracht moest worden de 
laatste drie delen van de serie niet meer als behorend tot het archief van het gerecht zijn 
herkend en nadien in het ‘stadsarchief’ zijn opgenomen, waar ze zijn beschreven in de 
rubriek Stukken betreffende de ambten als “Registers houdende aantekening van de 
nominaties en benoemingen van de dekens en Achten van de gilden en confrerieën.”42 De 
banden hebben nog steeds de oude titel Acte-boek en de registers bevatten ook nog steeds 
een aantal rechtelijke zaken, zoals certificaties en verklaringen pro justitia.  
 
De serie actenboeken lijkt de voortzetting te zijn van het oude stadboek, aangepast aan de 
groeiende behoefte tot het formeel vastleggen van bestuurshandelingen  In de loop van de 
zeventiende eeuw veranderen ze van karakter, omdat er andere, meer bijzondere registers 
werden aangelegd. Al eerder noemde ik de rollen, die in de zeventiende eeuw uitvoeriger 
werden dan de zestiende-eeuwse presentatieboeken. De belangrijkere politieke zaken 
werden genoteerd in het resolutieboek, zeker vanaf 1664 toen het gerecht daarvoor 
afzonderlijke registers aanlegde (zie paragraaf 7.2.2). Voor beschikkingen op 
verzoekschriften kwamen vanaf 1649 afzonderlijke rekestboeken in gebruik. 

6.5 Rekestboeken 

De zestiende-eeuwse actenboeken maken regelmatig melding van burgers die in persoon 
voor de Camere compareren om een verzoek in te dienen, en dat kennelijk mondeling 
deden:  
 

“Op’t versouck gedaen binnen die Camere Juditiaele der stede van Dordrecht, ‘t 
gerechte aldaer collegialiter vergaedert zijnde, bij Jan Claesz … is op huyden date 
deses bij de voersz. camere geappoincteert…”43 

 
Maar in 1590 luidt het al: “Op’t versouck bij schriftelick requeste…”44 In de zeventiende 
eeuw is schriftelijk de normale gang van zaken, steeds in de vorm van een formeel rekest 

                                                           
41 Een proces-communicatoir is een proces dat geheel schriftelijk en voor de besloten kamer werd gevoerd.  
42 SA 3, invnr 1920-1922. 
43 Actenboek 1558-1563 (ORA, invnr 137), dd 28-11-1560. 
44 Actenboek 1586-1592 (ORA, invnr 140),  dd 16-10-1590. 
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dat doorgaans opgesteld werd door een procureur die de juiste formule kende. De 
actenboeken registreren in de regel alleen de beslissing, het appointement. De wijze van 
registratie in het eerste rekestboek, dat als afsplitsing van het actenboek in 1649 werd 
aangelegd, lijkt aanvankelijk nog sterk op het actenboek, de titel op het voorplat geeft de 
opzet duidelijk weer: “Notulen ende appoinctementen gegeven op versoucken gedaen bij 
requesten”. Vanaf 1650 werden steeds vaker de volledige rekesten afgeschreven met 
daaronder de beslissing, het appointement. Het originele rekest met appointement werd aan 
de verzoeker teruggegeven – nadat deze de verschuldigde leges had voldaan.45 
De rekestboeken tonen het hele scala van politieke bemoeienissen die het gerecht met de 
ingezetenen had, zowel individueel als in corporaties. Benoemingen van voogden, 
aanstellingen in door het stadsbestuur te begeven functies (zakkendrager, appeltonster, 
korenmeters, beurtschippers), goedkeuring van een akkoord tussen schuldeisers, verzoeken 
om een notarisplaats, bescherming van beroepen in economisch moeilijke tijden, brieven 
van voorschrijven aan de Staten van Holland om acte van veniam aetatis in ordinaria 
forma, verzoeken om aanstelling van curatoren over desolate boedels, verzoeken om 
opsluiting in of vrijlating uit het leprooshuis (later stadskrankzinnigen- en beterhuis), 
opname in het armhuis, verzoeken tot oprichting van een bedrijf – bijvoorbeeld 
suikerraffinaderij, enz.  
Een bijzondere categorie verzoekschriften zijn de rekesten om het poorterrecht te 
verwerven. Merkwaardigerwijze komen deze pas voor het eerst in de rekestboeken voor – 
niet in de actenboeken. In 1658 werden daarvoor afzonderlijke poorterboeken aangelegd.46 
 
Voor de verzoeken tot opneming in of vrijlating uit het leprooshuis cq stadskrankzinnigen- 
en beterhuis legde de secretarie in 1734 afzonderlijke registers aan. Bij resolutie van 3 
maart 1735 regelde het gerecht, op advies van de regenten van het leprooshuis, de 
procedure van opname.47 

6.6 Rechtspraak 

6.6.1 Criminele zaken 
De klepboeken bevatten tot het begin van de zeventiende eeuw criminele vonnissen, die 
van de pui van het stadhuis werden afgelezen. De uitvoering van lijfstraffen, geseling, 
brandmerken of in geval van zeer zware misdrijven de doodstraf vond eveneens in het 

                                                           
45 De serie rekestboeken van het Gerecht omvat 71 delen; ORA, invnrs 61-131. Volgens artikel 19 van het 
reglement voor de secretarie van 1668 (SA 3 invnr 1102) dienden de secretarissen “oock alle requesten met de 
respective appostillen te registreren.” 
46 De vijf delen poorter- of burgerboeken zijn opgenomen in het stadsarchief; SA 3, invnrs 1974-1979. In andere 
steden gaan de burgerboeken soms terug tot in de late middeleeuwen. De stadsrekening over 1450 (SA 1, invnr 
436, fol 90vs) registreert een betaling aan de secretaris mr. But voor het schrijven van een poorterboek; dus 
Dordrecht moet oudere bezeten hebben. Ook in deze administratie was de secretarie van Dordrecht zeker niet 
voorbeeldig. 
47 ORA, invnr 17, fol 2.  
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publiek plaats. Vanaf het midden van de eeuw worden alleen vonnissen die bij verstek zijn 
uitgesproken nog afgekondigd.  
Behoudens een vijftiende en een zestiende eeuws register bevat het oud rechterlijk archief 
betreffende criminele rechtspraak slechts stukken vanaf 1749; het criminele resolutieboek 
en het brievenboek van de schout zijn zelfs pas vanaf 1770 overgeleverd. De verklaring 
daarvoor blijkt uit de resolutie van het gerecht van 1 maart 1770: 
 

“Bij resumptie gedelibereerd zijnde op’t geproponeerde van den heere 
Hoofdofficier mr. Hugo Repelaer, in substantie houdende dat hij in zijne qualiteit 
te meermalen had ondervonden de inconvenienten welke uit de gewoonte tot 
hiertoe binnen deze stad stand grijpende, dat namentlijk de heeren Hoofdofficieren 
indertijd altoos hunne rollen ende confessiën in cas crimineel onder zig houden, 
ten nadeele van de justitie resulteeren, alzoo dat daardoor ’t acces tot dezelven ten 
uitersten moeijelijk is en daarenboven de gemelde confessiën na verloop van 
eenige jaaren niet meer te vinden zijn en derhalven meende tot welzijn van de 
justitie aan hun Ed.Gr.Achtb. in bedenking te moeten geeven of hun Ed.Gr.Achtb. 
zouden kunnen goedvinden voor ’t toekomende hier in te voorzien; offereerende 
ten dien einde alle de crimineele confessiën, benevens de daartoe behoorende 
documenten onder hun berustende ten eersten, en desselfs crimineele rollen na 
expiratie van zijn commissiën aan hun Ed.Gr.Actb. te overhandigen ten einde 
derzelven volgens de practijk in andere steden plaats hebbende op den raadhuise 
deser stad te custodiëren…” 

 
Secretaris Karsseboom had in Amsterdam navraag gedaan en op grond van zijn rapport 
besloot het gerecht het voorstel van Repelaer over te nemen en voor de criminele stukken 
een speciaal kastje te laten maken. De secretaris moest voorts de verhoren nummeren, in 
een portefeuille bergen, een kopie van het vonnis daarbij voegen en na verloop van tijd 
laten inbinden.48 “In achting genomen zijnde dat aan’t heilsaam oogmerk der 
bovengemelde resolutie te beter zoude worden voldaan” committeerde het gerecht de 
secretarissen de nog in leven zijnde hoofdofficieren te verzoeken de onder hen berustende 
verhoren en rollen alsnog in te leveren. De secretarissen zijn daarin geslaagd; alleen van de 
schout Coenraad Josselt (1762-1766) ontbreken de stukken.  
 
De registers voor de criminele rechtspraak vormen afzonderlijke series, zonder direct 
verband met de andere registers van het gerecht. Volgens het Reglement op het houden van 
de rolle van de heere schout der stadt Dordrecht (1672) moest de schout twee rollen 
houden: een criminele en een civiele.49 Op de civiele, of dagelijkse rol zette de schout 
zaken waarop een boete stond; op de criminele of extra-ordinaris rol de zaken waarin 
lijfstraffen, confiscatie van goederen of verbanning geëist kon worden. De procedure in 
criminele zaken was eenvoudig: de verdachte moest in beginsel bekennen. De schout 

                                                           
48 ORA, invnr 20, fol 33-34vs. Invnr 6 is de inventaris van het ‘secrete kastje’ opgemaakt in 1812 bij de overdracht 
van het oud rechterlijk archief aan de Rechtbank in eerste aanleg. Het criminele interrogatoriënboek  (invnr 169) 
bevat inderdaad ook afschriften van de vonnissen, die van de criminele rol zijn overgenomen. 
49 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 16a, nr 12 



 

 

 

171 

formuleerde een onderbouwde eis, waarin hij zich voor de straf baseerde op plakkaten van 
de Staten van Holland. De schepenen velden het vonnis, dat de schout tenuitvoer moest 
leggen. Eis en vonnis werden in extenso in de rol genoteerd.  
Voor civiele zaken van de schout moest deze een dagvaarding doen bezorgen. De 
mogelijkheden tot verdediging waren in deze zaken voor de gedaagde groter, hij of zij kon 
zich laten bijstaan door een procureur. De procedure leek op de gewone civiele procedure. 

6.6.2 Civiele rechtspraak 
De registers van de civiele rechtspraak vormen een complexer geheel dan die van de 
criminele rechtspraak en staan veel minder los van de boven beschreven series. De kern van 
het complex wordt gevormd door de rollen.50 De achtereenvolgende edities van de 
Ordonnantie ende reglement van procederen ter camere judiciële der stadt Dordrecht 
schreven voor welke rollen de secretarie diende te houden.51 

De Ordonnantie van 1624 
Artikel 28 van de editie 1624 van de Ordonnantie stelde: 
 

“Ende om met beter ordre de saecken der secretarie te dirigeren als voor desen is 
geschiet, is goet gevonden voortaen in saken van justitie te doen houden vijf 
distincte registers, als te weten: een register van de binnerolle, een van de 
buytenrolle, een van de saken van arresten ende executiën, een van de saken van 
de pachters van de ghemeene middelen ende een van het stapelrecht.” 

 
De rolle van saken van arresten en executiën is niet te traceren in het archief. Het is zelfs de 
vraag of ze ooit gehouden is; in de volgende edities van de Ordonnantie komt ze tenminste 
niet meer voor.  
De binnerolle, binnenrol bevat civiele zaken tussen Dordtenaren; vanaf 1644 is de serie 
volledig.52 Ze is de voortzetting van de hierboven beschreven, zestiende-eeuws reeks 
presentatieboeken (ORA, invnrs 561-568). Het hiaat tussen 1587 en 1644 is niet uit de 
bronnen te verklaren. De delen ontbraken al toen in 1727 Jacobus van Vechoven het archief 
van de secretarie in orde bracht. Tussen 1587 (het laatste presentatieboek) en 1644 (de 
oudste bewaard gebleven rol) heeft zich een verandering in het opmaken van de rol 
voltrokken. De presentatieboeken vermelden één maal de eiser en de verweerder, soms met 

                                                           
50 Wanneer het Dordtse Gerecht de rol heeft ingevoerd is niet met zekerheid vast te stellen, het oudste, een 
presentatieboek, dateert van 1548 (ORA, invnr 561). Een instructie waarbij de rol verplicht werd gesteld ontbreekt. 
In ’s Hertogenbosch werd de rol ingevoerd bij de Carlonie Ordonnantie van 1530; Jacobs, Politie en Justitie in 
Den Bosch, 113.  
51 De eerste is van 1624, Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 20, nr 1; een volledig herziene versie is 
van 1648, herdrukt in 1653 (idem, invnr  9, nr 18); de derde editie is van 1663, herdrukt in 1682 (idem, invnr 6, nr 
110. Een vierde editie, van 1694 is nooit van kracht geworden (invnr 6, nr 138). Dat deze editie, die overigens 
weinig afwijkt van die van 1663/82 niet is ingevoerd blijkt uit een aantekening in de achttiende-eeuwse index op 
de ordonnanties, Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6a. Vóór 1624 volgde Dordrecht voor de civiele 
procedure de Ordonnantie op’t stuck van de justitie binnen de steden ende ten platten lande van Hollandt door de 
Staten van Holland op 1 april 1580 afgekondigd. Hollandts Placcaet-boeck I, 11 ev. 
52 ORA, invnrs 435-498; 64 delen. 
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de eis; in een aantal gevallen zijn notulen toegevoegd, aantekeningen van het gerecht: ‘in 
state ad octo’ of ‘de gedaechde verzouckt copie’. In de meeste gevallen is het vonnis ook in 
zakelijke bewoordingen gegeven. Daarmee houdt dan de registratie op. De rollen vanaf 
1644 volgen alle handelingen van het proces. De procesgang is langduriger geworden en 
partijen laten zich vrijwel altijd door procureurs vertegenwoordigen. 
De buytenrolle bevat zaken tussen Dordtenaren en niet-ingezetenen; deze rollen zijn vanaf 
1666 overgeleverd.53 Dordtse buitenpoorters konden eveneens procederen voor het Dordtse 
gerecht, ook wanneer de gedaagde geen Dordtenaar was. De buitenrollen hebben dezelfde 
vorm als de binnenrollen. 
De rol van de saken van de pachters van de ghemeene middelen bevat zaken die pachters 
van de gemenelandsmiddelen lieten aanspannen tegen onwillige betalers of ontduikers van 
de accijnsen. De baljuw van Zuid-Holland trad namens de pachter als aanklager op. De 
schepen-commissarissen die deze zaken behandelden, waren daartoe uit de schepenbank 
aangesteld door Gecommitteerde raden. Op hen kon eventueel beroep aangetekend worden. 
Van vergelijkbare zaken die de stedelijke belastingen betroffen, werd door de schepenbank 
kennis genomen. De rollen zijn vanaf 1624, het jaar van de Ordonnantie, overgeleverd.54 
Na de afschaffing van de belastingverpachtingen in 1748, kregen de schepen-
commissarissen een nieuw mandaat. De zaken werden toen aangespannen namens de 
ontvangers.55 
De stapelrol, tenslotte, bevatte zaken die de thesaurier van reparatiën als directeur van het 
stapelrecht aanspande tegen schippers en kooplieden die het probeerden te ontduiken. De 
schout fungeerde in deze als aanklager. De overgeleverde rollen bevinden zich niet in het 
oud rechterlijk archief, maar in de collectie stukken betreffende het stapelrecht.56 

Ordonnantie 1648 
Artikel V van de ordonnantie van 1648/1653 vermeldt, behalve de rol van arresten en 
executies dezelfde als die van 1624: 
 

“Dat wijders omme de saken ter secretarije te houden buyten confusie ende alles 
aldaer te dirigeren met goede ordre , in materie van justitie gehouden sullen 
werden vier distincte registers, als te weten een register van de binnensaken, een 
van de buytensaken, een van de saken rakende des gemeenelands middelen ende 
een van het stapelrecht.” 

 
De herziene editie van 1663/1682 schrijft in artikel XVII zes registers voor: “… als te 
weten: een trouwboeck, een register van binnensaken, een van buytensaken, een van de 
saken rakende de gemeenelands-middelen ende een van het stapelrecht, mitsgaders een 
pleytrolle.” 
 

                                                           
53 ORA, invnrs 511-457; 38 delen 
54 ORA, invnrs 1511a-1511br; 69 delen. 
55 ORA, invnrs 1511bs en 1511bt. De inventaris vermeldt abusievelijk gelijke rollen onder de invnrs 1512 en 1513. 
56 Archief 2: Collectie Stapelrecht, invnr 22-25 (rollen 1614-1702) en 53 (1722-1752). De registers vertonen alle 
kenmerken van de andere ter secretarie gehouden registers, inclusief de vele penprobeersels op de schutbladen.  
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Het trouwboek is het register van huwelijken van andere gezindten dan de Gereformeerde 
kerk. Vanaf 1691 moesten alle huwelijken voor schepenen worden aangetekend.57 Evenals 
de stapelrollen zijn deze registers uit het oud rechterlijk archief verwijderd; in dit geval toen 
bij de inrichting van de burgerlijke stand de doop-, trouw- en begraafboeken door de staat 
werden opgeëist.  
 
De pleytrolle is nieuw. Inderdaad bevat het rechterlijk archief drie delen pleitrol (1677-
1712).58 Wanneer zaken voldongen waren, dat wil zeggen wanneer van repliek en dupliek 
gediend was en stukken waren uitgewisseld, waren ze gereed om te worden bepleit. Het 
pleiten was aan advocaten voorbehouden; procureurs mochten dat niet doen. De pleitrol 
vermeldde de data waarop de zaken die op de onderscheiden rollen (binnenrol, buitenrol, 
pachtersrol of civiele rol van de schout) waren voldongen konden worden bepleit. De 
schout had voorrang, dan volgden buitenzaken, binnenzaken en tenslotte de belastingzaken. 
Van het laatste register uit de serie is het laatste tiental bladen leeg, waaruit blijkt dat de rol 
in 1712 niet is voortgezet. Veel voegde de rol ook niet toe, bovendien liep het aantal zaken 
op alle rollen terug.59 

De ordonnantie van 1694 
Ook al is de versie van 1694 nooit ‘in trein’ gebracht, de daarin genoemde registers 
verdienen wel een nadere beschouwing. De overweging voor het opstellen vertoont een 
sterke gelijkenis met de voorgangers, het voorkomen van wanorde: 
 

“Ende ten eynde alle judiciële saken ordentelijk ende buyten alle confusie ter 
kamere mogen worden beleyt ende gedirigeert, sullen ter secretarije gehouden 
worden acht distincte registers, als te weten: een trouwboeck, een register van de 
binnensaken, een van de buytensaken, een van de saken rakende des 
gemeenelandts middelen, een van het stapelrecht, een pleytrolle, een register 
waerin de saecken die bij de Camere bij overgifte van wedersijds partijen ofte 
buyten forme van proces als andersint afgedaen worden, aengetekent ende 
genotuleert sullen worden, ende laetstelijck een register waerin alle saken die 
commissariael gemaeckt worden met de namen van de heren commissarissen ende 
dagh ende uyre van comparitie geannoteert sullen worden.” 

 
Nieuw genoemde registers zijn hier een register waerin de saecken die bij de Camere bij 
overgifte van wedersijds partijen ofte buyten forme van proces als andersint afgedaen 
worden, aengetekent ende genotuleert sullen worden, en een register waerin alle saken die 
commissariael gemaeckt worden met de namen van de heren commissarissen ende dagh 
ende uyre van comparitie geannoteert sullen worden. 
 

                                                           
57 Collectie DTB, invnrs 95-96, respectievelijk 87-94a. 
58 ORA, invnrs 592-594.  
59 Die teruggang is duidelijk te zien in de jaren waarover de verschillende rollen lopen. De oorzaak van het 
teruglopen is waarschijnlijk te zoeken in de verkorting van de procedures. 
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Het eerste register is vrijwel zeker het verbaalboek, waarvan het bijhouden al in de 
instructie voor de secretarie van 1668 was voorgeschreven:60 
 

“… oock van alle saken voor commissarissen van den gerechte gerenvoyeert te 
houden pertinent verbael van alle ’t gene voor ende bij de gemelte commissarissen 
op comparitus ofte andersints sal werden gebesoingneert ende alle ’t selve in een 
register te boeck te stellen.” 

 
De serie begint inderdaad in 1668 en bevat processen-verbaal van zittingen van 
aangewezen schepen-commissarissen om buiten een formeel proces met partijen tot 
overeenstemming te komen. Het gaat dan doorgaans om regelingen tussen schuldeisers in 
gevallen van faillissement en tussen echtelieden in gevallen van scheiding van tafel en 
bed.61  
In het tweede genoemde register moesten de secretarissen bijhouden de vaste en de ad-hoc 
commissies die aan twee of drie schepenen werden opgedragen. De registers in het archief 
die hiervoor het meeste in aanmerking komen zijn invnrs 1538-1544, in de inventaris 
beschreven als ‘Registers houdende aantekening van de namen van de commissarissen van 
de verschillende commissies, 1741-1811.’ In de registers, in een formaat dat duidelijk 
afwijkt van de andere, noteerden de secretarissen de namen van de partijen, de 
commissarissen en wanneer partijen of hun procureurs moesten verschijnen, dat wil zeggen 
dag en vóór of ná de rol. Wanneer een zaak naar schepen-commissarissen van desolate 
boedels was verwezen ontbreken dag en uur, omdat deze commissarissen hun eigen agenda 
regelden (zie ook paragraaf 6.8 over desolate boedels). 

6.6.3 Jaargedingen 
Geen enkele van de edities van de Ordonnantie ende reglement van procederen ter camere 
judiciële der stadt Dordrecht maakt melding van de rollen van de gedingen, die in het oud 
rechterlijk archief aanwezig zijn: twee series, een binnenrol (invnrs 419-433, van 1592 tot 
en met 1803) en een buitenrol (invnrs 499-510, van 1584 tot en met 1759).62 Aan deze twee 
gescheiden series gaat nog een oudere vooraf, waarin zowel binnen- als buitenzaken 
gebracht werden, lopend van 1555 tot 1580 (invnrs 158-161).  
 
In de middeleeuwen kende Dordrecht twee soorten jaargedingen, die beide drie maal per 
jaar werden gehouden, zij het op verschillende tijdstippen.63 Het eerste soort, ook wel het 
poort- of poortergeding genoemd, bood burgers de mogelijkheid aanspraken te doen gelden 
op verkocht onroerend goed; dat moest dan binnen “jaar en dag” hebben plaats gevonden, 
dat betekende in de praktijk binnen drie opeenvolgende jaargedingen, te weten na beloken 
Pasen, na beloken Pinksteren en na verzworen maandag. Het recht om deze gedingen te 
                                                           
60 Resolutie Oudraad, 20 februari 1668, art 17. SA 3, invnr 52, fol 92. Kopie van deze resolutie voor de secretarie: 
SA 3, invnr 1102. Zie voor de tekst: Bijlage 4. 
61 ORA, invnr 1009-1021. Van Dalen heeft de serie abusievelijk in de rubriek Desolate boedels geplaatst. Evenmin 
heeft hij onderkend dat de reeks losse processtukken (invnrs 597-683) bijlagen bij de deze serie zijn.  
62 Echter wel in de tarieflijst bij het reglement van 1668: “Eerstelijck voor het tafelen in de binnen- en buyten, 
mitsgaders pachtersrol, gedingh etc, van ieder saeck, soo menichmael die getafelt wert, telckens 1 stuiver”. 
63 Zie ook: Horsman, ‘Dordt in het geding’, 23-29, met verdere literatuurverwijzingen. 
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houden was in 1315 door graaf Willem III aan de stad verleend.64 De bronnen in het 
rechterlijke archief geven op geen enkele wijze blijk van deze gedingen na het midden van 
de zestiende eeuw. Al dan niet stilzwijgend zullen ze zijn afgeschaft na de invoering van de 
registratie van transportakten van onroerend goed, waarmee het Dordtse gerecht in 1550 
een regulier begin had gemaakt.65 De rechtzekerheid die de registratie bood, maakte de 
gedingen en het calengeren overbodig.  
 
Ook het tweede soort werd wel aangeduid als jaargeding, maar om verwarring met het 
eerste soort jaargedingen in Dordrecht te voorkomen hanteer ik voor deze de term ‘geding’, 
die ook doorgaans in de rollen zelf gebruikt wordt. Deze gedingen bestonden zeker al in de 
vijftiende eeuw en hoogstwaarschijnlijk nog eerder.66 Artikel 14 van de Costumen van 
1570, “beroerende civiele saecken”, spreekt van drie ordinaris gedingen van de poorters en 
ingezetenen van Zuid-Holland: de eerste op zondag in de vasten; het tweede de zondag na 
Sint-Jan in de zomer, het derde zondag na Sint-Maarten in de winter,  “in welcke gedingen 
men mach roupen zoo wel in personale als in hypothecare actien.”67 Van de Wall voegde er 
in een voetnoot aan toe: “Deze gedingen waren vanouds de gewoone tijden, in welken de 
poorters mitsgaders de ingezetenen van Zuidholland in regten werden aangesproken …” Ze 
verkortten de termijnen van rechtspleging en waren heel geschikt om schuldeisers snel 
recht te verschaffen. Schuldenaars moesten direct betalen of namptisseren. Bij 
namptissement moest de veroordeelde betalen, maar de eiser diende borg te stellen, omdat 
het vonnis nog bij provisie was.68 De veroordeelde zou alsnog een zaak voor het voltallig 
gerecht kunnen aanspannen. De borgstellingen staan doorgaans ook op de rol aangetekend. 
 
Vrijwel direct na het plakkaat van 1 april 1580 van de Staten van Holland Ordonnantie op 
de justitie binnen de steden ende ten platte lande van Hollandt, kondigde het Dordtse 
gerecht op 14 juni een aanvullende ordonnantie uit, die vooral de gang van zaken in deze 
gedingen regelde.69 Hoewel de ordonnantie niets over de rollen zegt is het opvallend dat de 
bestaande serie gedingboeken abrupt bij de afkondiging van de ordonnantie is afgebroken: 
het geding van de vasten staat nog op de rol, dat van Sint-Jan in de zomer niet meer. Met 
een klein hiaat van enkele jaren beginnen de afzonderlijke rollen van de binnen- en 
buitengedingen. Waarschijnlijk is het gerecht daarmee direct al in de zomer van 1580 
begonnen. 
 
In de gedingen kwamen vooral schulden van betrekkelijk geringe omvang aan de orde. De 
meeste Hollandse steden kenden een procedure voor kleine zaken, die door enkele schepen-
commissarissen werden afgedaan. Ook zaken in het geding kwamen niet voor het voltallige 

                                                           
64 SA 1, invnr 106; regest 185. Van de Wall, Handvesten, 141; Van Mieris, Groot Charterboek II, 155. 
65 F.C.J. Ketelaar, ‘Van pertinent register’, blz. 39-56. 
66 Het Keurboek van 1401 bepaalde dat de nieuw-gekozen burgemeesters op de jaargedingen de keuren moesten 
bezweren (Fruin, Oudste Rechten, 77). Hieruit is af te leiden dat de gedingen oorspronkelijk meer waren dan 
alleen een versnelde civiele procedure. 
67 ‘Costumen en Usantiën der stad Dordrecht…’, in: Van de Wall, Handvesten, 1328-1344. 
68 Kersteman, Practisijns woordenboekje. 
69 Van de Wall, Handvesten, 1410 ev; Klepboek 1579-1592, SA 3, invnr 14, fol 44-45vs. 
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gerecht, maar het verschil is dat de commissarissen niet permanent zitting hielden, maar 
driemaal per jaar enkele weken: 
 
Dit soort gedingen kwam ook in een aantal Brabantse steden voor, zoals Leuven, ’s-
Hertogenbosch en Weert.70 Later dan in deze steden begonnen de gedingen in Dordrecht 
geleidelijk in onbruik te raken, na 1744 werden ze helemaal niet meer gehouden. In 1758 
besloot het gerecht ze toch weer in ere te herstellen.71 
 

 “De gedingen nu wederom in train gebragt zijnde hebben mijn Ed. Heeren van den 
geregten na voorgaande deliberatie vastgesteld dat dezelve gedingen van nu 
voortaan zullen gehouden worden door drie heeren commissarissen welke volgens 
de weekelijkse toerbeurte tot de ordinaire zake vaceeren, zullende ’t niet te min den 
heere hooft officier en den heere president burgemeester in der tijd vrij staan bij’t 
houden van gemelde gedingen, des goed vindende, te assisteren. En hebben hun 
Ed. Gr. Achtb. wijders goed gevonden en verstaan den stadhouder van den heer 
hooftofficier te gelasten om gedurende ’t houden der gedingen binnen de 
vierschaar aan den ingang derselver te staan en zorge te draagen dat op den puye 
van de raadhuyse de nodige dienaars zig bevinden ten eynde de ordres door heeren 
commissarissen te stellen, te observeeren en uit te voeren.” 

 
Een groot succes werd het niet meer; de afzonderlijke rol voor buitenzaken stopt in 1779; 
die van binnenzaken loopt nog door tot 1806, maar het aantal zaken is gering. In 1692 had 
de Oudraad een afzonderlijke procedure voor kleine zaken ingesteld. Deze zouden dienen 
voor twee schepenen, die bij toerbeurt samen met de presiderend burgemeester rol zouden 
houden voor zaken beneden de 25 gulden, en daarin de plano vonnis wijzen.72 De eerste 
rollen die zijn bewaard gebleven dateren van 1707. Gaandeweg lijkt ook die procedure te 
verlopen, op den duur staan er alleen nog verzoeken om penningen te mogen lichten uit de 
consignatiekas en justificaties van borgtochten op de rol. De serie loopt door tot 1811, maar 
sinds 1797 was weer  een schepen-commissie voor kleine zaken werkzaam, die daarvoor 
afzonderlijk een rol hield.73 
 
Partijen in de gedingen konden vragen de zaak voor de voltallige kamer te brengen. De 
procureur verzocht dan ‘dag’. De gewone binnen- en buitenrollen bevatten tal van 
vermeldingen van zaken die ‘uit den gedinge’ kwamen.  
 

                                                           
70 Wassink, Van stad en buitenie, 104-107. Jacobs, Justitie en politie in Den Bosch, 114-116. Beide dissertaties 
bevatten verwijzingen naar oudere literatuur over het onderwerp. 
71 ORA, invnr 18, vergadering van 12 december 1758, fol. 86vs en 87. 
72 Resolutie Oudraad 31 maart 1692; SA 3, invnr 61, fol 19-20. Rollen ORA, invnrs 1530-1537. 
73 ORA, invnr 1537; de rol loopt tot 1803, toen de kamer judicieel gereorganiseerd werd.  
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Afb 6.2: Binnenrol 1644 (ORA, invnr 435), schutblad 

Dergelijke penprobeersels komen in vrijwel alle schepenregisters voor. 

6.7 Andere registers: het reglement van 1668 

Het hierboven genoemde Reglement ofte Instructie voor de secretarissen van 1668 (zie 
voor de volledige tekst Bijlage 4) schrijft nog andere registers voor, die niet in de 
achtereenvolgende Ordonnanties genoemd worden. 
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Artikel 1: Depeches, “soo ter Camere van Justitie alsmede ter secretarie voorvallende…” 
Dit zijn de brievenboeken, die Van Dalen ten onrechte tot het archief van de Oudraad 
rekende.74 In hoofdstukken 7 en 9 kom ik nog op de correspondentie terug. 
 
Artikel 11 noemt een “pertinent register ofte repertorium in hetwelck alle depesches van 
giften ofte overdrachtbrieven, alsmede van schult- ende rentebrieven, albereyts gepasseert 
voor schepenen deser stadt, ofte die namaels geduerende hare functie gepasseert sullen 
werden, ijder op haer behoorlijck bladt ende ordre, soo wel als in het protocol geregistreert 
sullen werden; ende wijders besorgen dat alle transporten, attestatiën ende certificatiën voor 
schepenen als vooren gepasseert werdende, egeene uytgesondert, wel ende behoorlijck te 
boeck gestelt ende aen die geene die de selve concerneren behandicht werden.” 
De registers die in het tweede lid van dit artikel worden genoemd zijn de protocollen van 
transporten en hypotheken, hierboven beschreven in de paragrafen 6.2 en 6.3. Het 
repertorium waarover het eerste lid schrijft, zal de klapper op deze protocollen zijn (invnrs 
848-850, vanaf 1653 tot 1811). Deze klappers bevatten echter alleen verwijzingen naar 
hypotheken en andere schuldbrieven die voor schepenen waren gepasseerd. Wanneer een 
hypotheek was afgelost, werd de verwijzing in de klapper doorgehaald. Zo kon de 
secretarie bij een volgende verkoop of hypothecatie nagaan of het perceel nog bezwaard 
was.  
 
Artikel 12 schrijft het houden voor van een register van sententiën van preferentiën, dat wil 
zeggen van beslissingen inzake desolate boedels. In paragraaf 6.8 kom ik hierop terug. 
 
Volgens artikel 17 moest steeds een van de secretarissen “ter rolle te sitten, alle de saken 
aldaer voorcomen waer te nemen, tot dien eynde alle sententiën selffs te extenderen ende 
ter rolle, mitsgaders in het register van de crimineele ende civiele sententiën te doen 
stellen.” De vonnissen moesten dus zowel in de rolregisters worden genoteerd als in een 
afzonderlijk sententieboek. Inderdaad bevatten de rollen de uiteindelijke uitspraak van de 
schepenbank – doorgaans in zeer beknopte vorm. Enkele voorbeelden: “Namptissement als 
in den geding” (1644, ORA, invnr 435); “De Camere accordeert den requirant in sijn 
versouck.” (1692, ORA invnr 453); “De Camere condemneert den gedaechde de geeyschte 
somme aen den eyscher bij provisie te namptisseren.” (1710, ORA invnr 469); of al 
uitvoeriger in 1735: “De Camere condemneert den gedaeghde het geeyschte met de 
verschenen interesten aan den eyscher op te leggen en te betaalen met de kosten en 
verklaaren mitsdien het verbonden pakhuys en nieuw woonhuys voor’t geëyste te wezen 
executabel.” (ORA, invnr 487) 
Aan het einde van de achttiende eeuw werden de vonnissen in de rollen echter volledig in 
de vereiste vorm uitgeschreven: “De Camere, gehoort de mondelinge pleydoije, mitsgaders 
gesien en geëxamineert hebbende de stukken en documenten hic inde ten processe overlegt 
en weiders gelet hebbende waarop in dezen te letten stonde, konde oft mochte moveren, 
doen recht in conventie, condemneert den gedaagde …”75 

                                                           
74 SA 3, invnrs 361-368. Ook de ingekomen brieven heeft Van Dalen in dezelfde rubriek van de inventaris van het 
stadsarchief 3 beschreven. 
75 Citaat uit ORA, nvnr 492 (1781). 
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Het archief bevat na 1668 echter slechts één register van vonnissen: Sententiën Copie Boeck 
der stadt Dordrecht, van 1732 tot 1786, dat in de inventaris ten onrechte in de rubriek 
civiele zaken is beschreven.76 Het register bevat alle soorten vonnissen die door het gerecht 
zijn uitgesproken, steeds met verwijzing naar de betreffende rol. Dat zijn dan zowel de 
binnenrol, de buitenrol, de criminele rol hoofdofficier, de rol van gemenelandsmiddelen, de 
criminele rol van de baljuw van de Merwede en de verschillende criminele rollen van de 
baljuw van Zuid-Holland (in geval van criminele gemenelandsmiddelenzaken). Het register 
is slechts voor tweederde beschreven. Het lijkt erop, dat alleen de vonnissen waarvan de 
procureur expliciet een afschrift vroeg in het vonnisboek werden geregistreerd. In die 
gevallen staat ook het vonnis volledig in de betreffende rol. Dat het vonnisboek niet alle 
vonnissen bevat, blijkt niet alleen uit vergelijking met de rollen, maar ook uit vergelijking 
met het sententieboek van de hoofdofficier waarmee het gedeeltelijk overlapt.77 
Laatstgenoemd register bevat meer vonnissen dan in het eerstgenoemde kopieboek.  
Het voorschrift om een afzonderlijk register voor de vonnissen te houden, komt 
merkwaardig genoeg niet voor in de eerdergenoemde Ordonnantie ende reglement op de 
maniere van procederen voor de kamere judiciële der stadt Dordrecht. De editie van 1663, 
dus vijf jaar vóór het reglement voor de secretaris, stelt zelfs expliciet dat de vonnissen in 
de rol geschreven moet worden: 
 

“De sententiën ende appoinctementen op de pleydoyen gegeven sullen gesteldt 
worden niet in de hierboven gementioneerde pleytrolle, maer in de respective 
ordinaris rollen, yder naer de nature van de saken. Ende sullen generalijck alle 
sententiën bij de kamere te geven inhouden condemnatie ofte absolutie in’t geheel 
ofte deel van’t gundt geyscht wordt; ende voorts condemnatie ofte compensatie 
van kosten, sonder dat de kamere gebruycken sal de clausule van den eysch ende 
conclusie te ontseggen sulcks ende in dier voegen als deselve is gedaen ende 
genomen ofte diergelijcke.” 

 
Ook de herdruk van 1682 en de (niet van kracht geworden) versie van 1694 bevatten deze 
bepaling.78 
 
Of aan dit enig overgebleven kopieboek van vonnissen andere zijn voorafgegaan is niet met 
zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk wel en werd het register sinds of kort vóór 1668 
aangelegd. Daarvóór werden minuten van vonnissen in de actenboeken geregistreerd 
(paragraaf 6.4), waarvan het vonnisboek dus een afsplitsing is, zij het dat het geen minuten 
maar kopiën van vonnissen bevat.79 Sinds 1663 bevatten de rollen immers de minuten van 
de vonnissen. 
 

                                                           
76 ORA, invnr 417. 
77 ORA, invnr 168. 
78 In de ordonnantie 1663/1682 artikel 87; in de ordonnantie van 1694 artikel 88.  
79 Het actenboek van 1644-1661 (ORA, invnr 143) bevat nog civiele vonnissen. De daarop volgende delen niet 
meer.  
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Tenslotte bepaalde nog artikel 20: “Sullen voorts gehouden sijn alle de dinghtalen in een 
extraordinaris rolle te doen insereren ende te boeck te stellen, opdat de selve van de 
respective liassen der procureurs affgetrocken sijnde, niet vermist mogen werden.”  
Het is niet direct duidelijk welke “rolle” bedoeld wordt, temeer daar geen van de versies 
van de Ordonnanties op de manier van procederen deze rol noemen. Enig licht op de zaak 
werpt het in paragraaf 6.2.1 onder nummer 6 eerder genoemde register van attestaties 1547-
1550, dat deels parallel loopt aan het presentatieboek over 1548-1549.80  
Dit register bevat hoofdzakelijk getuigenverklaringen. In de zestiende eeuw trad een sterke 
verschriftelijking van de procesvoering op, althans in zaken van enige omvang. De rol was 
daarvan al een teken.81 De oude dingtalen, die mondeling tijdens de zitting werden 
gegeven, werden vervangen door op schrift vastgelegde verklaringen. De zestiende-eeuwse 
rollen laten dat al zien: dat de procureurs vragen om ‘copie’ van de eis. Dat het gerecht de 
ontwikkeling met lede ogen aanzag, blijkt uit een keur uit 1568: in zaken onder de 10 pond 
Vlaams (60 pond Hollands) moet mondeling gedongen en gepleit worden.82 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd procesgang op basis van documenten de 
normale gang van zaken – de eerder genoemde jaargedingen en kleine zaken 
uitgezonderd.83 Na repliek en dupliek wisselden de procureurs van stukken. De 
proceszakken die deze stukken bevatten werden ‘gefurneerd’ bij het gerecht. Ze bevatten 
onder andere de getuigenverklaringen, doorgaans voor een notaris afgegeven, in welk geval 
ze ‘gerecolleerd’ moesten worden. Dit artikel 20 verplichtte de secretarissen deze in een 
register over te brengen. De hier bedoelde registers zijn dan ook zeker de attestatieboeken, 
die in 1668 beginnen.84 Er bestaat een oudere serie, die eraan vooraf is gegaan, de 
certificatieboeken, die in 1593 waren aangelegd maar na 1644 niet meer gehouden.85 Het 
reglement van 1668 herstelde de serie. De registers bevatten ook verhoren van getuigen in 
civiele zaken ten overstaan van enkele schepenen. In 1695 werd daarvoor een afzonderlijk 
register aangelegd, het interrogatoriënboek.86 

6.8 Desolate boedels87 

Een van de taken van het gerecht was de afhandeling van desolate of verworpen boedels. In 
het eerste geval ging het om, in moderne termen, faillissementen. Wie niet meer aan zijn of 
haar financiële verplichtingen kon voldoen, kon het gerecht verzoeken curatoren aan te 
stellen. Dat deed het gerecht ook wanneer de schuldenaar met de noorderzon was 
vertrokken. Een vergelijkbare situatie deed zich voor wanneer erfgenamen een boedel 
weigerden omdat de schulden hoger waren dan de waarde van de erfenis. In geval van 

                                                           
80 ORA, invnrs 569, respectievelijk 561. 
81 Jacobs, Politie en Justitie in Den Bosch, 113. 
82 Van de Wall, Handvesten, 1310-1312. 
83 Dat daarvoor nog steeds de oude term “dingtalen” gebruikt werd, blijkt uit de formuleringen van vonnissen, b.v. 
in ORA 417: “De Kamere gezien hebbende de notulen en dingtalen …” (1786). 
84 ORA, invnrs 910-948. 
85 ORA, invnrs 869-909; zie de paragraaf over de registers van 1593. 
86 ORA, invnrs 570-591. 
87 Zie voor desolate boedels: Moll, Desolate boedelskamer. 
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twijfel aanvaardden erfgenamen de erfenis onder beneficie van inventaris, dat wil zeggen 
dat ze eerst wilden nagaan wat de waarde van de erfenis was. Het gerecht hield daarop 
toezicht – ook dat de erfgenamen snel uitsluitsel gaven en de crediteuren niet te lang in het 
ongewisse lieten. In 1668 werd in een afzonderlijke ordonnantie de instelling van drie 
schepen-commissarissen geregeld.88 Het gaat te ver daarom te spreken van een 
afzonderlijke kamer voor desolate boedels, zoals Van Dalen doet in de inventaris van het 
oud rechterlijk archief. De schepen-commissarissen maakten gewoon deel uit van het 
gerecht; ze wisselden elke drie maanden en uiteindelijk had steeds het gehele college het 
laatste woord. De oudst bewaard gebleven afzonderlijke registers zijn de al eerder 
genoemde cessionantboeken, waarin de namen opgetekend werden van hen die afstand 
deden van hun boedel ten behoeve van schuldeisers. De namen van de schuldeisers werden 
er eveneens in vermeld.89 
Bij het afwikkelen van de boedel hadden sommige schuldeisers voorrang boven andere. Om 
de voorrang te regelen, moesten de secretarissen volgens artikel 12 van het reglement van 
1668 …” voorts soodanige ordre stellen dat alle sententiën van preferentiën, in een register, 
tot dien eynde expresselijck te houden, op haer behoorlijcke ordre geregistreert ende te 
boeck gestelt werden.” Deze registers zijn echter niet zonder meer in het archief te 
herkennen. Wel zijn er de twee oudere, aan de omschrijving voldoende, decreet en 
preferentieboeken (1593-1619), die inderdaad de registraties van de beslissingen van het 
gerecht inzake het vaststellen van de voorrang bevatten.90 Ik stelde die in paragraaf 6.3 
overeenkomstig aan het schult-bouck uit Van Houts Ordonnantie uit 1593. Vergelijkbare 
registers na 1619 zijn echter niet aanwezig. Wel geeft het reglement van 1668 de tarieven 
voor het opstellen van een acte van preferentie en de registratie daarvan. Al vóór 1668 had 
het gerecht een regeling getroffen. Bij resolutie van 28 januari 1662 bepaalde het dat “is 
verstaen ende goetgevonden, dat van nu voortaen van alle preferentiën, bij schepen-
commissarissen gehouden, sal worden gedaen rapport ende het verbael daervan gemaeckt 
in den camere gepronuntieert; als oock dat van nu voortaen van alle te houden preferentiën 
dubbelden ter Secretarie sullen werden bewaert, omme te dienen tot ieders naerechtinge die 
des van nooden soude mogen hebben.”91 Het woord “dubbelden” verwijst echter vrijwel 
zeker naar de Staten van preferentie, waarin de secretarissen aantekening hielden van de 
afrekening van de boedel.92 Zowel uit die staten als uit de Ordonnantie blijkt dat voor een 
belangrijk deel het recht op voorrang al bij ordonnantie geregeld was. In andere gevallen 
moest de crediteur zijn voorrang bewijzen door het tonen van een akte, hetzij verkrijgen 
door middel van een civiele procedure. Doorgaans probeerden de schepen-commissarissen 

                                                           
88 ORA, invnr 1021. Gedrukt in 1673: Ordonnantie aengaende de desolate en onder beneficie van inventaris ge-
aenvaerde boedels.  Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 20.  
89 ORA, invnrs 993-948; vanaf 1555-1806, met enkele hiaten. 
90 ORA, invnrs 1006-1007. Van den Brandeler, Inventaris 2.2 VII nr 22 (blz 23) geeft abusievelijk als titel Secreet- 
en Preferentie-bouck (foutieve lezing van titel op voorplat). Deze foute lezing is in de huidige inventaris 
overgenomen.  
91 ORA, invnr 18. 
92 ORA 1003-1005, in de inventaris weinig accuraat beschreven als Registers houdende aantekening van het recht 
van voorrang, alsmede de rekeningen en verantwoording van de insolvente boedels. Bewaard gebleven zijn de 
delen tussen 1730 en 1811.  
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met de crediteuren tot overeenstemming te komen. Daarvan werd dan een verslag 
opgemaakt dat in de Verbaalboeken werd geregistreerd. 
 
De procedure is aan de hand van de overgeleverde registers en de ordonnantie te 
reconstrueren en daarmee de samenhang tussen de registers. 
 

Procedure Register 

Melding bij gerecht, verzoek aanstelling 
curatoren 

Rekestboek 

Opmaken van inventaris en verzegelen 
door schepen-commissarissen 

Inventarisboeken. (ORA invnrs 1448-1460); bewaard van 1641-1802 

Benoeming curatoren op verzoek of 
initiatief gerecht 

Rekestboek (ORA invnrs 61-131) cq resolutieboek (ORA invenrs 12-
23 en 56-58) 

Vaststellen crediteuren (door curatoren). 
Evt innen van uitstaande schulden 

Cessionantboek (ORA invnrs 993-1002); bewaard van 1555-1806 

Poging tot schikking met crediteuren Verbaalboek (ORA invnrs 1009-1021); bewaard van 1668-1806 
Indien geen schikking verkoop van de 
boedel door curatoren 
 

Het geld werd gestort in de consignatiekas (ORA, invnr 1500). 
Alleen het deel over 1730-1746 is bewaard gebleven. 

Afkondiging dat curatoren rekening en 
verantwoording afleggen en dat de staat 
van preferentie gehouden zal worden 

Klepboek (SA 3, invnrs 14-27; SA 4, invnr 427); bewaard van 1387-
1811, hiaten in de zestiende eeuw) 

Afleggen rekening en verantwoording. 
Houden van de Staat van preferentie 

Staten van preferentie (ORA invnrs 1003-1005); bewaard van 1730-
1811 

Uitbetaling door schepen-commissarissen 
aan de crediteuren 

ORA 1500, zie hierboven 

Eindafrekening secretaris Insolventieboek (ORA invnr 1008), 1726-1810 

 
Tabel 6.2: Procedure desolate boedels. 

 
Curatoren moesten bij de aanvaarding van de functie borg stellen (geregistreerd in de eerder 
genoemde cautieboeken). Bij uitbetaling moesten ook de crediteuren borg stellen, omdat de 
beslissing van schepen-commissarissen in de regel bij provisie was. Voor deze 
borgstellingen bestond een afzonderlijke register.93 In geval dat een of meer van de 
crediteuren voorrang eisten en daarvoor een proces aanspanden, kon de finale afwikkeling 
zeker enkele jaren op zich laten wachten. 
De administratie van de desolate boedels vormt een betrekkelijk afzonderlijk geheel, 
goeddeels los van de andere registers, behoudens de initiëring van de procedure en in geval 
van conflicten die niet in der minne geschikt konden worden. 

                                                           
93 ORA, invnrs 1501-1503. 
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6.9 Bifurcatie- en relatieschema 

In het voorgaande is een variëteit aan registers de revue gepasseerd, waarbij voor zover 
mogelijk de reden van ontstaan of discontinuïteit en de onderlinge relaties werden 
beschreven. Onderstaand schema  geeft een samenvattend overzicht van de registers die uit 
het stadboek zijn voortgekomen. De rollen, die een afzonderlijke ontstaansgeschiedenis 
hebben, zijn daarin niet opgenomen; evenmin de registers van de administratie van de 
desolatie boedels. Ook de resoluties van het gerecht zijn omwille van de overzichtelijkheid 
niet in het schema verwerkt. 
 
 
 

 
 
 

Figuur 6.1: Bifurcatie van het stadboek 
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6.10 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 6 

De algemene indruk die het archief van het gerecht biedt is die van geringe orde. Duidelijk 
miste de Dordtse secretarie een regisseur als Jan van Hout. De interne regelgeving, zoals 
vastgelegd in ordonnanties is zeker niet altijd consequent, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit de 
voorschriften voor het houden van de rollen. Het reglement voor de secretarie van 1668 
overlapt gedeeltelijk de ordonnantie op de manier van procederen, maar is er niet altijd mee 
in overeenstemming. Van sommige registers die voorgeschreven werden ontbreekt elk 
spoor, zodat het zelfs de vraag is of ze ooit zijn aangelegd. 
De onvolledigheid van het archief –op zichzelf niet uitzonderlijk in vergelijking met andere 
steden - bemoeilijkt de analyse. Toch is er wel een ontwikkeling waarneembaar in de 
archiefvorming, vooral veroorzaakt, lijkt het, door de toenemende complexiteit van de 
administratie van justitie.  
Maar ook de bevolking was sterk toegenomen in het midden van de zestiende eeuw, 
waardoor de traditionele middelen van het verzekeren van de rechten van burgers niet meer 
voldeden. Landsheerlijke regelgeving legde lokale overheden de verplichting op tot het 
registreren van transporten en bezwaren van onroerend goed. Voor civiele processen 
voldeed niet langer de mondelinge procesgang, zeker niet voor zover er beroep op het Hof 
van Holland mogelijk was, dat wil zeggen voor processen met een eis van boven de 10 
pond Vlaams. De door Filips II bevestigde stadskeur van 1568 die mondeling procederen 
voorschreef, gold dan ook alleen voor processen onder dat bedrag.94 
 
De taken van het gerecht veranderden niet wezenlijk. De zorg voor voogdijstelling van 
wezen en het toezicht op hun beheer van goederen gaat tenminste terug tot 1303 toen Jan II 
de rechten van weeskinderen voor Zuid-Holland regelde.95 De stadboeken bevatten dan ook 
tal van voogdijstellingen, daarna eerst in de actenboeken, vervolgens in rekestboeken. De 
instelling van de weeskamer in 1587 nam wel het grootste deel van de administratieve 
uitvoering uit handen van het gerecht, maar de verantwoordelijkheid bleef.96 
Van toezicht op de afwikkeling van desolate boedels ontbreken vóór 1555 duidelijke sporen 
in het archief. Vanaf dit jaar zijn cessionantboeken overgeleverd, waarin in geval van 
faillissement of niet accepteren van erfenissen de crediteuren werden aangetekend. Pas in 
1668 werd daarvoor een college van schepen-commissarissen aangesteld, dat echter steeds 
onder strak toezicht van het voltallige gerecht functioneerde. De leden waren steeds 
schepenen en wisselden elke drie maanden.  
 

                                                           
94 Van de Wall, Handvesten, 1310-1312. De originele keur is niet meer voorhanden. Van de Wall heeft de tekst 
ontleend aan de memorialen van het Hof van Holland. 
95 SA 1, invnr 116. Balen, Beschrijvinge, 12. De oorkonde is mede door de stad Dordrecht bezegeld.  
96 Van Dalen, Geschiedenis, 222; Fruin, Oudste rechten I, 193; Van de Wall, Handvesten, 1491. Zie voor 
weeskamers: Smit, Zuidhollandsche weeskamers. In de resoluties van de Oudraad komen regelmatig bepalingen 
voor die de administratieve verantwoordelijkheid voor de aangifte en afhandeling van boedels bij de secretarissen 
leggen; b.v. 25 november 1716 (SA 3, invnr 81); 17 februari 1720 (SA 3, invnr 85 en 14 december 1723 (SA 3, 
invnr 88). Curatoren legden rekening en verantwoording aan de secretaris af. ORA, invnr 1008. 
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De toenemende complexiteit van bestuur en rechtspraak, gepaard aan de arbeidsverdeling 
door instelling van afzonderlijke kamers of commissies droeg bij aan de verschriftelijking. 
Het enkelvoudige stadboek voldeed in het midden van de zestiende eeuw niet meer en 
nieuwe, speciale registers werden aangelegd. De verhuizing van de oude schepenkamer 
naar de Vlaamse hal in 1544 gaf ruimte aan een uitbreidend ambtelijk apparaat, waarin ook 
een zekere hierachie begon te ontstaan. Het is opvallend dat de schepenprotocollen alle na 
1544 beginnen.  
Het wisselend aantal secretarissen werd bijgestaan door klerken, die aanvankelijk 
uitsluitend schrijfwerk verrichtten, maar in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw 
ook een zekere zelfstandigheid in de afwikkeling van zaken verkregen – althans de 
gezworen klerken (zie paragraaf 4.4.3).  
Aan een goede organisatie lijkt het ondertussen in de secretarie ontbroken te hebben, 
ondanks pogingen in 1591 en 1668. Pas in 1668 werd het ambt van secretaris onverenigbaar 
met dat van pensionaris verklaard. Zeker in de zestiende eeuw lijken de secretarissen nogal 
langs elkaar heen te werken en ieder zijn eigen registers te houden en naar persoonlijk 
inzicht in te richten. Omdat Dordrecht geen duidelijk, formeel onderscheid maakte tussen 
(Kleine) Weth en Grote Weth, zoals dat bijvoorbeeld in Rotterdam en Delft wel gebeurde, 
kwam er evenmin een afzonderlijke griffie naast de secretarie tot ontwikkeling, zoals dat 
heel duidelijk in Leiden was geregeld.97 
 
Aan het bijhouden van de registers hechtten de secretarissen en hun klerken niet het 
grootste belang, het maken van akten voor partijen was blijkens de tarieflijsten lucratiever. 
Ondanks uitdrukkelijk verbod in alle edities van de Ordonnantie op de manier van 
procederen schreven nog tot ver in de zeventiende eeuw procureurs zelf de zaken in de 
rolregisters. De zeer cursieve hand van notaris en procureur Gijsbert de Jager (werkzaam 
tussen 1649 en 1696), bijvoorbeeld, is duidelijk in de rolregisters te herkennen! 
 
Een voorbeeld van de slordigheid in het bijhouden van de registers is het secreet register 
(ORA invnrs 155 en 156) lopend over 1695 tot 1793. De voorganger van dit register, dat 
hoofdzakelijk kwesties van familierecht bevat, is invnr 895, beschreven als “Register 
houdende aantekening van de bezwaarde goederen volgens het plakkaat van de Staten van 
Holland van 30 juli 1624, 1624 – 1695.” Dordrecht lijkt een van de weinige steden waar 
een dergelijke registratie heeft plaatsgevonden, aangezien volgens Fockema Andreae het 
voorschrift nooit effectief is geworden.98 In 1658 adviseerde het Hof van Holland zelfs de 
registratie achterwege te laten.99  Na verloop van tijd wist de secretarie kennelijk niet goed 
meer wat het oorspronkelijke doel was en gebruikte het uiteindelijk alleen nog voor 
allerhande, enigszins gevoelige zaken, die buiten de normale procedure om behandeld 
werden en beter niet in de resolutieboeken genoteerd konden worden. 
 

                                                           
97 Van Maanen, Stadsarchief Leiden 1574-1816, XXX. 
98 De Groot, Inleidinge, deel 2, blz 171. 
99 “Placcaet, roerende goederen, die bij testamenten, codicillen, huwelijckxe voorwaarden, ofte andere contracten 
gemaeckt zijn subject restitutie”. Hollandts Placcaetboeck 2, 102-104. Groot, Inleidinge 2, 171; Gehlen, Lage 
Landen, 158. 
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Afbeelding 6.3: Bladzijde uit de binnenrol 1644 (ORA, invnr 435) waarin het handschrift van notaris en procureur 

Gijsbert de Jager te herkennen is. 
 
De katernen waaruit de registers bestaan, werden doorgaans pas naderhand ingebonden. 
Katernen konden zo jaren blijven liggen, waarschijnlijk in de lessenaars van de klerken of 
in kasten in de secretarie. De kans op zoekraken was dan ook niet denkbeeldig. De hiaten in 
de zestiende-eeuwse schepenprotocollen kunnen zo voor een deel verklaard worden. Tot 
welke verwarring deze werkwijze kon leiden blijkt uit het cautieboek over 1685-1696 
(ORA, invnr 966) en het register van borgtochten over 1687-1715 (ORA, invnr 1501). 
Beide registers hebben een gave, perkamenten band. Van invnr 966 is het hele blok door 
brand beschadigd, waarschijnlijk ten gevolge van een binnenbrand in het stadhuis in het 
begin van de achttiende eeuw (zie paragraaf 3.5). Van invnr 1501 zijn slechts de katernen 
met de bladen 90-116 door de brand aangetast; dit deel past niet alleen niet in de 
chronologie van de rest van het register, maar sluit inhoudelijk aan bij het oudere invnr 966. 
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Het lijkt er dus op dat de katernen enigszins door elkaar zijn geraakt en daardoor verkeerd 
ingebonden.100 
 

 
 

Afb 6.4: Brandschade aan Cautieboek (ORA, invnr 966) 
 
De voortgaande verschriftelijking van bestuur en rechtspraak (politie en justitie) resulteerde 
in een toenemend aantal registers; het ontbreken van een expliciete scheiding maakte dat 
juridische kwesties ook in de (bestuurlijke) resolutieboeken terug te vinden zijn en dat de 
rekestboeken zowel beschikkingen van rechtspraak bevatten als benoemingen. Vrijwel 
zeker heeft de secretarie in 1593 Leiden als voorbeeld genomen voor de opzet van de 
registers, maar zonder Van Houts systeem volledig over te nemen en zonder te beschikken 
over een persoon met zijn kwaliteiten. Toen na de opheffing van het gerecht in 1811 het 
archief naar de nieuwe rechtbank van eerste aanleg overgebracht moest worden, slaagde de 
secretarie er niet goed in de bestuurlijke van de justitiële zaken te scheiden. Zo raakte de 
serie Actenboeken gesplitst en bleven de delen na 1738 in het stadsarchief achter; de twee 
registers decreet- en preferentieboeken zijn evenmin naar de rechtbank overgegaan. De 
resolutieboeken werden overgedragen, de bijbehorende banden met correspondentie en 
kopieboeken bleven op het raadhuis achter. 
 

                                                           
100 Vermoedelijk zijn de deels verbrande katernen in 1727 gebonden, toen Jacobus van Vechoven een inventaris 
van  het secretariearchief samenstelde. SA 3, invnr 3. Uit deze inventaris blijkt dat Van Vechoven het huidige 
invnr 1501 als voortzetting van invnr 966 zag.  
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Opvallend is het beheer van de criminele registers. Deze berustten onder de schout en pas 
in 1770 bepaalde het gerecht dat deze de registers na het aflopen van zijn termijn – die toen 
drie jaar was – bij de secretarie moest inleveren, waar ze in een afzonderlijke, secrete kast 
geborgen werden. Niet minder opvallend is, dat het initiatief daartoe niet van het gerecht 
zelf uitging, maar van de schout zelf, die voor de uitoefening van zijn functie behoefte had 
aan de stukken van zijn voorgangers. 
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7 Waarop gedelibereerd zijnde… Resoluties, Verbaal en 
Notulering 

7.1 Inleiding 

Kenmerkend voor de collegiale bestuursvorm is de vastlegging van besluiten die in 
vergaderingen worden genomen.1 De klassieke archivistiek van Muller, Feith en Fruin kent 
aan deze besluiten het primaat van het archief toe: ze vormen de ruggengraat waarom heen 
zich de andere stukken laten groeperen.2 Ook de organisaties die het archief vormden, 
achtten de registers die de vastgelegde besluiten bevatten van groot belang, gezien de 
zorgvuldigheid waarmee deze doorgaans gemaakt en bewaard zijn.  
De archivistische terminologie maakt onderscheid tussen besluiten – in de zeventiende en 
achttiende eeuw “resoluties” genoemd – en notulen. Resolutieboeken vermelden alleen de 
genomen besluiten, soms ook de overwegingen die tot het besluit geleid hebben. Typerend 
voor voldragen resoluties zijn zinnen als …”waarop gedelibereerd zijnde is de resolutie 
genomen…”, of “… is goedgevonden en verstaan…”. De deliberatie en resolutie volgen 
steeds op een “propositie” (voorstel) van de voorzitter. Wat de deliberatie inhield en wat de 
leden van de vergadering aan argumenten aandroegen wordt in het resolutieboek niet 
vermeld. Notulenboeken doen dat wel, min of meer uitvoerig. De notulen van de Dordtse 
gemeenteraad in 1920, aan het einde van de onderzochte periode, zijn stenografische 
verslagen van de vergaderingen. 
 
In vergelijking tot steden als Amsterdam, Rotterdam en Leiden is het Dordtse stadsbestuur 
laat begonnen het verhandelde in de vergaderingen te documenteren in resolutieboeken.3 
De oudste resoluties van de Oudraad en gerecht, die bewaard zijn gebleven, zijn van 1622. 
De serie resolutieboeken van de burgemeesters begint in 1699, van de kamer ten beleide 
bestaat een register over de jaren 1626-1673, maar een echt resolutieboek kan dat niet 
genoemd worden. In de zestiende eeuw zijn incidenteel registraties van besluiten in 
verschillende secretarieregisters te vinden, meest ter ondersteuning van het geheugen van 
de secretaris. Zo begon Jacob Pauli Hallincg op 10 juli 1584 met een Register der stede van 
Dordrecht, beroerende de saecken der selver stede ende der gemeente saecke, gevallen 
sedert de doot van sijne Pr[incelijcke] Ex[cellen]tie hoochlofflicker memorie…, dat hij 

                                                           
1 Zie voor de vergadercultuur: Van Vree, Nederland als vergaderland. 
2 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, paragraaf 20. 
3 Ter vergelijking een overzicht van de oudste vroedschapboeken (resoluties, memorialen) van een aantal 
Hollandse steden: Leiden, 1449; Rotterdam, 1495; Haarlem, 1501; Gouda, 1525; Amsterdam, 1536; Alkmaar, 
1549; Delft, 1566; Medemblik, 1569; Monnickendam, 1573; Edam, 1576; Schiedam, 1581; Hoorn, 1583; 
Enkhuizen, 1584; Vlaardingen, 1617. 
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bijhield tot juli 1586. Het register bevat vooral kopieën van stukken die Hallincg als 
pensionaris onder ogen kreeg of opstelde.4  
In het archief van de kamer ten beleide bevindt zich een register dat Van den Brandeler 
beschrijft als Resolutiën van den schout, burgemeesteren, schepenen en raad, van 1 
februari 1591 tot 26 januari 1655. Het register is in feite slechts tot 1642 bijgehouden, 
daarna volgt nog slechts één registratie: Ordonnantie van burgemeesters en 
gecommitteerden ten beleide voor de nachtwaker, 1655.5 Het is zeker geen resolutieboek, 
maar, zoals Van den Brandeler in een noot toevoegde: “…eene oude verzameling van 
requesten en appostillaire beschikkingen, door de regering der stad daarop genomen.”6 

Series resoluties en notulen in de onderzochte archieven 
De bestuurs- en rechterlijke archieven bevatten de in de tabellen 7.1 en 7.2 opgesomde 
series resoluties en notulen (de beschrijvingen heb ik, soms met kleine wijzigingen, uit de 
huidige inventarissen overgenomen). De laatste kolom verwijst naar de paragrafen waarin 
de betreffende serie wordt geanalyseerd. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

SA 3 44-161 Resoluties van de Oudraad en (tot en met 1663) het 
gerecht. 116 banden 

1622-1795 7.2.1 

SA 3 846-862 Resoluties van de burgemeesters. 17 banden 1699-1795 7.2.3 

 
Tabel 7.1a: Overzicht resoluties in de bestuursarchieven Ancien Régime 

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

SA 4 28 Notulen van de raadsvergaderingen. 5 banden 1795-1797 7.3.2 
SA 4 32 Notulen van de raadsvergaderingen. 7 banden 1795-1798 7.3.2 
SA 4 34 Notulen van de raadsvergaderingen. 12 banden 1797-1803 7.3.2 
SA 4 35 Notulen van de raadsvergaderingen. 5 banden 1803-1808 7.3.2 
SA 4 37 Notulen van de vroedschapvergaderingen. 1 band 1805-1811 7.3.2 
SA 4 41 Notulen van de vergaderingen van de conseil 

municipal. 1 band 
1811-1813 7.3.2 

SA 4 79 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders. 6 banden 

1808-1810 7.3.2 

SA 4 84 Notulen van de vergaderingen van de maire en 
adjoints. 3 banden 

1811 7.3.2 

                                                           
4 Van de Wall, Handvesten, 1472, vermeldt dat het boek in de burgemeesterskamer lag.  
5 Tot en met 1655 was Cornelis van Esch secretaris, hij werd opgevolgd door Abraham Stoop. Zie foto’s 3/946 
voor de handschriften 
6 Van den Brandeler, Inventaris, Deel 2, eerste stuk, nr 33 (blz. 20). De huidige inventaris van het Stadsarchief 
1572-1795, nr 944, noemt het een Register houdende aantekening van de verzoekschriften, 1591 – 1642 (1655). 
De band is achttiende eeuws, roodgeverfd schapenleer. 
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SA 4 87 Notulen van de vergaderingen van de maire en de 
president van het stadsbestuur. 3 banden 

1812-1813 7.3.2 

 
Tabel 7.1b: Overzicht notulen in de bestuursarchieven Bataafs-Franse tijd 

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

SA 5 5-9 Notulen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad. 5 banden 

1813-1816 7.4.3 

SA 5 11-24 Notulen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad. 14 banden 

1816-1851 7.4.3 

SA 5 41-64 Notulen van de vergaderingen van burgemeesters. 
24 banden 

1816-1823 7.4.4 

SA 5 75-177 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders. 103 banden 

1824-1851 7.4.4 

SA 5 
SA 6 

697-711 
3171-3175 

Besluiten van burgemeester en wethouders 
betreffende armenzorg. 15 banden 

1835-1855 7.4.5 

SA 6 1-74 Notulen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad. 74 banden7 

1852-1920 7.5.3 

SA 6 801-997 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders. 197 banden8 

1852-1980 7.5.4 

SA 6 1601-1743 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders betreffende fabricage 

1867-1743 7.5.4 

SA 6 2301-2342 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders betreffende gemeentebedrijven 

1893-1935 7.5.4 

SA 6 3151-3169 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders betreffende het onderwijs. 

1917-1935 7.5.4 

 
Tabel 7.1c: Overzicht resoluties en notulen in de bestuursarchieven na 1813 

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

ORA 12-23 Resoluties van het gerecht. 12 delen 1664-1795 7.2.2 
ORA 54-55 Notulen van de vergaderingen van het gerecht. 3 

delen 
1746-1806 7.2.2 

ORA 56 Resoluties van baljuw en schepenen. 1 deel 1795-1798 7.2.2 
ORA 57-58 Resoluties van de kamer juditieel. 2 delen 1799-1811 7.2.2 
ORA 60 Besluiten van de kamer juditieel. 1 deel 1806-1810 7.2.2 

 
Tabel 7.2: Overzicht resoluties en notulen in het oud rechterlijk archief 

 

                                                           
7 De serie loopt door na 1920. 
8 De serie loopt door na 1920. 
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In de in de laatste kolom van de tabellen aangegeven paragrafen worden de series 
gedetailleerd beschreven en geanalyseerd. In de eerste plaats gaat het om de ontwikkeling, 
zowel in de wijze van vastleggen van de besluiten als in de archivering. Vragen die aan de 
orde komen zijn: wie waren verantwoordelijk voor de vastlegging. Werden alle 
vergaderingen gedocumenteerd? Wat was de wijze van archiveren; dat is vooral de fysieke 
vormgeving van de resoluties. Hoe werden de ter vergadering voorgelegde stukken, de 
bijlagen, gearchiveerd. Hoe verhouden de series resoluties zich tot overige series en in het 
bijzonder tot de losse stukken?  
De afhandeling van uit de besluitvorming voortvloeiende correspondentie vormt het 
startpunt van hoofdstuk 9. 

Indeling van het hoofdstuk 
Paragraaf  7.2 beschrijft de resoluties van de drie voornaamste organen uit het Ancien 
Régime: de Oudraad (7.2.1), het gerecht of kamer juditieel) en de kamer ten beleide of 
burgemeesterskamer (7.2.3). Paragraaf 7.3 beschrijft de bestuursorganen uit de Bataafs-
Franse periode; de kamer juditieel is in paragraaf tot aan zijn opheffing beschreven. 
Paragraaf 7.4 behandelt de bestuursorganen tot aan de gemeentewet van 1851; paragraaf 
7.5 die van na de gemeentewet tot circa 1920. Elke paragraaf wordt afgesloten met 
conclusies, die aan het einde van het hoofdstuk vervolgens worden samengevat.  

7.2 Ancien Régime 

7.2.1 Oudraad 

Vergaderingen 
De Oudraad vergaderde in de grote zaal. Over de oorspronkelijke indeling van de ruimte is 
weinig bekend. Ter voorbereiding van het bezoek van Napoleon is de hele inrichting van 
het stadhuis grondig gewijzigd en oude afbeeldingen van het interieur ontbreken. Er waren 
kussens met geborduurd stadswapen; deze werden in 1685 door boze burgers vernield, 
maar direct vervangen9. Enig inzicht geeft het Dagverhaal van het bezoek dat Willem IV in 
1747 aan de stad bracht.10 Voor hem was een fraaie armstoel neergezet en nadat hij zich 
daarin had neergezet namen de heren regerende en oud-burgemeesters en vervolgens de 
andere leden van de Oudraad hun plaats ‘in de rondte’ in.  
De presiderende burgemeester zat de vergadering voor. Het presidium veranderde elke drie 
maanden. De vergaderfrequentie was – te oordelen aan de resoluties - betrekkelijk laag: 
doorgaans een tot twee maal in de maand. Vaste vergaderdagen had de Oudraad niet. In 
tijden van politieke of sociale onrust kwam hij vaker bijeen. In het rampjaar 1672 besloot 
de Oudraad om de dag om 11 uur ’s morgens een vergadering te beleggen. Of dat besluit zo 

                                                           
9 SA 3, invnr 521. 
10 SA 3, invnr 112. 
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is uitgevoerd is aan de resoluties niet te zien; niet elke vergadering leidde 
noodzakelijkerwijs tot formele besluitvorming. 

De oudste registers 
De serie resoluties van de Oudraad begint in 1622. Zoals gesteld in de inleiding tot dit 
hoofdstuk is dat laat in vergelijking met andere Hollandse steden. De eerste vraag die 
beantwoord moet worden is of aan het oudst bewaard gebleven register andere vooraf zijn 
gegaan.  
Het eerste register (SA 3, invnr 46) begint 3 september 1622. Het deel loopt tot 1643. Er is 
geen enkele aanwijzing dat er geen ouder boek aan vooraf is gegaan, maar evenmin dat er 
wel een heeft bestaan.11 De inventaris van het stadsarchief 3 beschrijft direct voorafgaand 
aan de serie resoluties van de Oudraad een deel Resoluties van de Oudraad, burgemeesters 
en het gerecht, 1591 - 1655.12 In werkelijkheid is dit deel geplaatst in het archief van de 
kamer ten beleide.13 Het is ook geen resolutieboek, maar een kopieboek van beschikkingen, 
akten, overeenkomsten, mogelijk door de secretaris van de kamer ten beleide aangelegd en 
bijgehouden.14 Het is onwaarschijnlijk dat dit het boek is dat Johan Berck volgens zijn 
instructie zou moeten aanleggen van de besluiten van het stadsbestuur op resoluties van de 
Staten, bij te houden “deur de gemeene clercken van de secretarije die daer toe bequaemste 
ofte best ter pennen zullen zijn.”15 
 
Het eerste resolutieboek is duidelijk in één hand geschreven op basis van oudere 
aantekeningen of kladresoluties. Het oudste register met kladresoluties begint in 1635. 
Vanaf dat jaar is het netregister controleerbaar daaruit gekopieerd, soms met enkele 
weglatingen of toevoegingen. Het tweede netregister, 1643-1652 is eveneens later 
aangelegd en dat geldt ook deels voor het derde deel, 1653-1657. Tot aan fol. 129vs 
(augustus 1655) is het handschrift hierin gelijk aan dat van de eerste twee banden. Het is 
vrijwel zeker Johan Berck jr. geweest die de registers heeft aangelegd en mogelijk 
eigenhandig geschreven. Na augustus1655 komt het handschrift niet meer in de registers 
voor – 9 augustus is zijn vader Matthijs overleden en is Johan hem opgevolgd; het in het net 
uitschrijven van resoluties kon hij aan voortaan aan een klerk overlaten.16 Het beginjaar – 
en zelfs de datum - komt overeen met het vertrek van Johan Berck naar Venetië.17 Wanneer 
Johan Berck met het afschrijven van de netresoluties is begonnen is niet met zekerheid vast 
te stellen, mogelijk in 1645 toen de Oudraad hem toestond zijn vader als confrater bij te 
                                                           
11 Dat er in elk geval in de late zestiende eeuw nog geen resolutieboeken waren blijkt uit een aantal resoluties uit 
1586 zowel van Oudraad als gerecht achter in het presentatieboek, ORA 568, waarschijnlijk van de hand van 
Jacob Pauli Hallincg. Ook de rekening van de lening aan de Staten van 1584 (SA 3, invnr 4516) bevat de 
betreffende resolutie van het stadsbestuur, zonder dat er vermeld wordt dat het een afschrift uit een resolutieboek 
betrof.  
12 SA 3, invnr 45. 
13 SA 3, invnr 944. 
14 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, 30.  
15 SA 1, invnr 670, fol. 126 (in de gedrukte inventaris X.20). 
16 Uit 1656 dateert de instructie voor de secretaris van de kamer ten beleide, die deze het maken van notulen 
voorschreef. ORA, invnr 136, ongefolieerd, 16-11-1656. 
17 Volgens de thesauriersrekening over 1622 (SA 3, invnr 2636) kreeg Berck in dat jaar alleen over de eerste negen 
maanden salaris uitbetaald.  
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staan.18 In elk geval is er al eind 1633 sprake van een resolutieboek, gezien een 
aantekening bij een rekest van de mazelaars (lossers van schepen): “Ende wert 
geordonneert desen …. Inder stede register van resolutien gestelt te werden’ Ende was 
onderteyckent M.Berck”.19 Dat de netresoluties later werden opgemaakt blijkt ook uit een 
extract van een resolutie van 10 januari 1649 uit het kladregister; het extract is gedateerd 8 
juni 1650.20 
Tot en met 1663 bevatten de registers zowel resoluties van het gerecht als van de Oudraad; 
vanaf 1664 hielden de secretarissen afzonderlijke resolutieboeken voor elk van beide 
organen.  
Vanaf 1701 bevatten de banden steeds één kalenderjaar aan resoluties, met de bijlage. De 
enkele vergaderingen in januari 1795 (de laatste is van 18 januari, het besluit tot capitulatie) 
zijn met de resoluties van 1794 in één band gebonden. 

Redactie van de resoluties 
Naar vorm zijn de resoluties kort en zakelijk, ze geven slechts de feitelijke beslissingen die 
op een dag genomen zijn. Vanaf 1655 wordt de vorm formeler: propositie of rapport door 
de voorzittende burgemeester, deliberatie en beslissing. Regelmatig worden complexe 
zaken commissoriaal gemaakt. Een of twee vergaderingen later brengt de commissie 
vervolgens rapport uit in de vergadering die daarop beslist, doorgaans conform advies. Wie 
aanwezig zijn noteert de secretaris slechts zelden; alleen in het register 1685-1687 komen 
lijsten voor: presentibus, maar niet consequent; ogenschijnlijk alleen wanneer secretaris 
Herman Hallincg notuleerde.  
In de achttiende eeuw worden de resoluties uitvoeriger en maken de secretarissen gebruik 
van vaste formules: “De heer presiderend burgemeester … heeft de vergadering 
voorgedragen / rapporteert … waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan 
…”  
Of heel fraai: “Waerop gedelibereert sijnde hebben Haar Groot Achtbaren haar het 
gerapporteerde laten welgevallen, gelaudeert en geapprobeert, so als gelaudeert en 
geapprobeert wert bij desen al hetgene door welgemelte heeren gedeputeerdens ter 
hoogstgemelte vergadering is gedaan ende verrigt en sijn deselve voor haar genomene 
moeyte, gehouden conduites en gedaan rapport bedankt.”21  

Procedure van opmaken 
Bij toerbeurt notuleerde een van de secretarissen.22 Aan de hand van bewaard gebleven 
conceptresoluties is hun werkwijze redelijk te construeren. De dienstdoende secretaris 
schreef de concepten op de rechterzijde van een in de lengte gevouwen blad. De linkerzijde 
was dan beschikbaar voor correcties. Van den Honert (secretaris van 1674-1688) noteerde 

                                                           
18 Als achterschutblad is een blanco biljet van de verponding 1632 gebruikt. 
19 SA 3, invnr 46, fol. 98 (7-12-1633). 
20 Losliggend in het kladregister 1649-1655. SA 3, invnr 198. 
21 Resolutie 25-5-1744. SA 3, invnr 109. 
22 Aan de bewaard gebleven rekeningen van de secretarie (zie paragraaf 8.4.5) is te zien dat de secretarissen om de 
maand dienst deden in het Gerecht; daaruit trokken ze hun inkomsten. Mogelijk wisselden ook de diensten in de 
Oudraad zich maandelijks af, maar de resolutieboeken bevestigen dat niet met zekerheid.  
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daar ook de aanwezigen. De conceptresoluties werden aan het begin van de volgende 
vergadering voorgelezen en vastgesteld. Tot deze resumptie besloot de Oudraad in 1668, na 
de reorganisatie van de secretarie.23 De conceptresoluties zijn al in de vereiste vorm 
gegoten; dat doet vermoeden dat de secretaris ter vergadering notities maakte van waar af 
hij de minuut uitschreef. Het regelmatige handschrift van de conceptresoluties staaft deze 
veronderstelling.  
Na vaststelling kopieerde één van de klerken de resoluties in het net. De tijd tussen het 
concept en de netresolutie kon een jaar of meer bedragen. Dat verklaart de zo nu en dan 
voorkomende aantekeningen dat op een bepaalde plaats een resolutie ingeschreven had 
moeten worden, maar in plaats daarvan elders te vinden was. Het register over 1674 en 
1675 bevat zoveel slordigheden dat Van Vechoven er in de klapper van 1622-1731 een 
kribbige opmerking over maakte:  

 
“NB de resolutie waarbij deselve [=Pieter de Bruyn als ontvanger van de 100e en 
200e penningen] is niet geregistreert, immers deselve word niet gevonden en sijn 
ook de resolutien van den jare 1675 niet in ordere geregistreert en sommige defect. 
Siet een staaltje in’t doen van de verantwoording van den ondfanger door Pr de 
Bruyn p 91vs.”24 

 
Het einde van de zeventiende eeuw geeft een afwisselend beeld te zien. In sommige delen 
zijn de resoluties heel net geschreven, binnen tevoren gevouwen kantlijnen, andere delen 
zijn weer veel slordiger en ontbreken de vouwen om de marges te bepalen. In de achttiende 
eeuw nemen kwaliteit en uitvoerigheid toe. De rapportages uit Den Haag domineren de 
discussies, vooral pensionaris François Teresteyn van Halewijn (1723-1751) produceerde 
een aanzienlijke hoeveelheid rapporten, adviezen en commentaren, waarop de Oudraad 
moest delibereren en resolveren. Zijn opvolgers, Carel Bosschaert en na deze Cornelis de 
Gijselaar waren niet minder actief, Bosschaert vooral als ‘eerste minister’, de belangrijkste 
adviseur, De Gijselaar als welbespraakt politiek leider van de Dordtse delegatie. De 
resolutieboeken leggen daarvan getuigenis af, zowel naar inhoud, omvang als redactie. De 
klerken konden niet anders doen dan de concepten in hun beste handschrift kopiëren. 
Alvorens ze te beschrijven werden de bladen papier zorgvuldig gevouwen, zodat de 
bladspiegel vast bepaald was.25 De achttiende-eeuwse resolutieboeken vormen een 
voorbeeld van administratieve kwaliteit, dat ook na 1795 nog bijna een eeuw navolging zou 
krijgen. (zie hierna de paragrafen 7.3 en 7.4) 

Toegankelijkheid 
De Oudraad greep regelmatig op eerder genomen beslissingen terug; dus moesten de 
secretarissen deze kunnen vinden. In 1668 legden de nieuwbenoemde secretarissen registers 
aan met uittreksels van de belangrijkste besluiten die de Oudraad vanaf 1622 had genomen: 
Recueil van de notabelste resolutien in den Outraet der stadt Dordrecht genomen tzedert 

                                                           
23 Resolutie Oudraad 20-2-1668. SA 3, invnr 51, fol. 99vs. Zie voor reorganisatie secretarie paragraaf 4.5.3. 
24 SA 3, invnr 273b-3, trefwoord ontvanger.  
25 Het vouwen van de bladen gebeurde niet zozeer uit esthetische overwegingen, maar omdat de klerken per 
bladzijde werden betaalden dus het aantal en de omvang van de regels per blad diende te worden genormeerd.  
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den jaere 1622. Het stadsarchief 3 bevat een kleine serie van deze receuils.26 De registers 
lopen tot 19 maart 1668; een enkele is bijgehouden tot 1674. De benoeming van de twee 
nieuwe secretarissen, Arend Muys van Holy en Nicolaas van der Dussen vond op 7 maart 
1668 plaats. De deeltjes in octavo dienden vooral de secretaris, die ze waarschijnlijk als 
privébezit beschouwden; tenminste een van de deeltjes is afkomstig van de bibliotheek van 
Jan Schouten.27  
Vanaf dat moment brengen de secretarissen onderwerpsaanduidingen in de resoluties aan; 
de klerken laten daarvoor tussen de resoluties ruimte open. Heel lang duurde dit niet, al in 
het register over de jaren 1685 en 1687 zijn de trefwoorden uit de resoluties verdwenen.28 
Secretaris Pieter Eelbo begon in 1701 met het toevoegen van een inhoudsopgave in de 
banden, waarmee hij in 1705 al weer ophield.29 
In de band met resoluties over 1717 komt voor het eerst een afzonderlijke alfabetische 
index voor. Alle volgende banden, die steeds een jaar omvatten, hebben eveneens een 
index. Dat de index over 1794 nog gemaakt is, duidt er niet alleen op dat de indexen vrijwel 
direct na afsluiting van het jaar werden samengesteld, maar ook dat inmiddels het kopiëren 
in het net wellicht vrijwel direct na de resumptie plaats vond.  

Cumulatieve indexen (klappers) 
Onder invnrs 273-280 is een verzameling achttiende-eeuwse, door de secretarie 
vervaardigde, cumulatieve indexen beschreven over de jaren 1622-1782. Voor een deel 
bestaat de reeks uit kladindexen ter voorbereiding van de uiteindelijke serie, de invnrs 
273a-d. De serie bestaat uit drie achtereenvolgende indexen, die steeds uit vier delen octavo 
formaat bestaan: 1622-1731(1733); 1734-1764 en 1764-1782. De invnrs 273a en 273b zijn 
aan elkaar gelijk, maar 273b is tot en met 1733 bijgehouden. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat voor elk van de twee secretarissen een exemplaar was bestemd. Invnr 
273a is afkomstig uit de verzameling van J. Smits, dus een afgedwaald exemplaar. Invnr 
273b-2 is de voortzetting van invnr 273b-1, dus mogelijk was invnr 273a al vóór 1764 door 
een der secretarissen meegenomen en niet teruggegeven. 
Hoewel het eerste deel van de index bij vervaardiging oorspronkelijk tot 1731 liep, is het 
gerechtvaardigd te veronderstellen dat de substituut-secretaris Jacobus van Vechoven in 
1727 met de samenstelling is begonnen. Voorin het eerste deel is een lijst opgenomen van 
de resolutieboeken waarop de index betrekking had en deze lijst bevat de registers tot en 
met 1726. Het was ook Van Vechoven die in 1727 het archief van de secretarie op orde 
bracht en er een inventaris van maakte. In 1764 en 1782 zijn volgende delen aan de serie 
toegevoegd. In de tussentijd kopieerden de klerken de bestaande kladindexen voor de 
resolutieboeken en bonden deze vervolgens in.30 Hoewel de indexen tot en met 1794 
beschikbaar waren – zelfs de enkele resoluties uit januari 1795 zijn nog geïndiceerd! - heeft 

                                                           
26 SA 3, invnrs 264-271. 
27 SA 3, invnr 266; Catalogus Schouten 1107; Van de Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk 3, nr 24.  
28 SA 3, invnr 58. 
29 SA 3, invnrs 66-69. 
30 Kladindexen 1734-1794. SA 3, invnrs 277-280. Ingebonden 1756-1766 en 1734-1764. SA 4, invnrs 280a en 
281. 
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het secretariaat het na 1795 niet nodig gevonden de laatste twaalf jaar te cumuleren. Tabel 
7.3 geeft schematisch de samenhang tussen de verschillende series weer.  
 

[Serie A] [Serie B] [Serie C] [Serie D] 

Invnr jaren invnr Jaren invnr jaren Invnr Jaren 

273a1 1622-1731     273b1 1622-1733 
277 1734-1742 

Klad per jaar 
281 1734-1764 

Net, per jaar 
273c1 1754-1764 

Niet voortgezet. 
Exemplaar afkomstig 
van J. Smits 

273d1 1764-1782 

279 1747-1767 
Klad per jaar 

280a 1756-1766 
Net, per jaar 

 
Tabel 7.3: Indexen op de Oudraad 

 
De serieaanduidingen komen niet als zodanig in de inventaris voor. Ik gebruik ze hier om 
de ene reeks van de andere te kunnen onderscheiden. Serie B is de meest volledige.  

Openbaarheid en geheimhouding 
De leden van de Oudraad hoorden elke vergadering de resoluties van de vorige voorlezen. 
Desgewenst konden ze de registers raadplegen of een kopie vragen, behalve uit de secrete 
resoluties, die in een afzonderlijk register werden geschreven.31 Inzage van de 
resolutieboeken diende wel op het stadhuis plaats te vinden; niemand mocht ze ter 
raadpleging mee naar huis nemen.32 Volgens Smits en Schotel (paragraaf 3.2) was het 
Dordtse stadsbestuur liberaal in het ter inzage geven van het archief aan historieschrijvers. 
Of dat ook voor de resolutieboeken gold is niet met zekerheid vast te stellen. Balen 
refereert één maal aan de resoluties, die van 1667; van de oudere heeft hij geen traceerbaar 
gebruik gemaakt.33 Van de Wall, die als magistraat gemakkelijk toegang tot de registers 
had, heeft ze veelvuldig voor zijn Handvesten geraadpleegd.34 
 
Secretarissen en klerken waren bij hun eed tot geheimhouding verplicht; dat zal wat de 
besluiten van de Oudraad aangaat, vooral op de geheime resoluties betrekking gehad 
hebben.35 Op 22 mei 1744 nam de Oudraad, onder protest van vier leden, een resolutie aan 
betreffende de geheimhouding van staatszaken. Voortaan zouden deze in een vaste 
commissie besproken worden, bestaande uit de vier burgemeesters, twee oud-
burgemeesters, twee oudraden en de twee secretarissen, “sprekende van selffs dat de 

                                                           
31 Resolutie Oudraad 20-2-1668, invnr 51, fol. 99vs. De registers van secrete resoluties zijn niet in het archief 
aanwezig. 
32 Zie paragraaf 3.5 (archief); dat niet altijd streng aan de resolutie de hand werd gehouden blijkt uit SA 3, invnr 
928a, een akte inzake de teruggave van een resolutieboek door de curatoren van de boedel van Anthony Repelaer, 
1746. 
33 Balen, Beschrijvinge, 264. 
34 Van de Wall, Handvesten, 1732 en passim. 
35 Zie voor geheimhouding op lokaal niveau: Van Vree, Nederland als vergaderland, 158-159. 
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pensionaris altijt in ’s Hage is” Laatstgenoemde rapporteerde aan de commissie. De 
commissie mocht echter in niets instemmen dan na voorafgaande deliberatie in de Oudraad. 
Overleg met de raadpensionaris van Holland werd beperkt tot de eigen pensionaris of leden 
van de commissie. Het gewone deputaatschap wisselde vaak en vertrouwelijk overleg kon 
zo gemakkelijker uitlekken omdat er meer personen bij betrokken waren.36 
 
Dat de Oudraad geen maatregelen nam om geheimhouding van de eigen ordinaris resoluties 
te waarborgen, blijkt uit het betrekkelijk groot aantal afschriften en extracten. In de eerste 
plaats voor de eigen administratie. Toen in 1666 afzonderlijke resolutieboeken voor het 
gerecht werden gehouden, kopieerden de klerken alle resoluties van de Oudraad van 1622 
tot 1665.37 In het stadsarchief 3 bevinden zich verschillende registers met afschriften, 
waarvan sommige aantoonbaar uit particulier bezit zijn verworven.38 Ook de twee delen 
extract resoluties 1622-1712 zijn pas in 1849 bij het archief gevoegd.39 

Fiat insertio: de bijlagen 
In veel gevallen delibereerde en besloot de Oudraad over rekesten, rapporten en andere 
stukken. In geval een document aanleiding was tot overleg noteerde de secretaris “fiat 
insertio”, met de bedoeling het stuk bij de resoluties te voegen. Hoewel vanaf 1668 de 
resoluties regelmatig naar deze inserties verwijzen, ontbreken ze in zeventiende eeuw in 
vrijwel alle banden. Ook de uitgaande stukken, waarvan de resoluties melden dat ze “van 
woorde te woorde” worden geïnsereerd ontbreken. Wellicht dat de traagheid bij het 
afschrijven van de netresoluties, waardoor de concepten en de bijlagen soms enkele jaren in 
een (loket)kast moesten blijven liggen, er de oorzaak van is dat de bijlagen bij het binden 
vergeten werden.40 Pas vanaf 1695, een jaar nadat Pieter Everwijn secretaris was geworden, 
begon het  consequentie insereren van de bijlagen. Toen veranderde ook de techniek van 
het inbinden; het oude type strengelband, op schapenleren veters, werd vervangen door 
perkamenten spitselbanden, een techniek die de invoeging van losse stukken gemakkelijker 
maakte.41 
Voor een klein deel zijn de ter vergadering behandelde stukken terecht gekomen in de serie 
Bemoeienissen van de Oudraad (SA 3, invnrs 401-790; zie daarvoor ook hoofdstuk 9.2.2). 
In die serie is het percentage stukken van voor ca 1700 opvallend hoog. Van slechts een 
beperkt aantal stukken kan echter met enige zekerheid worden vastgesteld dat ze bijlagen 
bij de resoluties van de Oudraad zijn. Invnr 655, het verbaal van een inspectietocht over de 
rivieren naar Schenkenschans (1676) is inderdaad formeel een bijlage bij de resoluties van 
de Oudraad. In het resolutieboek is het hele verbaal afgeschreven. Het originele rapport met 
de bijlagen, waaronder een aantal kaarten, bleef waarschijnlijk op de burgemeesterskamer 

                                                           
36 SA 3, invnr 109, fol. 38ev. Dit is de enige keer dat ik bij de besluitvorming van tegenstemmers melding heb 
gevonden. 
37 ORA, invnrs 10-11, 1622-1657; het deel 1658-1665 is verloren gegaan.  
38 Bijvoorbeeld SA 3, invnr 253-263, 11 delen, afkomstig uit de bibliotheek van Jan Schouten. Catalogusnr 1142. 
39 SA 3, invnrs 244-245; afkomstig uit de nalatenschap van de voormalige secretaris Paulus Gevaerts. SA 5, invnr 
263. 
40 Behalve een verwijzing in de Bataafs-Franse tijd (zie paragraaf 10.2.6) heb ik geen bewijs gevonden van het 
gebruik van een loketkast. 
41 De nieuwe bindwijze vanaf SA 3, invnr 62. Zie voor de terminologie: www.kb/cons/kneep/index.html.  
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liggen.42 Ook het dossier, dat nu verspreid is over de invnrs 793. 796 en 797, betreffende 
de instelling van vier burgemeesters in 1674, hoort bij de Oudraad en zal vanwege de 
omvang niet in het resolutieboek zijn opgenomen. Invnr 487, een advies van ingenieur 
Thielen over de fortificatie in 1672, voorgelezen in de vergadering, had zeker geïnsereerd 
behoren te worden.43 
 
De eerste meegebonden bijlagen bevinden zich in invnr 54 (1667-1668), het jaar van de 
reorganisatie van de secretarie. Zoals ook het vermelden van trefwoorden na enkele jaren 
ophoudt, stopt ook het fysiek insereren. Invnr 58 (1688-1689) bevat geen bijlagen meer.  
Vanaf 1706 worden de behandelde stukken consequent meegebonden, tot en met 1760 
tussen de tekst van de resoluties. De uitgaande depêches, voor zover deze de uiting zijn van 
een besluit van de Oudraad, worden voluit in de resoluties afgeschreven. Aan het einde van 
de achttiende eeuw krijgen deze depêches de vorm van een extractbesluit. 
Het aantal ingekomen stukken – hoofdzakelijk afkomstig van de Staten, door tussenkomst 
van de pensionaris – neemt in de achttiende eeuw aanzienlijk toe. Ze verstikken daardoor 
als onkruid de bladzijden met de tekst van de resoluties, mede omdat sommige ingebrachte 
stukken vele pagina’s beslaan. Vanaf 1761 worden de inserties dan ook achter de 
jaarproductie van resoluties gebonden; om ze te kunnen terugvinden, krijgen ze een 
nummer.  
Het aantal bijlagen kan aanzienlijk zijn, in 1787 bijvoorbeeld, een politiek bewogen jaar, 
waren het er niet minder dan 233. Al eerder,vanaf 1755, werden de rapporten van de 
pensionaris al niet meer meegebonden, maar tot een afzonderlijke serie gevormd.44 
 
Niet alle ingekomen stukken leidden tot een deliberatie en resolutie. Een groot deel van de 
toegezonden (gedrukte) extractresoluties van de Staten van Holland en vergelijkbare 
stukken namen de groot achtbaren voor notificatie aan. De resoluties maken er geen 
melding van. Vanaf het secretariaat van Jacob Karsseboom (1729) werden deze in 
afzonderlijke banden gebonden.45 

Conclusies Oudraad 
Met het regeringsreglement van 1652 komt het zwaartepunt van de politieke macht bij de 
Oudraad te liggen. Het proces van scheiding van bevoegdheden van gerecht en Oudraad 
had zich al enkele decennia eerder ingezet. Waarschijnlijk vanaf het vertrek van Johan 
Berck Sr. als secretaris en pensionaris worden de resoluties consequent geregistreerd, 
aanvankelijk in kladregisters. Daarmee komt een eind aan de gewoonte van de secretarissen 
om de besluiten van het stadsbestuur naar bevind van zaken in een van de registers vast te 
leggen. Johan Berck jr., de kleinzoon van Johan Sr, gaat zijn vader Matthijs – die mogelijk 
een zwakke gezondheid had – vanaf 1645 bijstaan. Hij begint met het in het net brengen 
                                                           
42 Resolutie Oudraad 2 mei 1676. SA 3, invnr 55, fol. 17vs ev. Zie voor deze zaak: Geert Renting, “Een zeker zand 
bij Schenckenschans”, Kwartaal en Teken 17:3 (1991) 13-18. Zie voor dit type verbaal, Formsma, Inventariseren, 
23-24; De Graaff, Registratuur, 5-6. 
43 SA 3, invnr 53, fol. 87. Zie voor deze serie Bemoeienissen verder paragraaf  9.2.2. 
44 SA 3, invnrs 1196-1204, ten onrechte in het archief van de gedeputeerden geplaatst.  
45 SA 3, invnrs 162-196, 36 banden. Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 17, 
beschrijft ze onder hetzelfde nummer als de resoluties zelf.  
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van de kladresoluties. Zijn opvolgers, op nieuwe instructie, beginnen meer structuur aan te 
brengen in de resoluties. De behoefte aan toegang tot in het verleden genomen beslissingen 
groeit. Toch duurt het nog enkele decennia voordat een stabiel systeem tot stand is 
gekomen van formele, vastgestelde resoluties, ontsloten door indices en voorzien van de 
stukken die tot de beslissing hebben geleid. 
 
Slordigheden in de zeventiende eeuw (late registraties, fouten bij het inbinden, onvolledige 
conceptresoluties) bevestigen het beeld van een secretarie die zeker niet optimaal 
functioneerde. Het ontbreken van een groot aantal bijlagen, die in de resolutieboeken 
geïnsereerd hadden moeten zijn, getuigt daarvan. Dankzij het inbinden van de bijlagen 
vanaf het begin van de achttiende eeuw, zijn deze sindsdien alle bewaard gebleven. Het 
toenemen van het aantal ingekomen stukken leidt tot nieuwe series: stukken van de Staten 
waarop geen resolutie is genomen en rapporten van de pensionaris.  
Het toenemende belang van de resoluties voor de administratie blijkt niet alleen uit 
verbeterde documentaire vorm en de archivering, maar ook uit het feit dat de secretarie 
indices gaat maken en deze na verloop van een aantal jaren cumuleert. Dat is te meer 
opmerkelijk, aangezien noch de secretarissen, noch hun klerken voor deze arbeid werden 
betaald. 
Vanaf 1622 is de serie resoluties volledig. De secrete resoluties, waarvan een resolutie van 
de Oudraad van 1668 gewag maakt, ontbreken echter. Zou het dan toch waar zijn wat Smits 
en Schotel beweerden?46 

7.2.2 Gerecht 

Vergaderingen 
In tegenstelling tot de Oudraad vergaderde het gerecht op geregelde dagen, twee of drie 
maal in de week, doorgaans dinsdag en donderdag. De vergaderingen werden voorgezeten 
door de presiderend schepen, de burgemeester van ’s herenwege. Het gerecht (kamere) 
vergaderde in ‘de zale’, op de plattegrond van het stadhuis uit het einde van de zeventiende 
eeuw aangeduid als ‘schepenskamer’, grenzend aan de grote zaal waar de Oudraad bijeen 
kwam.47 Behalve de burgemeesters en schepenen nam de pensionaris, wanneer deze in de 
stad was, als juridisch adviseur aan de vergaderingen deel.48 

De registers 
De resolutieboeken vermelden alleen de besluiten van het gerecht collegialiter vergaderd, 
waarvan het college vond dat ze geregistreerd moesten worden. De meeste vergaderingen 
zijn zo ongedocumenteerd gebleven.49 Tot 1666 werden de resoluties in dezelfde registers 
geschreven als die van de Oudraad (zie § 7.2.1). De registers bevatten in hoofdzaak de 

                                                           
46 Zie paragraaf 3.5. 
47 GPV-G 1521. 
48 Voor Arend Muys van Holy, die als lid van de Oudraad het pensionarisambt waarnam, moest het Gerecht 
speciale toestemming geven. Resolutie gerecht 25-2-1682. ORA, invnr 13, fol. 56 en 56vs. 
49 Merkwaardig is een vermelding van 24-5-1746 van de resumptie van de resoluties van 23-4; de resoluties van 
die dag zijn echter niet in het resolutieboek geregistreerd.  
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besluiten in “politie”, d.w.z. bestuurlijke zaken, voor zover deze tot de competentie van 
het gerecht behoorden, maar incidenteel ook juridische kwesties die buiten de rol om 
werden afgedaan. Schepencommissarissen voor belastingzaken leggen een kwestie voor; 
een ingezetene wordt veroordeeld tot opsluiting in het dolhuis; het gerecht beoordeelt de 
nominaties van schepenen en Achten, houdt toezicht op de notarissen, bemiddelt in 
geschillen en geeft burgerrechten.50 Het hele scala aan bemoeienissen komt in de 
resolutieboeken aan de orde.  
Soms compareren burgers of regenten in de vergadering met een verzoek of rapport. De 
secretaris noteert: “Op heden binnen gestaan sijnde”, gevolgd door het verzoek.51 
 
Het aantal resolutieboeken is beduidend minder dan van de Oudraad. Over de periode 1666 
– wanneer de afzonderlijke registratie van de resoluties van het gerecht een aanvang neemt 
– tot 1795 zijn het slechts 12 delen, tegen 111 van de Oudraad over dezelfde periode. De 
oorzaak daarvan is niet zozeer de beperktere taakstelling – het tegendeel is eerder waar –
maar de grotere variatie in registers. Voor beschikkingen ten gunste van individuele burgers 
waren er de actenboeken (zie paragraaf 6.2.1), waarvan in 1649 de rekestboeken worden 
afgescheiden. Uit deze laatste ontstaan in 1659 de poorterboeken. Voorts is de redactie van 
de resoluties beknopter en bevatten de banden nauwelijks bijlagen. 
 
Naast de resolutieboeken verschijnen in 1746 nog notulenboeken,  
 

... waarin genoteerd ende aangeteeckent sullen worden alle zaaken, die in de camer 
voorvallen en aldaar werden affgedaan; en sal hetzelve boek ter secretarie moeten 
werden bewaard en werden de kamerbewaarders gelast alle regtdaegen het zelve 
ten buffette te leggen.”52 

 
Het notulenboek registreert niet de formele resoluties, maar de informele beslissingen die 
de kamer neemt. Heel scherp is het onderscheid niet altijd zichtbaar. De kladresoluties die 
bewaard zijn gebleven geven een inzicht in de werkwijze van de secretaris. De pakken 
(liassen) bevatten zowel resoluties als notulen en vonnissen. Op het blad is dan geschreven 
in welk boek het net is geregistreerd.53  

Vorm 
De resolutieboeken van het gerecht bereikten nooit de kwaliteit van die van de Oudraad, al 
is er wel een duidelijk verschil tussen de eerste, van 1666 en die van het einde van de 
achttiende eeuw. De presiderende burgemeester proponeert, het gerecht besluit. Slechts 
incidenteel is er sprake van resumptie, marginale trefwoorden ontbreken, de delen hebben 

                                                           
50 Het verlenen van het burgerrecht behoorde tot de competentie van het Gerecht. De poorterboeken (SA 3, invnrs 
1974-1978) zijn een afsplitsing van de rekestboeken van het Gerecht, die zelf weer een afsplitsing van 
actenboeken zijn.  
51 ORA, invnr 17, passim. 
52 ORA, invnr 54, fol 1. 
53 ORA, invnr 24.  
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geen index en inserties zijn er tot 1795 slechts weinig - alleen in de laatste delen waarin ze  
tussen de bladzijden met resoluties worden ingeplakt.  
Als kamer juditieel zette het gerecht zijn werkzaamheden tot en met 1810 voort. De 
resolutieboeken na 1795 verschillen niet wezenlijk van de eerdere. Wel wordt er vaker naar 
bijlagen verwezen, fiat insertio. Deze zijn echter niet meegebonden, maar afzonderlijk, 
genummerd, in liassen bewaard.54 

De series 
De inventaris geeft de continuïteit van de series, mede door veranderende terminologie, 
weinig overzichtelijk weer. Tabel 7.2, die voor het leesgemak hieronder hehaald wordt, liet 
dat al zien: 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

ORA 12-23 Resoluties van het gerecht. 12 delen 1664-1795 
ORA 54-55 Notulen van de vergaderingen van het gerecht. 3 

delen 
1746-1806 

ORA 56 Resoluties van baljuw en schepenen. 1 deel 1795-1798 
ORA 57-58 Resoluties van de kamer juditieel. 2 delen 1799-1811 
ORA 60 Besluiten van de kamer juditieel. 1 deel 1806-1810 
 

Tabel 7.2bis: Series resoluties en notulen van het gerecht en kamer juditieel volgens de inventaris 
 
De invnrs 56, 57 en 58 sluiten aan op de invnrs 12-23. Het laatste deel uit het Ancien 
Régime loopt tot en met 14 januari 1795; er moet een nieuwe schepen benoemd worden, 
wegens afwezigheid van een der schepenen, die wel “niet zo schielijk zal retourneren”; het 
is in deze kritieke tijden van belang is dat de schepenbank volledig is. De rest van het 
register is leeg.  
Invnr 56 zet de serie voort; de eerste registratie is van de vergadering van de provisionele 
Baljuw en schepenen van 2 februari 1795. De wijzigingen van 28 juni 1797 hebben niet 
geleid tot het aanleggen van een nieuw register. De naam van het college wordt kamer 
juditieel en de baljuw heet weer hoofdofficier. Hij maakt geen deel meer uit van het 
college; als hij in de vergadering van doen heeft zal hem een stoel worden gegeven bij het 
buffet van de secretaris.  
Invnrs 57 en 58 zetten de serie voort tot aan de opheffing van de kamer. 
 
Invnr 60, beschreven als Besluiten van de kamer juditieel 1806-1810 is de voortzetting van 
de hiervoor genoemde Notulen. 
 
De series resoluties en notulen zijn dus: 
 

                                                           
54 ORA, invnrs 29-31. 
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Archief Invnrs Omschrijving Periode 

ORA 12-23 Resoluties van het gerecht. 12 delen 1664-1795 
ORA 56-58 Resoluties van (provisionele) baljuw en 

schepenen; vanaf juli 1797 kamer juditieel. 3 
delen 

1795-1811 

ORA 54-55, 60 Notulen van de vergaderingen van het gerecht, 
vanaf juli 1797 kamer juditieel. 3 delen 

1746-1810 

 
Tabel 7.4: Resoluties en notulen, herschikt. 

 
De twee delen resoluties, in de inventaris onder invnrs 10 en 11 beschreven als Resoluties 
van de Oudraad en gerecht, 1622-1657, zijn achttiende-eeuwse kopieën van de oudste 
resolutieboeken (zie hiervoor paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.3.5) 

Indexen 
Hoewel de resolutieboeken zelf geen indexen bevatten, heeft het secretariaat deze wel 
gemaakt. Het archief bevat een aantal kleine series, waarvan enkele gelijkvormig zijn aan 
die van de Oudraad. Ze zijn ook in dezelfde tijd aangelegd. De invnrs 34, 35, 35c en 35d 
vormen samen een serie, lopend van 1664-1751 en van 1752-1768. Invnrs 33a en 33b lijken 
de aanzet te zijn geweest voor een nieuwe, cumulatieve index, bijgehouden tot 1774. Deze 
en invnr 53 zullen de basis hebben gevormd voor de index die het verst in de tijd gaat, de 
invnrs 38-43, lopend van 1701 tot en met 1784.  
Het gerecht beschikte ook over achttiende-eeuwse kopieën van de index op de resoluties 
van de Oudraad en gerecht, 1622-1785 (invnrs 36a en 36b).  

Secreet register 
Als invnrs 155 en 156 zijn beschreven Registers houdende afschriften van verzoekschriften, 
alsmede van de beschikkingen betreffende familieaangelegenheden en verhoren in 
criminele zaken, 1695 - 1793. Van den Brandeler geeft de oorspronkelijke titel: Secreet 
Register der stad Dordrecht. De twee delen bevatten vooral beslissingen van het volle 
gerecht in familiezaken, dat wil zeggen, zaken die in moderne termen onder het 
familierecht zouden vallen. Naast enkele testamenten en akten van huwelijkse voorwaarden 
bevatten de beide delen een aantal rekesten tot het doen opnemen in of ontslaan uit het 
leprooshuis cq stadskrankzinnigen- en beterhuis. Een heel ‘dossier’ is gewijd aan de zoon 
van Pompejus Onderwater, raad en rentmeester-generaal, die wegens zijn 
geestesgesteldheid onder dagelijks toezicht gesteld was. Vóór 1695 werden de 
beschikkingen op verzoeken om opsluiting of ontslag in of uit het leprooshuis geregistreerd 
in de rekestboeken. Na 1734 legde het gerecht daarvoor een afzonderlijk register aan.55 Het 
aantal zaken in het secreet register neemt dan af, met de afsluiting van de kwestie 
Onderwater in 1793 eindigt het secreet register. 

                                                           
55 ORA, invnr 403. 
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Conclusies gerecht 
Het gerecht documenteerde de beslissingen die het in zijn vergaderingen nam op een andere 
wijze dan de Oudraad. Registreerde laatstgenoemd college alle besluiten in de 
resolutieboeken, het gerecht gebruikte daarvoor verschillende registers. Het was de 
secretaris die op de concepten vermeldde in welk van de netregisters het besluit 
ingeschreven moest worden: het resolutieboek, het notulenboek, het rekestboek, het secreet 
register, het poorterboek of het aktenboek. Het resolutieboek is dan ook niet de enige 
weergave van de resultaten van de vergaderingen. In de vergaderingen, die enkele malen 
per week op vaste dagen gehouden werden, behandelde het gerecht zowel bestuurlijke 
(politie) zaken als juridische (justitie) kwesties, voor zover deze niet voor de openbare 
vierschaar waren gebracht. Een enkele maal verwijzen de resoluties naar het rekestboek.56 
Naar vorm verschilt het resolutieboek niet wezenlijk van dat van de Oudraad, zij het dat het 
minder ver ontwikkeld is. Het grotere politieke belang van de Oudraad, die zich spiegelde 
aan de Staten, de hogere vergaderfrequentie van het gerecht en het kleine ambtelijk 
apparaat zullen daaraan debet zijn geweest. 

7.2.3 Kamer ten beleide en burgemeesters 

Vergaderingen 
Volgens de instructie van 1674 zouden de burgemeesters vier vaste ochtenden in de week 
vergaderen, maar in feite liet de Oudraad het aan de discretie van de burgemeesters over.57 
Dat zal voor de voorganger van de burgemeesterskamer, de kamer ten beleide niet anders 
geweest zijn. De taken lagen voor een groot deel op het uitvoerend vlak. De agenda werd 
niet zozeer door politieke kwesties bepaald, maar door dagelijkse zaken: financiële 
perikelen, openbare werken, verzoeken van burgers, afsluiten van contracten enz. De 
burgemeesters hadden hun werkvertrek in de onmiddellijke nabijheid van de thesaurie, 
waarop zij toezicht uitoefenden.  

Resolutieboeken 
De al enkele malen genoemde instructie voor Abraham Stoop als secretaris en ontvanger 
ten beleide van 1656 schreef hem voor dat hij “boek en notulen” moest houden van alles 
wat verhandeld werd.58 Het bedoelde boek is ongetwijfeld SA 3, invnr 946, in de inventaris 
beschreven als Register houdende aantekening van de resoluties en beschikkingen, 1626 – 
1673. Van den Brandeler noemt het Resolutiën van Heeren Burgemeesteren en 
Gecommitteerden ten beleide.59 Sebastiaen Francken (secretaris en ontvanger van 1625-
1638) is met het register begonnen, Cornelis van der Esch (1638-1656) heeft het voortgezet 
en vervolgens Jacob Stoop (1656-1698). Hun handschriften zijn goed te onderscheiden. Het 
in perkament gebonden deel bevat aanvankelijk korte notities, zoals benoemingen, later in 

                                                           
56 Bijvoorbeeld ORA 17, resolutie 24-5-1746. 
57 Zie Paragraaf 4.3.1. 
58 Resolutie Oudraad 3-11-1656. SA 3, invnr 48, fol. 212-213.  
59 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 34. De inventaris vermeldt onder invnr 947 
nog een register, met dezelfde looptijd, maar dit is niet aanwezig. Waarschijnlijk betreft het een vergissing van de 
inventarisator.  
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de vorm van apostilles (beschikkingen, die in de marge geschreven werden), akten van 
verpachting van imposten en aantekeningen uit de vergaderingen van de burgemeesters en 
Gecommitteerden ten beleide. Het deel bevat een index, die echter pas in de achttiende 
eeuw is gemaakt, waarschijnlijk door Paulus Gevaerts (secretaris van 1726-1739) of diens 
klerk.60 
 
De kamer ten beleide werd in 1674 vervangen door de burgemeesterskamer, overigens met 
dezelfde taak. De overgeleverde resolutieboeken van burgemeesters vangen pas aan in 
169861; vanaf dat jaar is de serie tot aan de opheffing van het college volledig, zeventien 
banden.  
De eerste optekening, een instructie voor Johannes van Braam als stadsdrukker, dateert van 
2 augustus 1698, dat is kort na het overlijden van Abraham Stoop. Dat is echter geen 
afdoende verklaring voor het ontbreken van een eventueel voorgaand deel, want zijn zoon 
Jacob, die hem als secretaris en ontvanger opvolgde, assisteerde de vader al sinds 1687. Er 
is geen reden aan te nemen dat er aan het resolutieboek van 1698 niet tenminste één eerder 
vooraf is gegaan. 

Redactie en vorm 
De wijze van formuleren van de resoluties lijkt op die van het gerecht; het is merkbaar dat 
het om praktische, weinig politieke zaken gaat. In veel gevallen beslist de kamer op 
rekesten, die voluit worden afgeschreven, gevolgd door de beschikking. Vanaf 1739 luidt 
het opschrift op de banden: Request & Resolutieboek van de Camer ten beleide. Het deel 
1759-1761 heet zelfs Request- Resolutie- en Missiveboek. De delen lijken ook inderdaad 
meer op kopieboeken dan op resolutieboeken.  
De registers zijn in verschillende handschriften bijgehouden; pas invnr 851 (vanaf 1740) is 
in een net, eenvormig handschrift, met gevouwen kantlijnen.  
Hoewel de instructie voor de secretaris van 1726 voorschreef dat hij de resoluties voor de 
volgende vergadering geëxtendeerd moest hebben, zodat ze na resumptie konden worden 
gearresteerd, maken de resoluties daarvan nergens expliciet gewag. Wel worden soms in de 
marge de namen van de aanwezige burgemeesters genoteerd. 
Het aantal inserties is beperkt, vooral omdat de beschikkingen op de originele ingediende 
verzoekschriften werden geschreven en aan de verzoeker bij wijze van akte teruggegeven.62 
In 1761 begon Van de Wall, die toen secretaris van de burgemeesters was, met 
afzonderlijke rekestboeken.63 De resolutieboeken gaan dan meer op die van de Oudraad 
lijken; de bijlagen worden tussen de resoluties ingebonden. 

                                                           
60 Het handschrift van de index is gelijk aan die in invnr 848, resoluties van burgemeesters, 1722-1730. Paulus 
Gevaerts was toen secretaris. 
61 De inventaris vermeldt abusievelijk 1699, in navolging van Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, 1e stuk, 
hoofdstuk 3, nr 36.  
62 Dezelfde procedure volgde het Gerecht. Zie paragraaf 6.5. 
63 SA 3, invnrs 870-871. Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 39. 
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Bijzondere registers 
Ook de burgemeesters hielden vanaf 1758 een secreet resolutieboek; dit is wel bewaard 
gebleven.64 In dit register noteerde de secretaris vooral staatszaken, maar ook enkele 
benoemingen. Het register is na 1788 niet meer bijgehouden, het deel is voor tweederde 
leeg. De inserties, waarvan wel sprake is, ontbreken. Na 1788 werden de geheime resoluties 
(weer) in het gewone resolutieboek geregistreerd met een marginale aantekening: “secreet”. 
Zo wist de klerk dat van die resolutie geen extract gemaakt mocht worden.  
 
Een twee afzonderlijk gehouden register van resoluties is SA 3, invnr 863, enigszins 
misleidend beschreven als resoluties betreffende de rekeningen (1742-1758). Het is echter 
een kopieboek van alle mogelijke afgegeven besluiten met betrekking tot financiële zaken, 
doorgaans bijzondere betalingsopdrachten aan de thesaurier of de ontvanger ten beleide. 
Het register is regelmatig bijgehouden tot begin 1747; daarna volgt nog slechts een kopie 
van de ordonnantie voor Johannes van Braam als stadsdrukker van 1698, in verband met 
een rekest van Maria van Braam van maart 1758. De losliggende index is slechts 
bijgehouden tot en met 1742. 
Dit soort registraties zijn vóór 1742 en na 1758 in de gewone resolutieboeken te vinden. 
Het aanleggen van het register hield verband met een minutieus onderzoek naar de 
financiële situatie van de stad in 1741 en volgende jaren. Burgemeesters besloten dat 
voortaan de commissie die met het nazien van de rekeningen was belast de resoluties van 
de inzake de financien zullen worden gegeven.65 Toen na enkele jaren de commissie zijn 
werk had afgerond en de afhoring weer volgens de normale procedure plaatsvond, achtte de 
secretaris van de burgemeesterskamer dit afzonderlijke kopieboek kennelijk niet meer 
nodig.66 

Indexen 
De burgemeesters moesten overzicht houden van hun beslissingen, vooral omdat het vaak 
om vergunningen ging waaraan voorwaarden waren verbonden. Alle delen bevatten dan 
ook een alfabetisch-lexicografische index. Afzonderlijke, cumulatieve indexen zoals op de 
resoluties van de Oudraad of het gerecht zijn niet aanwezig en waarschijnlijk ook niet 
gemaakt. De aard van de besluiten vergde geen langetermijn geheugen.  

Conclusies burgemeesterskamer 
De resoluties van de burgemeesters laten dezelfde ontwikkeling zien als die van het 
gerecht. Ze worden gaandeweg formeler. Inhoudelijk betreffen ze vooral dagelijkse 
bemoeienissen: benoemingen, vergunningen, contracten. Opmerkelijk is de betrekkelijk late 
(1761) afsplitsing van het rekestboek, waarmee Van de Wall is begonnen. Alle registers 
bevatten een index van hoge kwaliteit. De twee speciale resolutieboeken - geheime en die 
betreffende financiën – zijn slechts korte tijd in gebruik geweest. Beide zijn aangelegd in de 

                                                           
64 SA 3, invnr 864 1758-1788; het is waarschijnlijk dat hierop nog een deel is gevolgd; mogelijk is dat in de 
turbulente periode na 1795 door een regent meegenomen. 
65 Resolutie burgemeesters 19-3-1742. SA 3, invnr 850, fol 107vs. 
66 Het commissiearchief SA 3, invnrs 3397a-3400.  
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periode dat Van de Wall formeel al secretaris van de burgemeesterskamer was, maar in 
werkelijkheid een substituut de functie waarnam.  

7.3 Bataafs-Franse periode 

7.3.1 Inleiding 
De vastlegging van besluiten en beraadslagingen van de opeenvolgende besturen in de 
Bataafs-Franse periode (1795 en 1813) resulteerde in de volgende series:  
 

Archief Invnrs  Omschrijving Periode 

SA 4 28 Notulen van de raadsvergaderingen. 5 delen 1795-1797 
SA 4 32 Notulen van de raadsvergaderingen. 7 delen 1795-1798 
SA 4 34 Notulen van de raadsvergaderingen. 12 delen 1797-1803 
SA 4 35 Notulen van de raadsvergaderingen. 5 delen 1803-1808 
SA 4 37 Notulen van de vroedschapvergaderingen. 1 deel 1805-1811 
SA 4 41 Notulen van de conseil municipal. 1 deel 1811-1813 
SA 4 79 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 

wethouders. 6 delen 
1808-1810 

SA 4 84 Notulen van de vergaderingen van de provisionele maire en 
adjuncten. 3 delen 

1811 

SA 4 87 Notulen van de vergaderingen van de maire en de president 
van het stadsbestuur. 3 delen 

1812-1813 

 
Tabel 7.4: Series Notulen  1795-1813 

 
In de analyse volg ik zoveel mogelijk de bestuurlijke veranderingen (zie paragraaf 4.3.2). 
Paragraaf 7.3.2 is gewijd aan de notulen van de achtereenvolgende raden; paragraaf 7.3.3 
aan het dagelijks bestuur. 

7.3.2 Opeenvolgende raden 

Februari 1795 tot juni 1797: Provisionele raad 
Notulen: SA 4, invnr 28, 5 delen. 
 
Het nieuwe bewind bracht een nieuw bestuur, de provisionele raad der stad Dordrecht, die 
op 2 februari werd geïnstalleerd. Een nieuw resolutieboek werd aangelegd, waarin ook nog 
de besluiten van de municipale raden van 23 januari tot 2 februari werden afgeschreven.67 

                                                           
67 SA 4, invnr 28, 5 banden. De administratieve herkomst van de invnrs 25 en 26, net-, respectievelijk kladnotulen 
van de vergaderingen van de provisionele municipaliteiten, is onzeker; beide stukken zijn in 1853 aangekocht op 
de veiling Schouten. 
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In plaats van resoluties wordt nu de term ‘notulen’ gebruikt. In de nog geen twee en half 
jaar van zijn bestaan heeft de raad vijf volumineuze banden met resoluties en bijlagen 
geproduceerd, ongeveer vier maal zo veel als de Oudraad over eenzelfde periode placht 
voort te brengen. Elke band bevat de notulen en bijlagen van een half jaar. Voor een deel is 
de toename te verklaren door de hogere vergaderfrequentie, maar het is vooral de 
hoeveelheid ingekomen stukken, die ouder gewoonte achter de notulen zelf werden 
ingebonden, die de omvang van de banden veroorzaken.  
Wat de wijze van notuleren en registervorming betreft verandert er weinig of niets. Nog 
steeds worden de bladen gevouwen om de kantlijnen te bepalen, de notulen van de vorige 
vergadering geresumeerd en vervolgens gehouden voor gearresteerd.  
 
Zoals bij de Oudraad vond de resumptie plaats vanaf de conceptnotulen. Deze zijn voor de 
periode tot en met 1809 in één serie bewaard gebleven.68 De serie bevat dus de 
conceptnotulen van achtereenvolgende raden tot aan de inlijving van het Koninkrijk 
Holland bij Frankrijk. De conceptnotulen van de vroedschap vormen samen één pak, per 
vergadering een lias; het orgaan kwam slechts enkele malen per jaar bijeen. De pakken 
bevatten de ingekomen stukken die niet als insertie in de hiervoor genoemde netnotulen 
zijn opgenomen en de concepten van de uitgaande brieven. 
 
Naast deze twee series bevat het archief nog een derde serie notulen uit dezelfde periode, in 
de inventaris beschreven als Notulen van de raadsvergaderingen, 2 februari 1795 - 15 
maart 1798. 7 delen.69 Deze serie, met uniforme halfleren (roodgeverfd schapenleer) 
banden, bestaat uit in het net geschreven notulen, maar zonder de bijlagen. De eerste zes 
delen beslaan de periode tot 28 juni 1797; het zevende deel is een kopie van de netnotulen 
van de raad der burgerij van Dordrecht en de Merwede (zie hierna). Of deze serie 
oorspronkelijk tot het stadsarchief heeft behoord, is de vraag. Hoewel de inventaris dat niet 
vermeldt, is de serie in 1853 aangekocht op de veiling van de boekerij van Jan Schouten.70 

Juni 1797- 15 maart 1798: Raad der burgerij van Dordrecht en de Merwede 
Notulen: SA 4, invnr 34, delen a en b. 
 
Op de eerste serie netresoluties sluit direct aan de serie in de inventaris beschreven onder 
nummer 34, Notulen van de raadsvergaderingen, 1797-1803.12 delen. De eerste twee delen 
zijn de notulenboeken van de raad der burgerij, de overige tien die van de municipaliteit.  
De raad der burgerij van Dordrecht en de Merwede, die de provisionele raad opvolgde, ving 
zijn beraadslagingen aan in de middag van 28 juni 1797; ’s morgens was de provisionele 
raad nog bijeen geweest om de notulen van zijn laatste vergadering vast te stellen. De 
secretarissen hebben de notulen van de nieuwe raad fysiek gescheiden gehouden van die 
van zijn voorganger door ze afzonderlijk te laten inbinden. Op 15 maart van het jaar erop 
werd de raad alweer ontbonden. Weer hielden de secretarissen de notulen van de 
opgeheven raad gescheiden van die van zijn opvolger. Overvoorde, die het archief 

                                                           
68 SA 4, invnr 33, 15 pakken. 
69 SA 4, invnr 32. 
70 Van den Brandeler, Inventaris. Deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 46. Catalogus Schouten, deel 2, nr 1109. 
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inventariseerde, heeft het verschil mogelijk niet gezien; evenmin heeft hij het pak 
conceptnotulen van 1798 in twee delen gesplitst, zoals hij dat trouwens ook niet voor het 
pak van 1797 heeft gedaan.  

Maart 1798 – december 1802: Municipaliteit van Dordrecht en de Merwede 
Notulen: SA 4, invnr 34c-l. 10 banden. 
 
Op 15 maart 1798 werd een nieuwe raad, de municipaliteit,  geïnstalleerd. De secretarissen 
begonnen bewust met een nieuwe serie notulen door ze niet met die van januari en februari 
in één band te laten binden. In de regel gebruikten ze twee banden voor een jaar. Voor 1797 
werden dat er noodgedwongen drie, omdat de notulen van maart tot en met december niet 
in één deel pasten.  
Naar vorm zijn de drie series notulen (provisionele raad, raad der burgerij en municipaliteit 
gelijk: perkamenten banden, de bijlagen genummerd en achter de notulen in dezelfde band 
gebonden, zoals dat al zo lang bij de Oudraad de praktijk was geweest.  
 
In vergelijking met de Oudraad is het opvallend dat er geen indexen zijn. Als 
inventarisnummer 30 is een index over de jaren 1795-1796 opgenomen, maar deze, 
afkomstig van oud-secretaris Paulus Gevaerts, is pas in 1849 aan het archief toegevoegd.71 

Januari 1803 – januari 1808: Raad der stad Dordrecht en van de Merwede 
Notulen: SA 4, invnr 35, 5 delen. 
 
De nieuwe raad vergaderde voor het eerst op 6 januari 1803. De secretarissen zouden toch 
al met een nieuwe band zijn begonnen. Naar vorm onderscheiden de net-notulen zich niet 
van die van de voorgaande serie, invnr 34. Deze serie heeft per jaar slechts één band. Het 
laatste deel sluit af met het proces-verbaal van ontbinding van de raad op 30 januari 1808.72 
Ook op deze notulen heeft de secretarie geen indices gemaakt.  

Januari 1808 – december 1809 (augustus 1811): vroedschap (provisionele raad) 
Notulen, SA 4, invnr 37, 1 deel. 
 
Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 fungeerde de vroedschap nog tot augustus 1811 als 
provisionele raad. De notulen van januari 1808 tot en met augustus 1811 beslaan niet meer 
dan één deel van bescheiden omvang, dat ook nog eens voor tweederde leeg is, gebonden in 
een perkamenten band. De vroedschap vergaderde niet veel meer dan twee of drie maal per 
jaar. In de notulen wordt wel verwezen naar (ongenummerde) inserties, maar deze zijn niet 
ingebonden. De secretaris van de vroedschap heeft het deel duidelijk afgesloten. 

Augustus 1811 – november 1813: Conseil municipal 
Notulen: SA 4, invnr 41, 1 deel. 

                                                           
71 De index maakt onderdeel uit van een aantal archivalia uit de nalatenschap. SA 5, invnr 263. 
72 Het originele proces-verbaal is SA 4, invnr 36. 
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De notulen beginnen met het proces-verbaal van installatie, 6 augustus 1811. Evenals de 
notulen van de vroedschap is het slechts één deel, met een perkamenten band. Ook de 
conseil municipal vergaderde weinig frequent. De notulen zijn in het Frans gesteld en 
steeds ondertekend door alle aanwezigen. De laatste genotuleerde vergadering is die van 15 
november 1813. Van deze notulen zijn voor de periode 16 november 1811 tot 29 oktober 
1813 de conceptnotulen bewaard gebleven.73 

7.3.3 Dagelijks bestuur 
 
Het reglement op het bestuur der steden van de eerste klasse van 20 oktober 1807 voorzag 
in een dagelijks bestuur bestaande uit een burgemeester en (voor Dordrecht aanvankelijk 
vier) wethouders. Zij waren tevens lid van de vroedschap, waarvan de burgemeester ook 
voorzitter was. Het betreft hier een nieuw bestuursorgaan en de serie notulen, Verbaal van 
het verhandelde bij Burgemeester en Wethouderen der stad Dordrecht, is dan ook geheel 
nieuw. De vergaderfrequentie van het college was hoog: de regel was een maal per week, 
maar afhankelijk van de noodzaak kon het ook dagelijks zijn.  
Volgens de institutionele geschiedenis (paragraaf 4.3.2) zouden er drie opeenvolgende 
colleges van het dagelijks bestuur geweest moeten zijn: 
 

Burgemeester en (4) wethouders 1808-20/8 1809-31/12 
Provisionele maire en adjuncten 1810-1/1 1811-28/6 
Maire en (2) adjoints 1811-28/6 1813-nov 

 
Tabel 7.5: dagelijks bestuur 1808-1813 

 
De inventaris van het archief beschrijft drie series:  
 

Notulen van de vergaderingen van de burgemeester en wethouders, 2 februari 
1808 - 31 december 1810. 6 delen (SA 4, invnr 79)  

 
Notulen van de vergaderingen van de maire en adjoints, 4 januari - 31 december 
1811. 3 delen (SA 4, invnr 84). 

 
Resoluties van de maire et adjoints, 1812-1813, 3 delen (SA 4, invnr 87).. 

 
Bij nadere beschouwing blijken de series in werkelijkheid toch iets anders zijn. Wat de 
eerste serie betreft (SA 4, invnr 79) is niet met 100% zekerheid vast te stellen dat de 
secretarissen in 1810 met een nieuwe serie zijn begonnen; de notulen - Verbaal van het 
verhandelde genoemd – van burgemeester en wethouders over de jaren 1808 en 1809 
beslaan steeds twee banden, die doorgaans elk een half jaar omvatten. Ook zonder 
bestuurswijziging zou het jaar 1810 al met een nieuwe band zijn begonnen. Wel is er een 

                                                           
73 SA 4, invnr 42. 
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verschil in terminologie en vorm: er is geen sprake meer van verbaal en evenmin van 
resoluties of notulen, maar eenvoudig de datum en de zakelijke inhoud van de beslissing. 
De conceptnotulen (SA 4, invnr 80, 1808-1809) suggereren eveneens een breuk in 1810. De 
tien delen indices, die zowel op de notulen van de raad als op de verbalen van burgemeester 
en wethouders zijn gemaakt (SA 4, invnr 81) sluiten weer wel 1810 in. 
De serie notulen loopt duidelijk door na 1811, tot en met juli. De eerste twee banden van 
1811 (SA 4, invnrs 84a en b) horen bij SA 4, invnr 79. De twee delen indices over 1811 
(SA 4, invnr 86) hebben betrekking op 84a en b, en niet op het derde deel. Dit derde deel 
van de notulen (invnr 84c) begint 7 augustus 1811 met het “proces-verbal d’installation …. 
du maire, des adjoints e des conseillers Municipaux de la ville de Dordrecht”. Deze band is 
het eerste deel van de derde serie, het resolutieboek van de maire (SA 4, invnr 87). De 
secretarissen Gevaerts en Rees werden vervangen door Servaas Lotsij, voorheen klerk ter 
secretarie. Behalve in het proces-verbaal van installatie en de correspondentie met de sous-
prefect is de voertaal Nederlands. Aanvankelijk vergaderde de maire met zijn twee adjoints, 
maar al aan het einde van 1811 waren dezen niet meer present; alleen wanneer de maire 
afwezig was, nam één van de adjoints waar. De notulen worden steeds korter, in 1813 
bestaat het grootste deel van het verbaal uit de correspondentie.74  Naar Frans model heeft 
Lotsij voor 1813 een indicateur, een agenda van ingekomen en uitgaanse stukken 
aangelegd, zelfs met een complementaire index en hoofdenlijst. De index is echter slechts 
tot juli 1813 bijgehouden.75 De indicateur vervangt voor een belangrijk deel het 
resolutieboek, dat inderdaad over 1813 niet meer naar bijlagen verwijst. Van een 
voorschrift tot het bijhouden van een indicateur is niet gebleken. De sous-prefect, die een 
vergelijkbare indicateur hield en een identieke index, was de broer van de Dordtse maire. 
De Dordtse indicateur is eenvoudiger van opzet dan die van de sous-prefect, die een model 
voor de prefecture gebruikte.76 
 
De opschriften op de banden bevestigen bovenstaande analyse. Tabel 7.8 geeft de structuur 
van de series verbalen van het dagelijks bestuur, afgezet tegen de wijzigingen in het 
bestuur. 
De in totaal twaalf delen indices (1801-1811; SA 4, invnrs 84 en 85) hebben 
achtereenvolgens betrekking op de notulen van de raad, tot januari 1808 (SA 4, invnrs 34h-l 
en 35), burgemeester en wethouders 1808-1809 (SA 4, invnrs 79a-d) en provisionele maire 
en adjuncten 1810-1811, juli (SA 4, invnrs 79e-f en 84a-b). Waarom de indices vóór 1801 
ontbreken is onduidelijk.  
Voor de maire bestaat alleen een index over 1813 (SA 4, invnr 93a).  
 
 

Bestuur Van Tot Series 

                                                           
74 Ingekomen stukken, SA 4, invnr 93a-b; de stukken zijn alle genummerd. Kopieboek. SA 4, invnr 95a.  
75 SA 4, invnrs 93C en 93C, beschreven als Index op de bijlagen.  
76 Nationaal Archief, Archief van de onder-prefect [= sous-prefect] Dordrecht, invnrs 18-21. Een systematisch 
onderzoek naar de introductie van de indicateur in Nederland is gewenst. Vergelijk Stein, Französches 
Verwaltungsschriftgut. 
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Burgemeester en (4) 
wethouders 

1808-
20/8 

1809-
31/12 

SA 4, invnrs 79a-d, 4 banden 

Provisionele maire en 
adjuncten 

1810-
1/1 

1811-
28/6 

SA 4, invnrs 79e-f en 84a-b, 4 banden 

SA 4, invnrs 84c en 87, 4 banden 
SA 4, invnrs 93A-B Ingekomen stukken bij de maire, 1813. 
2 pakken 
SA 4, invnr 95. Brievenboek van de maire, 1813. 1 deel. 

Maire en (2) adjoints 1811-28/6 
1813-nov 

SA 4, invnrs 95C-D Indicateur van ingekomen en uitgaande 
stukken, met index, 2 delen. 

 
Tabel 7.6: Series Dagelijks bestuur 1808-1813 

 
In het bestuursvacuüm dat ontstond na de aftocht van de Fransen (die bovendien nog enkele 
malen voor de stad verschenen) bleef de maire op zijn post, bijgestaan door een ad hoc 
samengesteld college van notabelen. Dat verklaart waarom het verbaal van de maire nog tot 
29 december doorloopt.  

7.3.4 Conclusies Bataafs-Franse tijd 
 
Vorm en omvang van de resoluties, notulen of verbalen weerspiegelen het politieke belang 
van het orgaan. Tot januari 1808 was de raad of municipaliteit het belangrijkste 
bestuurscollege. In de wijze waarop de besluitvorming werd vastgelegd, zetten de 
secretarissen de traditie van de Oudraad voort: resumptie van de concept resoluties, 
afschrijven in het net, toevoegen en nummeren van de ingekomen stukken en, wanneer een 
zekere omvang was bereikt, inbinden. De concept notulen waren zodanig geschreven dat er 
ruimte was om correcties aan te brengen voordat de klerk de notulen in het net schreef. Dat 
de vergaderfrequentie hoger was dan die van de Oudraad en het aantal ingekomen stukken 
aanzienlijk toenam leidde niet tot wezenlijke veranderingen. De bijlagen, die als vanouds 
ingebonden werden achter de notulen, vertonen alle kleine gaatjes; ze werden per 
vergadering met een touwtje bijeengebonden. Na het afschrijven van de notulen in het net 
werden de stukken die een fiat insertio hadden gekregen terzijde gelegd om te zijner tijd bij 
de netresoluties te worden ingebonden. De rest bleef bij de kladnotulen.77 
Toen in januari 1808 een college van burgemeester en wethouders werd ingesteld werd de 
traditionele wijze van notulering voor dit college voortgezet. Vanaf augustus 1811 
functioneerde de maire vrijwel als een eenhoofdig orgaan; de formulering van de besluiten 
veranderde, de archivering ervan aanvankelijk niet, maar in 1813 verliest het resolutieboek 
zijn betekening; het bevat nog maar weinig besluiten; de meeste zijn direct als uitgaand 
stuk gearchiveerd in een kopieboek, parallel aan de ingekomen stukken, die niet meer bij de 
notulen zijn ingebonden. De indicateur vervangt het resolutieboek als saambindend 
instrument. 
 

                                                           
77 SA 4, invnr 33.  
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Indicering lijkt pas vanaf 1801 consequent te uitgevoerd. De index over de jaren 1795 en 
1796 op de notulen van de (provisionele) raad is pas in 1849 bij het archief gevoegd.78 Op 
het verbaal van de maire vanaf augustus 1811 is een index gemaakt voor de eerste vijf 
maanden. De jaren 1812 en 1813 hebben een chronologisch repertorium. 
 
In onderstaande tabellen zijn de notulen van de opeenvolgende raden en dagelijkse 
besturen, herschikt en de beschrijvingen aangepast. 
 
Opeenvolgende raden 
 

Invnr Beschrijving 

28 Notulen van de provisionele raad der stad Dordrecht en de Merwede, 1795-1797 juni. 5 delen 
34a-b Notulen van de vergaderingen van de raad der burgerij van Dordrecht en de Merwede, 1797 juni – 

1798 maart 15 
34c-i Notulen van de municipaliteit, 1798 maart 15 – 1802 december, 10 delen 
35 Notulen van de raad der stad Dordrecht en van de Merwede, 1803-1808 jan 30. 5 delen 
37 Notulen van de vroedschap, vanaf 1810 provisionele raad, 1808 jan – 1811 aug. 1 deel 
41 Notulen van de conseil municipal, 1811 aug – 1813. 1 deel 
32 Kopie notulen van de vergaderingen van de provisionele raad en de raad der burgerij, 1795-1798 

maart 15.  
33 Conceptnotulen van achtereenvolgens: de Provisonele raad, raad der burgerij, municipaliteit, raad 

der stad en vroedschap, 1795-1809. 15 pakken 

 
Tabel 7.7: notulen van de raad en vroedshcap, herschikt. 

 
Dagelijks bestuur 
 

Invnr  Omschrijving 

79, 84a-b Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, vanaf 1810 Provisionele maire en 
adjuncten, 1808 feb – 1811 aug. 8 delen 

84c en 87 Notulen van de maire en adjoincts, 1811 aug – 1813. 4 delen 
94-95 Ingekomen stukken bij de maire; kopieboek van de maire, 1813 

 
Tabel 7.8: notulen en verbaal burgemeester en wethouders, maire en adjoints, herschikt 

                                                           
78 SA 4, invnr 30. Zie voor de herkomst SA 5, invnr 263: Proces-verbaal, 16-7-1849 van overdracht van de 
navolgende bescheiden door jhr W. Gevaerts van Nuland, namens de erven van jhr. P. Gevaerts, in leven secretaris 
van de stad Dordrecht. 
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7.4 Van 1813 tot aan de gemeentewet van 1851 

7.4.1 Inleiding 
In de periode tot aan de gemeentewet van 1851 veranderde het gemeentebestuur weliswaar 
enkele malen, maar dit leidde niet tot ingrijpende wijziging in de methode van vastlegging 
van de besluiten. Vanaf 1816 bestond het gemeentebestuur weer uit een dagelijks bestuur 
en een raad, min of meer zoals dat tussen 1808 en augustus 1811 had gefunctioneerd.  
Paragraaf 7.4.3 beschrijft de vastlegging van de raadsvergaderingen; paragraaf 7.4.4 die van 
het dagelijks bestuur. Aan deze paragrafen gaat in paragraaf 7.4.2 een globale analyse van 
het stadsarchief 1813-1851 vooraf om de plaats van de series notulen te bepalen. 

7.4.2 Structuur van het archief: overige series 
De notulen van de raad en het dagelijks bestuur zijn niet de enige series in dit archief.79 De 
secretarie hield een groot aantal registers bij, zoals de kiezersregisters, registers voor de 
militie,80 landstorm en schutterij, registers van de burgerlijke stand en de 
bevolkingsregisters. Het betreft hier steeds routinezaken, die door het secretariepersoneel 
grotendeels zelfstandig werden afgedaan, voortkomend uit van hogerhand opgelegde wet- 
en regelgeving. Enkele series hebben een oudere oorsprong, bijvoorbeeld de twee delen 
Registers van besluiten tot aanstelling van ambtenaren, 1810 - 1846. (SA 5, invnrs 
311-312). Deze registers bevatten afschriften van benoemingsakten. Ze zijn de voortzetting 
van het register over de periode 1795-1809 (SA 4, invnr 113), dat op zijn beurt weer een 
voorganger had in de serie Registers van offitiën, 1676-1795 (SA 3, 1911-1915). De 
registers waren oorspronkelijk aangelegd voor de inning van het ambtgeld, dat overigens 
ook nog in de negentiende eeuw werd geheven. De serie wordt verder voortgezet in SA 6, 
invnrs 1507a-c, doorlopend tot 1920. 
 
De secretarie hield ook registers bij voor de inning van rijksbelastingen. Het Koninklijk 
Besluit van 4 oktober 1816 (Stbl. nr. 54) omtrent de plaatselijke belastingen liet de 
mogelijkheid open om vijf additionele procenten van de hoofdsom der grondbelasting en 
van de personele belasting te innen, voorts tot het opleggen van onderhoudsomslagen, 
hoofdelijke omslagen en accijnzen. De wet van 12 juli 1821 (Stbl. nr. 9), de zogenaamde 
Beginselenwet, bracht hierin geen verandering.81 
 
Gerelateerd aan bovengenoemde series bevinden zich in het archief kleinere registraties en 
verzamelingen van losse stukken. Met de hoofdseries, de notulen van de raad en het 
dagelijks bestuur, hebben deze geen rechtstreeks verband. 

                                                           
79 Een aantal series in SA 3 (1572-1795) komt in de volgende twee hoofdstukken aan de orde. Van het stadsarchief 
4 (1795-1813) zijn weinig series bewaard gebleven; voor zover series een langere looptijd hadden, wordt daarvan 
in deze paragraaf melding gemaakt. 
80 De registratie van dienstplicht was al in de Franse tijd begonnen. Zie SA 4, invnrs 135-142. 
81 Klep, Lansink en Van Mulken, Hoofdelijke omslag. 
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7.4.3 Gemeenteraad 
Van de vergaderingen van notabelen, in november 1813 door de sous-prefect 
bijeengeroepen om zijn broer, de maire, bij te staan, zijn de verbalen van 18, 19, 20 en 21 
november bewaard gebleven, zowel in concept (SA 5, invnr 1) als in net (SA 5, invnr 2). 
De notabelen vormden een tussenbestuur, dat zich vanaf 17 januari 1814 Voorlopige raad 
mocht noemen en een notulenboek aanlegde, waarin de oudere verbalen opnieuw werden 
afgeschreven (SA 5, invnr 5). Met het in werking treden van het bestuursreglement op 2 
januari 1816 werd deze Voorlopige raad opgeheven en het notulenboek afgesloten. De serie 
omvat vijf omvangrijke delen, naar vorm gelijk aan de notulenboeken van de municipale 
raad tot 1808 en de verbalen van burgemeester en wethouders tot 1810.  
 
Het reglement van 1816 gaf de raad slechts beperkte bevoegdheden. Aanvankelijk 
vergaderde hij nog enkele malen per maand, aan het einde van de periode niet meer dan één 
maal in de twee maanden.  
Het reglement van 1824 bracht nauwelijks verandering in de bevoegdheden. Overvoorde, 
die het stadsarchief van 1813 tot 1851 inventariseerde, bracht dan ook geen cesuur aan in 
de serie notulen van de raadsvergaderingen van 1816-1851. De banden bevatten twee of 
drie jaar aan notulen, Verbaal van het verhandelde bij de Raad der stad Dordrecht, met de 
bijlagen. Elke band omvat 300-400 bladzijden en circa 200 bijlagen, vrijwel steeds stukken 
die door het dagelijks bestuur waren ingebracht.  
 
Schematisch: 
 

Periode Orgaan Invnrs Omvang 

1813-1816 Tussenbestuur en Voorlopige raad 5-9 5 banden 
1816-1823 Raad der gemeente 
1824-1851 Raad der gemeente 

11-24 14 banden 

 
Tabel 7.9: Notulen van de raad, november1813-1851 

 
De notulen 1816-1851 bevatten per band een alfabetisch-chronologische index. Dat wil 
zeggen dat per letter de lemma’s in chronologische, niet-lexicografische volgorde zijn 
ingeschreven. Dat doet vermoeden, dat de index gelijktijdig met het in het net schrijven van 
de notulen zijn bijgehouden. Het heeft er ook alle schijn van, dat wel direct de datum van 
de notulen is aangegeven, maar dat de paginanummers later – na het inbinden - zijn 
bijgeschreven.  

7.4.4 Dagelijks bestuur 
Op 2 januari 1816 werd het college van vier burgemeesters geïnstalleerd. Bij toerbeurt was 
één van de vier voorzitter. De vergaderfrequentie was hoog, enkele malen per week. Per 
jaar produceerde het college drie lijvige banden aan resoluties met genummerde bijlagen 
(SA 5, invnrs 41-64): Verbaal van het verhandelde bij de heeren burgemeesters. Over de 
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jaren 1816-1824 zijn dat 24 banden; voor elk jaar is een afzonderlijke index gemaakt (SA 
5, invnrs 65-74). 
Het college van burgemeester en wethouders, dat per 12 maart 1824 de vier burgemeesters 
als dagelijks bestuur opvolgde, continueerde de wijze van verslaglegging, nu onder de titel 
Verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht (SA 4, 
invnrs 75-177). Hoewel het college van burgemeester en wethouders pas op 12 maart was 
geïnstalleerd heeft de secretarie de notulen van de vier burgemeesters van 1 januari 1816 tot 
12 maart met die van burgemeester en wethouders vanaf 12 maart tot en met eind april in 
één band samengevoegd. De rugtitel van de perkamenten band is Besluiten der 
Burgemeesteren en Burgemeester en Wethouders 1824 1e deel . Deze geeft dus evenmin de 
formele cesuur aan.  
In de vorm van de notulen veranderde er weinig ten opzichte van de voorgaande periode, 
noch redactioneel, noch fysiek. De notulen van de vorige vergadering worden gearresteerd, 
de burgemeester licht de ingekomen stukken toe, doet voorstellen, het college delibereert; 
indien nodig gaan kopieën van de besluiten naar ambtenaren, in voorkomend geval wordt 
advies gevraagd aan de stadsarchitect, de kamer van koophandel, of aan een commissie uit 
de raad. Wat wel veranderde is dat de uitgaande brieven niet meer in extenso in de notulen 
worden afgeschreven, maar dat de minuut als een bijlage aan het verbaal wordt toegevoegd. 
De secretaris, die met de burgemeester de vergaderingen voorbereidde, had het concept al 
ter vergadering gereed, alleen de rechterzijde beschreven zodat aanvullingen en wijzigingen 
aan de linkerzijde konden worden toegevoegd. Het aantal bijlagen is dan ook aanzienlijk, 
dikwijls meer dan 600 per band. 
 
De indexen op de notulen zijn op dezelfde manier bijgehouden als die van de raadsnotulen. 
 
Armenzaken 
Een min of meer structurele wijziging vond plaats in 1835. De toegenomen bemoeienis van 
het college met armenzaken leidde tot afzonderlijke notulering (SA 5, invnrs 697-711, 
voortgezet na 1851 tot en met 1856, SA 6, invnrs 3371-3375). Het lijkt alsof het college 
afzonderlijk vergaderde, maar de dagen van de algemene vergaderingen en die betreffende 
armenzaken zijn dezelfde. Waarschijnlijk vooral voor de ambtelijke afhandeling van de 
beslissingen van burgemeester en wethouders was het praktisch dit separaat te registreren. 
De notulen beslaan in de regel één band per jaar, inclusief de bijlagen. De uitgaande 
brieven zijn in afzonderlijke brievenboeken afgeschreven.82 De armenwet van 1854 maakte 
afdoening van routinezaken door de secretarie mogelijk, waardoor het college zodanig 
ontlast werd, dat de speciale notulering niet langer noodzakelijk was. In 1859 werd 
bovendien een Burgerlijk Armbestuur ingesteld.83 

7.4.5 Conclusies eerste helft 19de eeuw 
De traditie van de voorgaande besturen werd voortgezet; echte vernieuwingen vonden niet 
plaats, in grote trekken voldeed het systeem in de praktijk. Wanneer voor de uitvoering van 

                                                           
82 SA 5, invnrs 712-723 en SA 6, invnr 3375; abusievelijk is aan het register hetzelfde nummer toegekend als aan 
de laatste band van de resoluties betreffende armenzaken. 
83 Archief van het burgerlijk armbestuur 1859-1921 (archiefnummer 149).  
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de beslissingen een groot beroep gedaan moest worden op het ambtelijke apparaat – meer 
dan alleen kopiëren van extractbesluiten – bleek het handzaam daarvoor een afzonderlijk 
register aan te leggen, zoals voor armenzaken. In de volgende periode zullen we daarvan 
meer voorbeelden zien.  

7.5 Na de gemeentewet van 1851 

7.5.1 Inleiding 
De gemeentewet van 1851 legde het primaat van het gemeentebestuur bij de gemeenteraad. 
Uit zijn midden werden de wethouders gekozen; de burgemeester werd door de Kroon 
benoemd. Het college van burgemeester en wethouders bleef het dagelijks bestuur vormen; 
het bereidde de raadsbesluiten voor en droeg zorg voor de uitvoering. De opzet van deze 
paragraaf is gelijk aan die van de vorige: eerst een beknopt overzicht van de hoofdstructuur 
van het archief na 1851; dan komen de notulen van de gemeenteraad aan de orde en 
vervolgens die van burgemeester en wethouders en tenslotte in § 7.5.5 trek ik de conclusies 
voor deze paragraaf. 

7.5.2 Structuur van het archief: overige series 
Van Dalen heeft het archief gestructureerd naar deelarchieven: de gemeenteraad, de 
raadscommissies, het college van burgemeester en wethouders, burgemeester en de 
secretarie. Het betreft hier, evenals in de periode 1813-1851, registers en andere stukken die 
ambtelijk zijn behandeld: kieswet, dienstplicht, belastingheffing, kadaster enz. Duidelijk 
zichtbaar zijn de nieuwe taken die aan de gemeente zijn opgelegd bij de uitvoering van 
wetgeving: drankwet, veiligheidswet (later hinderwet), beroeps- en ongevallenwet, 
onderwijswet, arbeidswet, invaliditeitswet, enz.  

7.5.3 Gemeenteraad 
Aanvankelijk veranderde er niets in de vorm van de notulen van de gemeenteraad. Het 
eerste deel loopt over 1851-1853, zoals ook de delen ervoor (SA 5, invnrs 11-24) steeds 
twee of drie jaar besloegen. Wel is de secretarie na 18 oktober 1851, met het van kracht 
worden van de gemeentewet en na de verkiezing van de nieuwe raad, met een nieuwe band 
begonnen. Van1860 tot en met bevat een deel steeds de notulen van een heel kalenderjaar. 
Tussen 1899 en 1909 zijn er twee banden voor een jaar noodzakelijk, vanaf 1910 volstaat 
weer één band. In dat jaar ging de secretarie over op een dossierstelsel (zie hoofdstuk 9), 
waardoor het grootste deel van de vergaderstukken niet meer als bijlage bij de notulen werd 
ingebonden. 
 
De banden vóór 1910 bevatten alle bijlagen en een index. Tot aan het begin van de 
twintigste eeuw werd nog perkament gebruikt voor het inbinden, vanaf 1920 zijn het 
halflinnen banden. 
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Vanaf 1859 verschenen de notulen ook in druk.84 Na 1920 zijn de gedrukte notulen tevens 
de officiële, ondertekend door de burgemeester en de secretaris. De geheime notulen bleven 
in handschrift; deze werden voor de gewone notulen gebonden.   
Met de invoering van het gedrukte verslag als het officiële werd dit gelijktijdig ook een 
stenografisch verslag. In 1920 klaagde een gemeenteraadslid daarover: een jaargang woog 
vroeger (toen het volgens een interrumperend lid nog ‘een goede boel was’) 9 ons, nu 5 kg. 
Burgemeester en wethouders stelden echter dat een stenografisch verslag goedkoper was 
dan een analytisch verslag, omdat voor dit laatste een gespecialiseerde ambtenaar 
noodzakelijk was, die bovendien bij langdurige raadsvergaderingen – sommige duurden 6 
uur of meer! -ook nog eens afgelost zou moeten worden. Het ontevreden raadslid vroeg 
zich nog wel af waarom het in de krant dan wel kon.85 Een jaar later stelde het college voor 
een hoofdcommies aan te stellen, die met het opmaken van een analytisch verslag belast 
zou worden.86 

Raadscommissies 
Van de vaste raadscommissies bevat het archief notulen van de Commissie van bijstand in 
het beheer en onderhoud van de plaatselijke werken en eigendommen (1870-1916), 2 delen 
(SA 6, invnrs 521-522); de Commissie van bijstand voor de gasfabriek, 
hoogdrukwaterleiding en het elektriciteitsbedrijf (1893-1920), 4 delen (SA 6, invnr 561-
564); de Commissie van bijstand in het beheer van de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, 1896-1929, 2 delen (SA 6, invnrs 601-602).  

7.5.4 Dagelijks bestuur 
De registratie van de handelingen van het college van burgemeester en wethouders toont 
een complexer beeld dan dat van de gemeenteraad. De vorige paragraaf maakte melding 
van de afzonderlijke notulen betreffende de armenzorg (tot en met 1855).  
Het archief na 1851 bevat vergelijkbare series voor fabricage (vanaf 1867), de gasfabriek 
en hogedrukwaterleiding (vanaf 1893, na 1908 ook betreffende het elektriciteitsbedrijf) en 
voor onderwijs (vanaf 1917). Wat overbleef kreeg de naam algemene zaken. 
Tot en met 1897 veranderde er ten opzichte van vóór 1851 niets in de wijze van notulering. 
De delen heten nog steeds Verbaal van het verhandelde bij burgemeester en wethouders. 
De notulen en de bijlagen werden nog op dezelfde wijze in perkamenten banden 
ingebonden, doorgaans drie banden per jaar. Zelfs het vouwen van de bladen om de 
bladspiegel te bepalen, bleef in gebruik (zie paragraaf  7.2.1). De afsplitsing van een serie 
fabricage in 1867 betekende geen andere wijziging dan dat de hoofdserie algemene zaken 
ging heten.  
Met ingang van 1898 staakte de secretarie het inbinden van de notulen en bijlagen. Per 
vergadering werd een map aangelegd waarin de agenda en de ter vergadering te behandelen 
stukken werden geborgen. Tijdens de vergadering – en dikwijls al daarvoor – noteerde de 
secretaris de besluiten op de agenda. De traditionele manier van notuleren werd daarmee 

                                                           
84 Een volledige serie gedrukte notulen bevindt zich in de bibliotheek van het stadsarchief, nr 64501; deze bevatten 
een index, maar niet de bijlagen.  
85 SA 6, invnr 74, blz. 148, kolom 2. 
86 SA 6, invnr 75, raadsverslag 20-12-1821. 
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losgelaten. Twaalf jaar later volgde een nieuwe wijziging: de bijlagen werden niet langer 
bij de agenda/besluitenlijst bewaard, maar afzonderlijk op onderwerp of zaak tot dossiers 
bij elkaar gevoegd (zie paragraaf 9.3). Een klapper hielp de ambtenaren de stukken terug te 
vinden. Een index op de notulen was daardoor overbodig geworden en het maken daarvan 
dan ook gestaakt 87 
 

 
 

Afbeelding 7.1 Notulen (resoluties) van burgemeesters en wethouders over 1851. SA 6, invnr 801 

Afdeling fFabricage 
In 1867 begon de secretarie de vergaderingen van burgemeester en wethouders met de 
directeur van gemeentewerken afzonderlijk te notuleren. Het jaar daarvoor was de 
stadsarchitect Itz met pensioen gegaan, waarmee een tijdperk was afgesloten. Ook met hem 
en met de twee hoofdopzichters hadden burgemeester en wethouders vergaderd, maar de 
formele besluiten werden in het gewone resolutieboek geregistreerd.88 De nieuwe serie 
bestaat uit de formele besluiten, met de bijlagen: Verbaal van het verhandelde bij 
burgemeester en wethouders (afdeeling fabricage). Notulen en bijlagen werden tot 1898 
ingebonden zoals voor algemene zaken. Vooral na het van kracht worden van de 
veiligheidswet (1875, na 1896 hinderwet)89 en de woningwet (1901) nam het aantal 
bijlagen in aantal toe, vandaar dat ook voor fabricage de methode van inbinden werd 

                                                           
87 Indexen op de notulen van B&W, 1852-1909. SA 6, 1041-1099. 
88 In het archief van de dienst openbare werken (archiefnummer 218) bevindt zich een reeks resolutieregisters; 
deze zijn kopieën van de formele resoluties. Dat geldt althans voor invnr 6, 1863-1865. De oudere delen bleken 
niet meer te traceren. 
89 Geraedts, Hinderwetbescheiden. 
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losgelaten. In 1910 ging men over tot de invoering van dossiers, een serie voor fabricage 
algemeen en een serie voor hinderwetzaken.90 

Gasfabriek, hogedrukwaterleiding en elektriciteitsbedrijf 
Het toenemende belang van de gasfabriek en de waterleiding, die de gemeente in 1870 had 
verworven91, leidde tot een grotere bemoeienis van burgemeester en wethouders. Aan het 
begin van de jaren ’90 was het aantal te behandelen zaken en stukken zodanig groot 
geworden dat de secretaris besloot tot afzonderlijke notulering (SA 6, invnrs 2301-2341). 
De notulen en bijlagen werden, zoals voor algemene zaken en voor fabricage, per 
vergadering in een papieren map geborgen. Vanaf 1908 werden ook zaken betreffende het 
te stichten elektriciteitsbedrijf, dat in 1910 met de levering begon, op deze agenda gezet. 
Ook voor deze serie ging de secretarie in 1910 tot dossiervorming over en bevatten de 
agenda/besluitenlijsten geen bijlagen meer, maar uitsluitend verwijzingen naar de 
dossiers.92 

Onderwijs 
In 1917 begon de secretarie met afzonderlijke notulering van zaken betreffende het 
onderwijs (SA 6, invnr 3159-3167). De onderwijswetgeving van dat jaar legde 
gemeentebesturen ook taken op ten aanzien van het bijzonder onderwijs. De groei van de 
bevolking vanaf het einde van de negentiende eeuw had ook het aantal openbare scholen 
doen toenemen.  
De bijlagen werden direct in dossiers geborgen.  

7.5.5 Conclusies tweede helft negentiende eeuw 
 
Wat de notulering van de gemeenteraad betreft veranderde er weinig. Het toenemende 
belang van het electoraat en de publicatie van de notulen leidden tot grotere uitvoerigheid, 
maar niet tot wijziging van het systeem. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw 
werden notulen en bijlagen samen gebonden en gearchiveerd.  
Voor het college van burgemeester en wethouders zette de secretarie tot 1867 de 
gebruikelijke vorm van notulering en archivering van bijlagen voort. De vergroting van het 
takenpakket en intensivering van de overheidsbemoeienis resulteerden in afzonderlijke 
notulering voor fabricage, gemeentelijke bedrijven en onderwijs. Het waren de ambtenaren 
van de secretarie die belast waren met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten. 
Voor hen was het praktisch de stukken betreffende de hen toegewezen zaak bij elkaar te 
hebben en werkte het oude systeem van concentratie van alle stukken rond een vergadering 
niet meer. Duidelijk blijkt dat bij de behandeling van een aanvraag van een 
hinderwetvergunning, waarin de rol van het college beperkt blijft tot de aanwezigheid bij de 
hoorzitting en het bekrachtigen van het door de secretarie opgestelde conceptbesluit. De 
formele controle van de aanvraag, nazien van de stukken, het inwinnen van advies en 
                                                           
90 De serie fabricage algemeen, 1910-1917; SA 6, invnrs 1953a-j; hinderwetdossiers 1910-1929; SA 6, invnrs 
1952-2002.  
91 Zie paragraaf 4.2.1.  
92 Serie dossiers SA 6, invnrs 2405-2441.  
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inhoudelijke controle aan de hand van de wetgeving werden gedaan op de secretarie.93 De 
splitsing in series loopt steeds vooruit op organisatiewijzingen in de secretarie. Een 
afzonderlijk bureau voor fabricage dateert van 1905; verificatie en bedrijven van 1915; 
onderwijs van 1918.  
 
Na 1935 worden de afzonderlijke series niet voortgezet, maar in de notulen van 
burgemeester en wethouders wordt nog steeds onderscheid tussen de verschillende 
onderwerpen gemaakt. Deze worden echter samen met die betreffende algemene zaken per 
jaar beschreven. Bouw- en woningtoezichtzaken worden vanaf 1936 ook afzonderlijk 
genotuleerd. Bedrijven gaat Financiën en bedrijven heten; in 1954 komt daar 
personeelszaken bij. Wat de fysieke vorm betreft verschillen de omslagen niet van die van 
vóór 1936. Het mag niet worden uitgesloten dat de series tot 1935 eerder naar het 
gemeentearchief zijn overgebracht en als afzonderlijke series beschreven. De series vanaf 
1936 zijn mogelijk later overgebracht en door de behandelende archivaris per jaar 
samengevoegd.  

7.6 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 7 

Het is opvallend hoe de vorm van de resoluties, zoals die in de loop van de achttiende eeuw 
voor de Oudraad is ontwikkeld, zich nog een eeuw heeft kunnen handhaven in de notulen 
van de opvolgende besturen, zowel het dagelijks bestuur als de raad: de opmaak van de 
bladzijden, zelfs het vouwen van de bladen voor het bepalen van de bladspiegel, het 
inbinden van de bijlagen. Er is duidelijk een relatie te zien tussen het soort beslissingen en 
de wijze van notuleren. De resoluties van het gerecht en van de burgemeesterskamer in het 
Ancien Régime zijn veel zakelijker dan die van de Oudraad. Laatstgenoemd college 
reageerde vooral op de politieke situatie in Den Haag en bepaalde in grote trekken het 
beleid van de stad. Beide andere organen reageerden veel directer op verzoeken van burgers 
en ontwikkelingen binnen de stad. Het gerecht gebruikte verschillende registers om zijn 
beslissingen te documenteren: naast het resolutieboek zijn er het aktenboek, het rekestboek, 
het burgerboek en het notulenboek. In hoofdstuk 9 zullen we zien dat het gerecht ook zijn 
correspondentie verschillend archiveerde. De burgemeesters beginnen in 1761 met een 
afzonderlijk rekestboek.  
In de Bataafs-Franse tijd beperkt het stadsbestuur zich vooral tot lokale zaken; wel wordt 
het bestookt met circulaires en verzoeken om inlichtingen van hogere bestuurslagen.94 Na 
de inlijving bij Frankrijk wordt het bestuur vrijwel eenhoofdig: de maire, die naar behoefte 
zijn adjoints kan bijeenroepen. De raad, conseil municipal, vergadert weinig frequent. 
Na het herstel van de onafhankelijkheid krijgt het bestuur snel de vorm die het in 1803 had: 
een dagelijks bestuur – eerst burgemeesters, maar na 1823 burgemeester en wethouders – 
en een gemeenteraad. Voor beide organen is de wijze van notuleren en archiveren van de 

                                                           
93 De dossiers weerspiegelen de procedure, ambtelijke afhandeling en bestuurlijke besluitvorming. Alle stukken, 
behalve de controle op de realisatie door de directeur van gemeentewerken, hebben hetzelfde datumstempel van de 
vergadering van burgemeester en wethouders.  
94 Zie hiervoor: Jeurgens en Klep, Informatieprocessen. 
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notulen gelijk aan die van de Oudraad. In 1898 stoppen burgemeester en wethouders met 
deze praktijk; de lijvige banden zijn te onhandig voor gebruik door het ambtelijk apparaat, 
dat een steeds grotere rol in de administratie gaat spelen (zie hoofdstuk 9). De notulen 
worden voorbedrukte besluitenlijsten met verwijzing naar de stukken. Deze worden nog tot 
1910 bij de besluiten gearchiveerd, maar vanaf dat jaar afzonderlijk tot dossiers verenigd. 
De index op de besluiten verwijst vooral naar de dossiers.  
 
De processen die de resoluties en notulen documenteren zijn in de eerste plaats 
vergaderprocessen (zie paragraaf 10.3.5). Voor de Oudraad en later burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad is dat het dominante proces. Daarnaast komen 
commissoriale en verzoekprocessen voor. Voor het gerecht komen daar 
comparitieprocessen bij; dat verklaart de variëteit aan registers. Comparatitieprocessen en 
commissoriale processen komen niet voor bij de burgemeesters, wel verzoekprocessen. 
Aanbestedingsprocessen, hoewel op naam van een bestuursorgaan, worden in de regel 
uitbesteed, aan de thesauriers, de stadsfabriek of de directeur van Openbare werken.  
De secretarissen waren verantwoordelijk voor de resoluties en notulen. Voor de Oudraad en 
het gerecht waren dat de twee stadssecretarissen, die elkaar afwisselden. Hoewel de 
secretarissen doorgaans gepromoveerde juristen waren, dankten ze hun aanstelling vooral 
aan hun verwantschap met het regentenpatriciaat. Ze waren doorgaans lid van de Oudraad. 
Meer dan één secretaris steeg in de hiërarchie en werd burgemeester. De 
burgemeesterskamer had een eigen secretaris, die verder niet verschilde van zijn collega’s 
van de Oudraad en het gerecht. In de eerste helft van de achttiende eeuw is een aantal 
malen een secretaris benoemd die nog te jong was om het ambt zelf uit te oefenen. 
Daarvoor werden dan substituten aangesteld. Halverwege de eeuw maakte de Oudraad een 
einde aan deze praktijk.  
Bij de omwenteling van 1795 blijven de secretarissen op hun post, dankzij hun onderkende 
anti-oranje gezindheid. In 1811 moeten ze het veld ruimen voor de voormalige klerk ter 
secretarie, Servaas Lotsij, de eerste maal dat een lagere ambtenaar uit de eigen gelederen tot 
gemeentesecretaris wordt benoemd. Na hem bekleedt in de figuur van Van den Brandeler 
nog een maal een telg uit een oud regentengeslacht het ambt.  
 
Het bestuur is zich bewust geweest van het belang van de resolutie- en notulenboeken. Dat 
blijkt uit de wijze van inbinden, uit de indexen en uit het feit dat de series vrijwel volledig 
zijn bewaard gebleven. Slechts één of twee delen van de resoluties van de burgemeesters 
tussen 1674 en 1699 ontbreken.  



 

 

 

223 

8 “Een omslagtige en geheel onverstaanbare stadsrekening.” 
De financiële administratie  

8.1 Inleiding 

“…dat, niettegenstaande dit alles, de wijze op welke onze stads finantiën bestuurd 
wierde, zo al in den oorsprong nuttig en bij voortduring onschadelijk, thans egter 
met den geest des tijds en met de algemeene beginselen van regeerkunde in dit 
koninkrijk onbestaanbaar schijnen. Immers, het behoeft wel geen betoog, dat een 
finantieel stelzel, bij ’t welk elke tak van inkomen en uitgaaf een bijzonder van 
elkander onafhangelijk fonds of comptoir heeft; bij ’t welk alle die comptoiren een 
hoofdcomptoir, eene onmiddelijke superintendente directie misschen; bij ’t welk 
ieder comtoir zijne eigene zaken liquideert en verandwoord en uit zoo veele 
liquidatieën een omslagtige en geheel onverstaanbare stadsrekening gevormd 
word; bij ’t welk aanhoudende subsidiën uit de eene cas in de andere worden 
overgestort en een algemeen overzigt belemmeren; bij ’t welk eindelijk niemand, 
die niet zich meer bemoeijingen en werkzaamheden getroost als hem volgens ampt 
en plicht zijn opgelegd, zich eene generale kennis van de stedelijke finantiën kan 
aanwerven, maar zich alleen stuksgewijze leert kennen; het behoeft, zeggen wij, 
geen betoog, dat zulk eene inrichting met het verlangen van Zijne Majesteit en de 
algemeene principen der stedelijke verordeningen geentsints zal instemmen.” 

 
Zo schreven in mei 1808 in weinig vleiende bewoordingen burgemeester en wethouders 
aan de landdrost in het departement Maasland over de manier waarop hun voorgangers de 
financiële administratie hadden georganiseerd.1 De nota vervolgt: 
 

“Onder den naam van Thesaurie, Comptoir ten beleide, Recognitiën en Erfpachten, 
Havenfondsen, Polderreekening, Leenbank, Armefondsen, zag zich het beheer der 
stadsfinantiën in zoo veele takken verdeelt, welker voornaam gebrek daarin 
bestond, dat zij niet op de thesaurie als het hoofdcomptoir en den gemenen stam 
geënt waren.” 

 
In haar studie over stedelijke renteleningen trok Manon van der Heijden eenzelfde 
conclusie: stadsbesturen hadden geen goed inzicht in de financiële positie door de wijze van 
boekhouden; het inzicht in de schuldenlast zou volledig ontbreken. Er was geen kaseenheid, 
verschillende boekhoudingen konden naast elkaar bestaan.2 

                                                           
1 Nationaal Archief. Archieven van het departementaal bestuur van Maasland 1807-1810, invnr 238; zie ook 
paragraaf 4.5.4. 
2 Van der Heijden, Geldschieters, 19-21. 
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Misschien overdreef de voornaamste opsteller van de nota, de commies ter thesaurie Jan 
Hordijk, enigszins, al dan niet om zijn eigen bekwaamheid meer glans te geven en zijn 
ambtelijke positie te verbeteren, maar overzichtelijk kan de financiële administratie van het 
Ancien Régime zeker niet genoemd worden.3 Een vroeg-zeventiende-eeuwse Inventaris 
wat papieren in ieder lade is, geeft een beeld van de complexiteit van de financiele 
administratie. Laden vol met papieren, rekeningen, registers, kohieren enz. met betrekking 
tot afgiften van los- en lijfrenten, schulden, rechten, verpandingen, belastingen etc. Het 
geheel beslaat een periode van enkele decennia. Het meeste daarvan lijkt nu vernietigd te 
zijn. De administratie was dus vele malen complexer dan nu blijkt uit wat over is.4 
 
De inventaris van het stadsarchief 1572-1795 spreekt het door Hordijk geschetste beeld niet 
tegen. Het is Van Dalen, niet kwalijk te nemen dat hij er bij de inventarisatie ook niet 
helemaal uitgekomen is en de plank nogal eens mis heeft geslagen. Voor de hedendaagse 
onderzoeker is dit ondertussen wel een belemmering om de potentieel zo rijke bron te 
benutten. 
 
In dit hoofdstuk analyseer ik de creatie en archivering van de financiële administratie vanaf 
het einde van de zestiende tot aan het begin van de negentiende eeuw onder 
verantwoordelijkheid van de kamer ten beleide, waartoe ook de thesaurie gerekend moet 
worden (zie paragraaf 4.3.1). Het is het archief dat aan de rechterzijde van het stadhuis is 
gevormd en dat bijna letterlijk de tegenhanger is van dat van de secretarie aan de andere 
kant. Het voornaamste doel van deze casus is de samenhang tussen de verschillende 
deeladministraties vast te stellen. Vervolgens ga ik na of er series ontbreken en waarom 
sommige series onvolledig zijn, of lijken te zijn.  

8.2 De beschrijving in de inventaris 

Het grootste deel van de te onderzoeken financiële administratie is beschreven in de 
inventaris van het stadsarchief 1572-1795. De meeste series zijn te vinden in de rubrieken 
XXII, Archief van de thesaurie (in de versie van de inventaris op de website van het 
stadsarchief enigszins verwarrend ‘stukken betreffende de thesaurie’ genoemd) en XXIII, 
Belastingen. Enkele series die tot de financiële administratie gerekend moeten worden zijn 
te vinden in de rubrieken III, Archief van de burgemeesters; VII, Archief van de secretarie 
(‘interne zaken’); XXIV Stukken betreffende de bank van lening – het Archief van de bank 
van lening is in een afzonderlijke inventaris beschreven (Archief nr 101);  XXXIII Stukken 
betreffende de slagroede (veiling van in onderpand gegeven goederen) – ook hiervan zijn 
stukken in het Archief van de bank van lening opgenomen; XXXIV Tolwezen. Sommige 
series lopen door na 1795; deze zijn beschreven in de inventaris van het stadsarchief 1795-

                                                           
3 Helemaal gelijk had Hordijk ook niet. De instructie van 1656 voor de ontvanger van de penningen gedestineerd 
ten oorloge droeg deze functionaris op regelmatig de “sloten” van de thesauriersrekeningen in te vorderen. Voorts 
moest hij er voor zorgen dat de verschillende particuliere rekeningen tijdig werden afgehoord. Zie daarvoor 
paragraaf 4.5.4. 
4 SA 3, invnr 1. 



 

 

 

225 

1813. In de inventarissen zijn geen kruisverwijzingen opgenomen. Behalve de 
thesauriersrekeningen bevat het stadsarchief 1200-1572 weinig bestanddelen die voor de 
casus van belang zijn.  
 
Het (deel)archief van de thesaurie is onderverdeeld in drie rubrieken: A, groot comptoir; B, 
reparaties en C, Commissie nazien van de rekeningen. De kern van de rubrieken A en B 
wordt gevormd door de twee series thesauriersrekeningen (zie hierna 8.3.1). Rubriek C is 
een (toevallig?) bewaard gebleven werkdossier over de jaren 1742-1746 van de 
commissarissen die de rekeningen afhoorde. In paragraaf 8.3.3 kom ik hierop terug. 

8.3 De ruggengraat 

Hoofdstuk 7 noemde, met verwijzing naar de Handleiding voor het ordenen en beschrijven 
van archieven de resoluties de ruggengraat van het archief, waarom heen zich de andere 
stukken laten groeperen. Voor archieven van organen die met de administratie van de 
financiën zijn belast zijn dat vooral de rekeningen. 

8.3.1 Thesauriersrekeningen 
De ruggengraat van een stedelijke financiële administratie zijn de stadsrekeningen. Voor 
Dordrecht zijn dat in de eerste plaats de rekeningen van de twee thesauriers, die van het 
groot comptoir en die van reparatiën. Beide rekeningen vormen in beginsel het sluitstuk van 
de stedelijke huishouding. De uitzonderingen, waarmee Hordijk het in 1808 zo moeilijk 
had, zijn vrijwel alle in de achttiende eeuw ontstaan. De regel was dat de sloten van de 
“particuliere” rekeningen (zie paragraaf 8.4.2) uiteindelijk in de thesauriersrekeningen 
verantwoord werden. Een voorbeeld daarvan is de administratie van de heerlijkheid van de 
Merwede, die de stad in 1604 had aangekocht (zie paragraaf 8.4.5). Een der 
stadssecretarissen beheerde de verschillende lenen die tot de heerlijkheid behoorden, hield 
daarvan de boekhouding bij en droeg periodiek het batig saldo aan de thesaurier van het 
groot comptoir over. Een oudere, laat zestiende-eeuwse, afzonderlijke administratie van de 
tol bij Gorinchem, die de stad in onderpand van de grafelijkheid had, werd in het begin van 
de zeventiende eeuw in het reguliere systeem ingepast (zie hierna, paragraaf 8.4.4). 
 
Elk van de twee thesauriers had zijn eigen rekening. Tot en met 1692 bevatten deze beide 
zowel inkomsten als uitgaven. Vanaf 1693 bevatten de rekeningen van het groot comptoir 
uitsluitend de inkomsten en die van reparatiën uitsluitend de uitgaven – ook die welke 
voorheen door de thesaurier van het groot comptoir werden gedaan (zie paragraaf 4.3.1). 
 
De series thesauriersrekeningen worden in 1795 voortgezet in een enkelvoudige serie door 
ambtenaren in moderne zin, respectievelijk met de titels commies ter thesaurie, thesaurier 
en ontvanger (stadsarchief 4, invnr 324-a, 325 en 326). Na 1813 is er sprake van een 
systeem van begrotingen en rekeningen die goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
behoefden. Deze vallen buiten het bestek van de casus. 
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Zowel vóór als na 1693 zijn de thesauriersrekeningen opgemaakt volgens een vast patroon 
van rubrieken, dat in de loop der tijd slechts weinig veranderde. De posten zijn dikwijls 
tamelijk uitvoerig en worden dikwijls jarenlang herhaald, zelfs pro memorie posten, omdat 
de rekeningen voor een deel als kennisbron voor de thesaurier en de commissie voor het 
afhoren van de rekening fungeerden. Dikwijls verwijzen de posten naar de bewijsstukken, 
zoals particuliere rekeningen, leggers, contrarollen, kwitanties of ordonnanties.  
 
Vanaf 1572 zijn de thesauriersrekeningen vrijwel volledig bewaard gebleven. Voor de 
zestiende eeuw vóór 1572 vertonen de series nogal wat gaten. Uit de vijftiende eeuw zijn 
niet meer dan zeven rekeningen overgebleven (die dan nog niet gescheiden zijn in groot 
comptoir of reparaties); uit de veertiende eeuw is niets aanwezig en uit de dertiende eeuw 
alleen de perkamenten rollen uit de jaren 1284/1287, die vermoedelijk de eerste rekeningen 
waren die zijn gemaakt.5  
Balen citeert in zijn Beschrijvinge een aantal malen uit veertiende-eeuwse rekeningen en 
vroeg vijftiende-eeuwse rekeningen die er nu niet meer zijn. Of hij altijd originelen in 
handen heeft gehad of gebruik heeft gemaakt van uittreksels is niet met zekerheid vast te 
stellen. Alleen van de rekening van 1383 zegt hij expliciet “zijnde bewaard in Stads 
Kantoor (nu burgemeesters kamer)…” De rekeningen waaraan hij refereert zijn (tussen 
haakjes de bladzijdenummers): 1304 (120), 1309 (111, 154),1311 (120), 1312 (111, 154), 
1322 (154), 1323 (84), 1325 (111), 1354 (269), 1363 (111), 1365 (61, 168, 269), 1372 
(162), 1381 (347), 1382 (347), 1383 (229) en 1415 (168). Op blz 377 en volgende geeft hij 
een lijst van thesauriers, uit rekeningen en andere bewijzen opgesteld. Op basis daarvan 
vemeldt hij thesauriers voor 1303, 1304, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1322-1327, 1372-
1374, 1380-1385, 1391-1394, 1396, 1397, 1399-1402, 1405-1408, 1413, 1415-1429, 1431, 
1436-1437, 1439-1468, 1470-1594. 
 
Balens lijst is mogelijk niet eens een volledige opsomming van in de zeventiende eeuw nog 
aanwezige rekeningen. Eerder (paragraaf 4.3.1) zagen we dat pensionaris Arend Muys van 
Holy de stadsrekening van 1350 raadpleegde. Wanneer de vernietiging van de 
middeleeuwse stadsrekeningen heeft plaastsgevonden blijft een raadsel. Van de Wall 
verklaarde de thesauriersrekening van 1404 nog in handen te hebben gehad,6 maar toch 
moet reeds in Balens tijd  een groot deel van de stadsrekeningen al niet meer aanwezig zijn 
geweest. Dat blijkt niet alleen uit het betrekkelijk geringe aantal dat hij noemt, maar vooral 
uit de hiaten in de lijst van thesauriers, die hij hoofdzakelijk op basis van de rekeningen had 
samengesteld.7 

                                                           
5 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, LIII. In vergelijking met andere Europese steden zijn de Dordtse van hoge 
ouderdom. Uit Gent en Brugge zijn stadsrekeningen uit 1280 overgeleverd. Enkele Noord-Franse steden kunnen 
bogen op rekeningen van nog hogere ouderdom. Hermann, Kommunaler Schriftlichkeit, 448. Henk ’t Jong, 
Creatief rekenen (scriptie Universiteit Leiden, 2008) heeft de Dordtse rekening met die van Brugge vergeleken en 
laat zien dat de Dordtse een nog zeer bescheiden administratie was.  
6 Van de Wall, Handvesten, 93 (noot). 
7 Balen, Beschrijvinge, 377 ev. 
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8.3.2 Rekeningen van de ontvanger ten beleide 
Naast de rekeningen van de twee thesauriers bevat het archief een derde serie rekeningen: 
de rekeningen van de ontvanger ten beleide, of, zoals zijn titel oorspronkelijk luidde, de 
ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge.8 De serie is een voortvloeisel uit het 
systeem van bekostiging van de Opstand. De Staten van Holland besloten over de wijze van 
financiering van de oorlog en over de omslag van de kosten over de steden en het 
platteland. Zoals de andere steden moest Dordrecht haar bijdrage aan de 
gemenelandsontvanger afdragen. Voor een deel bestond die bijdrage uit vaste belastingen, 
zoals de verponding of vermogensheffingen; voor een ander deel bestond ze uit leningen, 
doorgaans in de vorm van lijf- en losrenten. De ontvanger van de penningen regelde de 
afdrachten aan de gewestelijke ontvanger en administreerde de leningen. De administratie 
en afdracht van de extra-ordinaris vermogensheffingen behoorde niet tot zijn taak; daarvoor 
stelde de stad afzonderlijke ontvangers aan die direct aan de gemenelandsontvanger 
afdroegen.9 
 
De periodisering door Van Dalen en Overvoorde van het stadsarchief heeft de serie over 
twee archieven verspreid: 179 delen in het stadsarchief 1572-1795 en 14 delen in het 
stadsarchief 1795-1813. De inventaris van het stadsarchief 1572-1795 geeft abusievelijk op 
dat de serie uit 210 delen bestaat. Van Dalen heeft aan elk jaar een nummer toegekend, ook 
wanneer een deel meer dan één jaar omvat.10 Op 25 maart 1645 verplichtte de Oudraad de 
ontvanger om elk jaar rekening en verantwoording af te leggen. De toenmalige functionaris, 
Cornelis van Esch, had vanaf zijn aanstelling in 1638 nog geen rekening ingediend. De 
ervaringen met zijn voorganger, Sebastiaen Francken, moeten de Oudraad wel tot een 
strakker toezicht hebben genoopt: in 1638 raadsheer bij het Hof van Holland geworden, 
was van hem bij zijn dood in januari 1652 – ondanks herhaald aandringen – sinds 1630 
geen rekening meer afgehoord. Na enig getouwtrek met het Hof droeg de Oudraad notaris 
Johan Schoormans op de rekeningen van 1626 tot 1638 op te maken. Niet eerder dan in 
1653 was de klus geklaard en konden de erfgenamen gedechargeerd worden.11 
 
De serie begint in 1585, met de aanstelling van Arend Maertensz. als ontvanger 
 

“… van alle die penningen die gelicht ende gegeven zijn van weegen de voors. 
Regeerders [van Dordrecht] op interest, tot betalinge van de stadts quoten in 
diversche omslagen ende repartitiën bij de Staten van Hollandt, omgeslagen tot 
defentie van’t zelve landt jegens den algemeynen vijandt, zedert den eersten mey 
xvc vijff ende tachtentich tot den laetsten aprilis xvc zevenendetachtich, alsmede 

                                                           
8 De beschrijving in de inventaris op de website, die afwijkt van die van Van den Brandeler en van Van Dalen, is 
onjuist en misleidend: “Rekeningen en verantwoording van de inkomsten aan belastingen inzake de defensie van 
Holland, 1585-1794.” De indeling door Van Dalen in de rubriek Staatsbelastingen is weinig gelukkig.  
9 Zie voor deze heffingen vooral Van Maanen, ‘Vermogensheffingen’. 
10 Van den Brandeler, Inventaris 2.1, hoofdstuk IV, nr 30 geeft aan de hele serie 1 nummer, maar vermeldt wel het 
juiste aantal delen waaruit ze bestaat. 
11 SA 3, invnrs 4046-4054. Res Oudraad 13-9-1649. SA 3, invnr 47, fol 118vs; 6-12-1650. SA 3, invnr 47 fol 
155vs-156; 23-1-1652. SA 3, invnr 47, fol 219vs.  
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twee repartitiën in den jaere vier ende tachtich bij de voors. Regeerders 
opgebracht … “12 

 
De rekening begint met een staat van wat Dordrecht heeft moeten opbrengen ten behoeve 
van de oorlog. Daarop volgen verschillende rubrieken, volgens de opgelegde quote. De 
ontvangsten zijn vrijwel steeds leningen van particulieren, maar ook aflossingen door de 
ontvanger-generaal. De administratie heeft sterk een ad-hoc karakter. Zo sluit het eerste 
deel aan op de rekening van het aandeel van Dordrecht in de lening van de Staten van 
Holland van 6 september 1584.13 De kosten van het uitschrijven van deze rekening 
verantwoordde Arend Maertensz. in zijn eerste rekening. Vanaf 1588 begon de ontvanger 
van de verpondingen over Dordrecht regelmatig aan de ontvanger ten beleide af te dragen 
(zie paragraaf 8.4.2). Daarmee kwam er meer structuur in de administratie.14 
Na het midden van de zeventiende eeuw, in het bijzonder nadat de ervaren Jacob Stoop 
ontvanger was geworden, weerspiegelen de rekeningen het toegenomen belang van het 
kantoor. Tabel 8.1 laat deze onwikkeling in de zeventiende eeuw zien. 
 
1589-1590 (SA 3, nrs 4005-
4006) 

1621-1622 (SA 3, nrs 4037-
4038) 

1673 (SA 3, nr 4089) 

Ontvangsten 
Remboursement van quoten Remboursement Remboursement 
Teruggave o.a. makelaardij   
 Renten op gemeneland Renten op gemeneland 
  Stadsbestiaal 
Logiesgelden Logiesgelden Logiesgelden 
 Kolonellen Kolonellen 
  Remboursement verponding  
  Turf en kaarsen wachthuizen 
Verponding Verponding Verponding 
 Aangekochte renten  
Stadsmiddelen Thesaurier (tol van Gorinchem) Renten domeinen (tol 

Gorinchem) 
  Gelichte penningen tbv de stad 
  Ammonitie 
  Aflossen van verkochte landen 

Westmaas 
  Verrekeningen 
  Sloten rekeningen thesauriers 
Consumptie zout  Eigenaars zoutketen 
  Soldij waardgelders 

 
Tabel 8.1a: Toenemende bemoeienis ontvanger ten beleide.Ontvangsten. 

                                                           
12 Eerste rekening, SA 3, 4001, fol 1. 
13 SA 3, invnr 4516. 
14 Voor 1588 verliep de afdracht van de verponding via de thesaurier van het groot comptoir. 
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1589-1590 (SA 3, nrs 4005-
4006) 

1621-1622 (SA 3, nrs 4037-
4038) 

1673 (SA 3, nr 4089) 

Uitgaven 
 Quoten Stadsquote opgelegd 1672 
verponding Quoten op redres verponding Quote redres verponding 
  Halve verponding 
 Aflossingen  Aflossingen 
  Interest lening 1639 
 Aangelegde penningen tot 

profijt van de stad 
Andere rentebetalingen 

  Graaf van Culemborg 
  Lijfrenten 
  Thesaurier groot comptoir 
  Thesaurier reparaties 
  Rentmeester geannoteerde 

goederen 
Allerhande artikelen Allerhande artikelen Allerhande artikelen 

 
Tabel 8.1b: Toenemende bemoeienis ontvanger ten beleide.Uitgaven. 

 
De ontvangsten en uitgaven hebben in het laatste peiljaar al lang niet alle meer betrekking 
op de oorlogvoering. De ontvanger financierde ook zuiver stedelijke zaken en ging 
daarvoor leningen aan, zoals voor het graven van de Kalkhaven en het Mallegat. Vanaf 
1676 ontving hij ook het door de stad opgelegde heffing bij de aanvaarding van een ambt 
(zie hierna paragraaf 8.4.3) en vanaf 1750 ook het gewestelijke ambtgeld. Zijn hoofdtaak 
bleef evenwel de verrekening met de gemenelandsontvanger, zowel van de opgelegde quote 
als van de leningen die de stad ten behoeve van het gemeneland was aangegaan. Hij hield 
overzicht over de schuldenlast en lostte hoofdsommen af wanneer de stedelijke kas dat 
toeliet. 
Het laatste deel in de serie is de rekening over 1808. Gogel had het belastingstelsel grondig 
herzien, functie van ontvanger ten beleide paste niet meer in het nieuwe stelsel dat Hordijk 
voor ogen stond en werd opgeheven (zie paragraaf 4.4.4). 

8.3.3 Afhoren van de rekeningen 
Oorspronkelijk was het boekjaar van Sint Paulus conversio (25 januari) tot aan dezelfde dag 
het jaar daarop. Bij besluit van 23 januari 1595 had het stadsbestuur het boekjaar gelijk 
gesteld aan het kalenderjaar, maar in de praktijk werd er nog wel van afgeweken. Pas vanaf 
1649 hielden de thesauriers strak de hand aan de regel.15 Een commissie, bestaande uit twee 
leden uit de Oudraad, twee uit het gerecht, twee uit de Achten en twee uit de “alinge 
gemeente” onderzocht de boeken. Rekening en verantwoording voor het volledige 
stadsbestuur vond plaats de eerste zondag na Sint Paulus Conversio het jaar erop. Een van 

                                                           
15 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, blz 31-33. 
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de stadssecretarissen schreef de acte van goedkeuring achterin bij wijze van apostille in de 
rekening.  
De particuliere rekeningen (zie hierna paragraaf 8.4) werden doorgaans door burgemeesters 
en gecommitteerden ten beleide afgehoord.  

8.4 Particuliere rekeningen en deeladministraties 

8.4.1 Groepering 
Het archief bevat een aantal series en deeladministraties die in verband gebracht kunnen 
worden met de hiervoor beschreven drie series rekeningen. Nadere analyse van deze 
archiefbestanddelen kan een licht werpen op het financiële systeem zoals dat in het Ancien 
Régime functioneerde.  
 
Tabel 8.2 bevat de meest opvallende series, doorgaans zogenaamde particuliere rekeningen. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 872-908 Rekeningen van de burgemeesters.  1724-1784 
SA 3 2072-2082 Rekeningen 40ste penning voor verkochte en in erfpacht uitgegeven 

gorzen en slikken in de heerlijkheid de Merwede.  
1605-1782 

SA 3 2083-2099 Rekeningen 40ste penning voor verkochte landerijen in de heerlijkheid 
de Merwede.  

1611-1782 

SA 3 2161-2215 Rekeningen van de inkomsten uit erfpachten van ’s-Gravendeel en 
Leerambacht.  

1732-1792 

SA 3 2302-2345 Rekeningen van dijkgeld, erfpachten, visserijgelden enz van 
Papendrecht en Matena.  

1745-1794 

SA 3 2496-2595 Rekeningen geannoteerde goederen. 1575-1674 
SA 3 3320-3317 Rekeningen van de krijgsraad.  1587-1784 
SA 3 4211-4340 Rekeningen van de verponding  1588-1793 
SA 4 265 Rekeningen van de verponding  1795-1805 
SA 3 4616 Rekeningen lantaarngeld.  1679-1745 
SA 3 4617 Rekeningen straat- en klappergeld.  1676-1745 
SA 3 4621-4627 Rekeningen extra-ordinaris havengeld.  1717-1787 
SA 3 4628-4690 Rekeningen schaftgelden.  1732-1794 
SA 4 266 Rekeningen schaftgelden.  1795-1806 
SA 3 4691 Rekeningen stadsgeld.  1746-1794 
SA 4 267 Rekeningen stadsgeld.  1795-1806 
SA 3 4619 Rekeningen van het recht van nakoop van onroerend goed in de 

heerlijkheid de Merwede.  
1694-1744 

SA 3 4717-4756 Rekeningen van de bank van lening.  1754-1793 
SA 3 4848-4880 Rekeningen van de slagroede.  1762-1795 

 
Tabel 8.2: Particuliere rekeningen. 
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Deze rekeningen die het sluitstuk zijn van een afzonderlijke administratie en waarvan het 
slot van de rekening wordt opgenomen in één de drie hoofdrekeningen. Paragraaf 8.4.2 
anlyseert de afzonderlijke bestanddelen uit deze groep. 
 
Tabel 8.3 bevat een aantal series die voortkomen uit de heffing van stedelijke accijnsen en 
makelaardijen. Paragraaf 8.4.3 onderwerpt deze bestanddelen aan een nadere analyse. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 3618-3624 “Stads Verpachting Boeck”.  1600-1748  
SA 3 3626-3712 “Contra rolle van de verpagtinge…”. 1579-1748 
SA 3 3727-3761 Staten van inkomsten uit de imposten.  1750-1784 
SA 3 3782-3810 “Contra rolle van de verpagtinge van den bierexchijns in 

Zuidhollandt, …”  
1579-1748 

SA 3  4517-4548 Rekeningen makelaardij en havengeld van wijnen.  1585-1639 
SA 3 4694 Rekeningen impost rijden met ijzerbeslag.  1751-1784 
SA 3 4695 Rekeningen karossengeld (pleziergeld).  1751-1784 

  
Tabel 8.3. Stedelijke imposten en makelaardijen. 

 
Verspreid over de stadsarchieven 1 en 2, en binnen het laatste nog eens over verschillende 
rubrieken, bevindt zich een aantal series betreffende de verpanding aan Dordrecht van 
enkele, oorspronkelijk grafelijke, domeingoederen, waarvan de tol van Gorinchem de 
belangrijkste was. Deze series laten zien hoe de ingewikkelde financiële transacties tussen 
stad en landsheer nog nà de Opstand doorwerkten in de administratie. Ook verschuiving 
van verantwoordelijkheden van de thesaurier van het groot comptoir naar de ontvanger ten 
beleide laat zich in deze bestanddelen illustreren. Zie hiervoor paragraaf 8.3.2).   
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 4470-4515 Rekeningen van de wijnroede, renten op de tol van Gorinchem en 
Schoonhoven, visserij, kantsteken en rietveld Stededijk. 

1576-1620 

SA 1 491-500 Rekeningen van de verkochte renten op de tol van Gorinchem. 1554-1566 
SA 3 2445 d-i Rekeningen van inkomsten uit de tol van Gorinchem.  1573-1579 
SA 3 4893-4900 Rekeningen van de tol van Gorinchem en Schoonhoven.  1573-1580 

 
Tabel 8.4: Tol van Gorinchem. 

 
De secretarissen voerden een eigen boekhouding, waarvan een deel is bewaard gebleven. 
De klerken waren met de uitvoering belast; zij ontvingen de leges volgens de tarieflijsten en 
droegen deze af aan de secretarissen. De secretarissen beheerden ook de consignatiekas van 
het gerecht. In paragraaf 8.4.5 komt deze administratie aan de orde. 
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De nota van burgemeester en wethouders, waarmee dit hoofdstuk begon, noemt een aantal 
fondsen die afzonderlijk werden geadministreerd en niet in de hoofdrekeningen werden 
geconsolideerd. Tabel 8.5 bevat de betreffende series, voor zover deze geïdentificeerd 
konden worden. In paragraaf 8.4.6 volgt een verdere analyse. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Rubriek 

SA 3 3341a Rekening van de marktschuit op 
Rotterdam. 1 pak (liassen) 

1753-1760 Thesaurie (reparaties) 

SA 3 3342-3369 Rekeningen van het uitdiepen van de 
havens. 28 delen. 

1761-1790 Thesaurie (reparaties) 

SA 4 277 Rekeningen van de marktschuiten op 
Rotterdam en ’s-Gravenhage. 8 delen. 

1795-1808 Thesaurie 
(stadsbelastingen) 

SA 4 333 Rekeningen marktschuit op Rotterdam, 
waagmeestersplaats, wijnslede, 
volgerloon en impost op bestiaal. 9 
delen. 

1801-1808 Thesaurie (rekeningen 
en begrotingen) 

SA 3 3373-3382 Rekeningen van de Stads- en 
Noordpolder. 10 delen 

1785-1794 Thesaurie (reparaties) 

SA 3 3383-3397 Rekeningen Stadspolder. 15 delen 1780-1794 Thesaurie (reparaties) 
SA 4 293 Rekeningen betreffende bekade gorzen 

onder de Merwede. 7 delen 
1795-1805 Thesaurie 

(stadsbezittingen) 
SA 4 350 Rekeningen stadsgors gelegen onder de 

Merwede tussen de Visserskreek en de 
Bildersteeg. 15 delen 

1795-1808 Thesaurie 
(stadsbezittingen) 

SA 3 4620 Rekeningen van het last- of armgeld op 
de verkoop en het verbruik van granen.  
1 omslag. 

1699-1794 Belastingen 
(stadsbelastingen) 

SA 4 274 Rekeningen van het last- of armgeld. 1 
omslag 

1795-1807 Thesaurie 
(stadsbelastingen) 

 
Tabel8.5: Fondsen 

8.4.2 Particuliere rekeningen 
 
Rekeningen van de burgemeesters, 1724-1784.  
37 katernen, oorspronkelijk geliasseerd. Stadsarchief 3, invnr 872-908 (rubriek 
Burgemeesters). 
 
Per drie maanden legde de voorzittend burgemeester na afloop van zijn zittingsperiode 
verantwoording af in de Oudraad. De rekeningen betroffen de inkomsten aan landpoorters, 
inheemse poorters en rechtsboeten, die voor  £ 3 per jaar aan de schout verpacht werden, 
alsmede de uitgaven voor het salaris van de dienaar van de Achten, het bestellen van 
brieven en 10 stuivers per betalende poorter voor de burgemeesters. Het batig slot werd in 
de stadskas gestort en verantwoord in de rekening van de thesaurier van het groot 
comptoir.16 Al vóór de reorganisatie van 1674 (zie paragraaf 4.3.1) bevatten de rekeningen 

                                                           
16 Zie voor de instructie voor de burgemeesterskamer: Van de Wall, Handvesten, 1875 e.v. 
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van de thesaurier van het groot comptoir uitgavenposten voor burgemeesterstermijnen. De 
administratie als hier beschreven werd zeker al in de tweede helft van de zestiende eeuw 
gevoerd; bij toeval is een katern bewaard gebleven van een kwartaalrekening van Arend 
Cornelisz. van der Mijle uit 1563 als burgemeester van gemeentewege. Inhoudelijk 
verschilt zijn rekening niet wezenlijk van de achttiende-eeuwse.17 Dat de rekeningen van 
voor 1724 niet bewaard zijn gebleven is gezien het geringe belang niet verwonderlijk. Dat 
ze wel tussen 1724 en 1784 bewaard zijn, maar weer niet ná 1784 is opvallend. Zoals we 
zullen zien zijn er meer series die slechts tot 1784 zijn overgeleverd. In de paragraaf over 
vernietiging en verlies kom ik op dit verschijnsel terug. 
De rekeningen zijn bijlagen bij de rekening van de thesaurier van het groot comptoir.  
 
Rekeningen 40ste penning van verkochte en in erfpacht uitgegeven gorzen en slikken in de 
heerlijkheid van de Merwede, 1605-1782 
11 katernen. SA 3, invnrs 2072-2082 (rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
Rekeningen 40ste penning voor verkochte landerijen in de heerlijkeid de Merwede, 1611-
1782 
19 katernen. SA 3, invnrs 2083-2099 (rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
Rekeningen van het recht van nakoop van onroerend goed in de heerlijkheid de Merwede, 
1694-1744.. 
1 omslag. SA 3, invnr 4619 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De beschrijvingen in de inventaris zijn onvolledig. De eerste serie bevat ook en na 1611 
uitsluitend de inkomsten uit het verheergewaden van leengoederen van de heerlijkheid. De 
tweede serie is een afsplitsing van de eerste en bevat inderdaad de verantwoording van de 
40ste penning. De rendant is één van de secretarissen. Het batig slot wordt overgebracht naar 
de rekening van de thesaurier van het groot comptoir, waarbij deze rekeningen dan ook 
bijlagen zijn.  
Dordrecht kocht de heerlijkheid van de Merwede in 1604, vandaar het beginjaar van de 
series. Het eindjaar laat zich moeilijker verklaren. In 1795 werd de heerlijkheid onderdeel 
van de municipaliteit Dordrecht en de Merwede. De administratie werd vanaf dat moment 
geïintegreerd in die van de stad.  
Naast deze inkomsten, die wat het verheergewaden betreft, voortvloeiden uit de heerlijke 
rechten, trok de stad ook inkomsten uit het verhuren van gorzen, grienden en andere 
terreinen. Deze werden direct in de rekeningen van de thesaurier verantwoord. Zie ook 
hierna de rekeningen van de schaftgelden. 
De rekeningen van het recht van nakoop zijn verwerkt in de rekeningen van de 40ste 
penning.  
 
Rekeningen van de inkomsten uit erfpachten van ’s-Gravendeel en Leerambacht, 1732-
1792.  
55 katernen. SA 3, invnrs 2161-2215 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
 

                                                           
17 SA 1, invnr 432, abusievelijk beschreven als een rekening van burgergelden. De burgemeester van het gerecht 
(’s herenwege), Philips Ogiersz. [van Beverwijck]  had niets ontvangen, noch uitgegeven.  
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Dordrecht verwierf de heerlijkheid van ’s-Gravendeel en Leerambacht in 1731.18 De 
rekeningen bevatten voornamelijk de inkomsten uit erfpachten. De 40ste penning is niet in 
de rekening verantwoord. In zijn inventaris suggereert Van Dalen dat het slot van de 
rekening naar de rekening van de thesaurier van het groot comptoir werd overgebracht. Dat 
is echter niet het geval. Het was de ontvanger ten beleide, die het batig saldo administreerde 
(zie paragraaf 4.4.3).  
Het beginjaar van de serie hangt samen met de aankoop; het eindjaar is niet goed te 
verklaren. De inkomsten komen nog voor in de laatste rekening van de ontvanger ten 
beleide (SA 4, invnr 264-n). Wellicht dat een deel van het archief bij de verkoop van de 
heerlijkheid in 1864 aan de nieuwe eigenaar is gegeven.19 
 
Rekeningen van dijkgeld, erfpachten, visserijgelden enz van Papendrecht en Matena. 1745-
1794; 1795-1813; 1814-1865 
45 katernen en 2 pakken. SA 3, invnrs 2161-2215 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir); SA 
4, invnr 294 (Rubriek Financiën, inkomsten uit bezittingen); SA 5, invnr 998 (Rubriek 
Financiën, inkomsten uit bezittingen). 
 
De heerlijkheid werd verworven in 1744. (Zie paragraaf 4.3.1). Evenals de heerlijkheid ’s-
Gravendeel werd het batig slot tot 1808 in de rekening van de ontvanger ten beleide 
verantwoord; daarna in de rekening van de thesorier en vervolgens de gemeenterekening. 
De rendant stortte het saldo in de kas van de ontvanger.20 In tegenstelling tot ’s-Gravendeel 
zijn de rekeningen van Papendrecht wel tot aan het jaar van verkoop (1865) bewaard 
gebleven.21 
 
Rekeningen van geannoteerde goederen, 1575-1674.  
85 delen. SA 3, invnrs 2496-2595 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir) 
 
Bij de Opstand werden goederen van gevluchte Spaansgezinden en katholieke instellingen 
geconfiskeerd. Deze zogenaamde geannoteerde goederen kwamen ten goede aan de 
grafelijkheid en werden dus door het daarvoor aangewezen orgaan van de 
Grafelijkheidsrekenkamer geadministreerd. De Staten van Holland legden bij resolutie van 
19-7-1572 “bij leeninge” beslag op de goederen van “kercken, cloesters, gilden ende 
broederschappen”. In de regel het beheer daarvan bij de ontvangers der 
gemenelandsmiddelen in de onderscheiden kwartieren.22 Dordrecht verwierf een aantal van 
deze goederen, zowel binnen als buiten de stad als onderpand voor leningen. Zo 
verpandden de Staten van Utrecht in 1597 goederen in Zuid-Holland en de baljuwschappen 
van Strijen en Beijerland, alsmede de tienden in het oude en nieuwe Maasse Nieuwland,  
toebehorend aan de Karthuizers, aan de stad  voor een som van 56.000 pond groten vlaams, 

                                                           
18 SA 3, invnr 2220a. 
19 SA 5, invnr 1023.  
20 De resoluties van de burgemeesters bevatten verschillende opdrachten om af te dragen. SA 3, invnrs 851 ev. 
passim. 
21 Verkoop: SA 5, invnrs 1025-1027. 
22 Smit, Rekenkamer ter auditie, 154. 
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welk bedrag door Dordrecht voor de gemene zaak was opgebracht.23 Geleidelijk deed de 
stad de goederen van de hand; in 1674 werd vrijwel het hele restant verkocht om de 
achterstand in afdracht verpondingen weg te werken.24 De sloten van rekening werden naar 
de rekening van de ontvanger ten beleide overgebracht. Na 1674 zijn daarin dan ook de 
uitgaven te vinden, namelijk toelagen voor de predikanten en een fonds voor vier 
theologiestudenten.25 De serie is een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
Wat na 1674 nog overbleef, waren de tienden van Strijen. Deze werden tot 1714 door de 
ontvanger van de verponding geadministreerd, daarna door de thesaurier van het groot 
comptoir.26 
 
Rekeningen van de krijgsraad, 1587-1784 
99 delen. SA 3, invnrs 3320-3317 (Rubriek Thesaurie, reparaties). 
 
In 1585 werden naast de drie bestaande schutterijen twaalf burgervendels opgericht. De 
officieren werden gerecruteerd uit leden van het stadsbestuur. De regerende burgemeesters 
voerden het commando. De Krijgsraad voerde een eigen administratie; eventuele 
overschotten op de rekening vloeiden in de kas van de onvanger ten beleide. Arend 
Maertensz. was de eerste secretaris van de krijgsraad. De eerste twee rekeningen zijn 
verloren gegaan, evenals de rekeningen na 1784. De serie is te beschouwen als een bijlage 
bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
 
Rekeningen van de verponding en 100ste penning, 1588-1793; 1795-1805 
143 delen. SA 3, invnrs 4211-4340 (Rubriek Belastingen, staatsbelastingen); SA 4, invnr 
265 (Rubriek Belastingen, staatsbelastingen) 
 
De verponding, een gewestelijke belasting op onroerend goed, werd in Holland sinds 1584 
jaarlijks geheven. Op basis van kohieren, die zelden werden bijgewerkt, werd de dorpen en 
steden een quote opgelegd, die aan de gemenelandsontvanger moest worden voldaan.27 Was 
de werkelijke opbrengst lager dan de quote, dan diende de stad in beginsel uit eigen 
middelen bij te leggen. Dordrecht stelde de ontvanger aan. Deze droeg in termijnen de 
opbrengsten aan de ontvanger ten beleide af, die vervolgens met de gemenelandsontvanger 
afrekende. De serie is dus een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
 
Rekeningen lantaarngeld, 1679-1745 
1 omslag. SA 3, invnr 4616 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) 
 

                                                           
23 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, 43. 
24 Resolutie Oudraad 5-11-1674. SA 3, invnr 54, fol 47.  
25 Dat wil zeggen: de ontvanger ‘subsidieerde’ de thesaurier van het groot comptoir, die vervolgens uitbetaalde aan 
de belanghebbenden. 
26 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, blz 43. Rekeningen verpondingen 1675-1714 SA 3, invnrs 
4250-4261; Rekeningen thesaurier groot comptoir vanaf 1715, SA 3, invnrs 2717-2793, voortzetting in SA 4, 
invnr 324a. 
27 Elias-De Vrankrijker, Belastingen, 27 
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Het lantaarngeld diende ter financiering van de noodzakelijk geachte straatverlichting.28 
Tot en met 1692 droeg de ontvanger het batig saldo af aan de thesaurier van reparaties, 
daarna aan die van het groot comptoir. In 1745 werd de heffing samengevoegd met het 
straat- en klappergeld (zie onder). De rekeningen over 1676-1678 ontbreken. Voor zover de 
rekeningen zijn afgehoord vóór 1693 vormen ze een bijlage bij de rekening van de 
thesaurier van reparaties; daarna bij die van het groot comptoir. 
 
Rekeningen straat- en klappergeld, 1676-1745.  
1 omslag. SA 3, invnr 4617 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het straatgeld was bestemd voor het dringend noodzakelijke onderhoud op de straten. De 
hoogte was gebaseerd op de breedte van het huis. De burgemeesters moesten daarvoor een 
kohier aanleggen. Uit het klappergeld werden de kosten voor de nachtwakers betaald. De 
burgemeesters moesten een ‘pertinente’ lijst maken van alle huizen, ook de nieuwe, die nog 
niet bijdroegen in de verponding.29 Het straat- en klappergeld en het lantaarngeld werden in 
1745 vervangen door één heffing: het stadsgeld. Evenals het lantaarngeld droeg de 
ontvanger tot en met 1692 zijn batig slot af aan de thesaurier van reparaties, daarna aan die 
van het groot comptoir. Voor zover de rekeningen zijn afgehoord vóór 1693 vormen ze een 
bijlage bij de rekening van de thesaurier van reparaties; daarna bij die van het groot 
comptoir. 
 
Rekeningen stadsgeld, 1745-1794 en 1795-1806.  
2 omslagen. SA 3, invnr 4691 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) en SA 4, invnr 267 
(Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het stadsgeld verving de afzonderlijke heffingen van lantaarn-, straat- en klappergeld. De 
ontvanger droeg het slot van zijn rekening over aan de thesaurier van het groot comptoir, na 
1795 aan de commies ter thesaurie en vervolgens de thesaurier. De herziening van het 
belastingstelsel in 1806 maakte een einde aan deze heffing.30 
 
Rekeningen van het extra-ordinaris havengeld, 1717-1787. 
7 delen. SA 3, invnrs 4621-4627 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Op 15 juni 1716 besloot de Oudraad om met ingang van 1717 een havengeld te heffen.31 De 
burgemeesters hoorden de rekening af; het slot werd overgedragen aan de thesaurier van het 
groot comptoir. De rekeningen van na 1787 zijn verloren gegaan. In het archief van de 
Havendienst bevinden zich de registers van 1840 tot 1911. Zie ook hierna het havenfonds.  
 

                                                           
28 Resolutie Oudraad 2 april 1676. SA 3, invnr 55, fol 10vs en 11. SA 3, invnr 3830.  
29 Resolutie Oudraad 2 april 1676. SA 3, invnr 55, fol 11-13. 
30 Klep, Lansink en Van Mulken.,  Hoofdelijke omslag, 7. 
31 Volgens een aantekening op het schutblad van de eerste rekening, SA 3, invnr 4621. In het resolutieboek 1716 is 
het besluit niet te vinden.  
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Rekeningen van de schaftgelden, 1732-1794; 1795-1806. 
75 delen. SA 3, invnrs 4628-4690 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen); SA 4, invnr 266 
(Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het schaftgeld was een heffing op de gronden buiten de stadsmuren, deels oorspronkelijk 
tot de heerlijkheid van de Merwede behorend en in 1604 door de stad gekocht, deels door 
de stad in 1602 van de ambachtsheren van Dubbeldam verworven.32 De ontvanger droeg tot 
1732 direct af aan de thesaurier van het groot comptoir. In 1733 besloot de Oudraad de 
ontvanger van de schaftgelden zelfstandig verantwoording te laten afleggen, omdat “er 
niets redelijker is, als dat die geene die eenige gelden ontfangt, daer selver ook de 
verantwoording van doet.”33 Het slot van de rekening werd vervolgens overgebracht naar 
de rekening van de thesaurier van het groot comptoir. Het ontvangerschap van de 
schaftgelden was gecombineerd met dat van het stadsgeld en van de verponding.34 De 
ontvanger inde ook de ‘verboekgelden’, die nieuwe pachters verschuldigd waren. Ook deze 
heffing hield in 1806 op (zie hiervoor bij stadsgelden).  
De serie is een bijlage bij de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. 
 
Rekeningen van de bank van lening, 1754-1793. 
40 delen. SA 3, 4717-4756 (Rubriek Bank van Lening). 
 
In vergelijking met andere Hollandse steden is in Dordrecht de plaatselijke bank van lening 
laat aan de stad gekomen.35 In oktober 1753 besloot de Oudraad, toen geen nieuwe 
particuliere gegadigde gevonden kon worden, de bank zelf te gaan exploiteren. De bank 
betaalde jaarlijks een recognitie van 1.200 gulden aan de stad, zoals vóór 1754 de 
particuliere exploitanten hadden moeten doen. Daarboven ontvingen het Weeshuis en het 
leprooshuis respectievelijk 600 en 350 gulden. De stad verschafte de bank het startkapitaal, 
waarvoor de thesaurier van het groot comptoir de opdracht kreeg renten te verkopen.36 De 
bank betaalde 2½ % rente over het kapitaal aan de stad. In 1761 werden de commissarissen 
van de bank gemachtigd zelf leningen aan te gaan, mits de maandrecipissen door de 
burgemeesters zouden worden getekend.37 

                                                           
32 Zie voor schaftgelden J.L.van der Gouw, ‘Schaftgeld’, Verslagen en mededelingen van de vereniging tot uitgave 
van bronnen van het oud-vaderlands recht, 13:2 (1968) 377-388. Hij geeft daarin een ruimere interpretatie dan 
A.A.Beekman, Dijk- en waterschapsrecht. De inventaris van SA 4 noemt ze ten onrechte schafgelden, een term 
die soms ook in de bronnen voorkomt. In 1809 lichtte de burgemeester de heffing toe als “…zeker soort van 
erfpachten, genoten van stadsgronden tegen zekere bepaalde recognitiën uitgegeven en zeer apparent schaftgelden 
geheten, omdat die gronden oorsprongelijk naar het schaft gemeeten zijn.” SA 4, invnr 79a, insertie 487. 
33 Resolutie Oudraad 16-11-1733. SA 3, invnr 98, fol 57-58v. Zie ook Horsman, ‘Odieusheyd’. 
34 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, geeft op blz 55 een lijst van rendanten vanaf 1732. Dat waren 
steeds leden van de familie Van den Brandeler.  
35 Zie voor de geschiedenis van de banken van lening: J.D.Veegens, De banken van leening in Noord-Nederland 
tot het einde der achttiende eeuw. Amsterdam: Van Baalen, 1869. 
36 De tabel 5.2 in de Geschiedenis van Dordrecht 2, 123, vertekent dus de realiteit. De leningen moeten eerder 
gezien worden als een investering dan een maatregel om het tekort op te vangen. De volgende rekeningen tonen 
aan dat de investering rendabel was.  
37 Resolutie Oudraad 23-11-1761. SA 3, invnr 128, f 69 ev. 
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Ook de overschotten op de exploitatie kwamen aan de stad ten goede. Vanaf 1767 
vloeiden alle revenuen in de kas van de ontvanger ten beleide.38 Na 1808 zijn ze 
verantwoord in de algemene rekening.39 Uit de exploitatieoverschotten konden ook 
bijzondere uitgaven worden gedaan, zoals de adviezen die Tets van Goudriaan in 1809 en 
1810 aan burgemeester en wethouders gaf.40 
In 1879 werd de bank van lening, die toen al enkele jaren met verlies werkte, opgeheven en 
werden de opstallen verkocht.41 
Van 1756-1760 is de serie een bijlage bij de rekeningen van de thesaurier van het groot 
comptoir; van 1761 tot en met 1808 bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide.  
 
Rekeningen van het recht van de slagroede, 1762-1795 
33 delen. SA 3, invnrs 4848-4880 (Rubriek Slagroede). 
 
De slagroede – de openbare verkopingen van niet afgeloste panden en erfhuizen – was 
verbonden met de bank van lening, maar werd afzonderlijk verpacht. In 1756 besloot de 
Oudraad de slagroede voor rekening van de stad te laten waarnemen door de 
stadsvendumeester.42 Deze legde jaarlijks verantwoording af en droeg het batig slot van zijn 
rekening over aan de thesaurier van het groot comptoir, die daarvóór immers ook de pacht 
had ontvangen. De delen van 1757 tot en met 1761 ontbreken. De serie wordt niet 
voortgezet in SA 4.In het archief van de bank van lening bevindt zich een volledige serie 
rekeningen vanaf 1757 (rendants exemplaren). In dit archief bevinden zich ook de 
venduboeken, waarin de houder van de slagroede registreerde wat geveild was en wat 
daarvan de opbrengst was. De veilingen vonden plaats ten overstaan van twee schepenen en 
de secretaris. De delen tot 1705 worden vermeld op de inventaris die Jacobus van 
Vechoven in 1726 van het secretariearchief maakte.43 
De serie rekeningen is een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 

8.4.3 Stedelijke imposten 
Tot 1806 was de stedelijke huishouding grotendeels afhankelijk van de opbrengsten van 
belastingen, meestal accijnsen, ook wel imposten genoemd. Een bijzondere categorie daarin 
vormden de makelaardijen, een heffing die voortvloeide uit het stapelrecht. De rubrieken in 
de thesauriersrekeningen spreken wel van stadsgoederen. 
Tot 1748 was de gebruikelijke wijze van inning van de belastingen die door verpachtingen. 
Enkele malen per jaar organiseerden de thesauriers publieke veilingen waarop 
geïnteresseerden een bod op een accijns konden uitbrengen. Deze veilingen vonden steeds 
op het stadhuis ten overstaan van de plaatsvervangend schout en twee schepenen plaats. De 
kamerbewaarder regelde de praktische zaken. De veilingprocedure was die van opbod en 
afslag. De hoogste inzetter ontving een trekgeld (dat uiteindelijk degene die ‘mijnde’ moest 

                                                           
38 Resolutie burgemeesters 19-1-1767. SA 3, invnr 856. 
39 Bijvoorbeeld SA 4, invnr 324aa (1810) en  SA 5, invnr 1155 (1820). 
40 Resolutie van burgemeester en wethouders 23-12-1809. SA 4, invnr 79d, blz 889.  
41 Inventaris van het archief van de bank van lening, inleiding. SA 6, invnr 2161. 
42 Verordening van 18-12-1756. Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6, blz 280.  
43 SA 3, invnr 3. 
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betalen). De biedingen waren in gouden Wilhelmus schilden van 21 stuivers van 2 groten 
Vlaams; in de rekeningen werden de bedragen omgerekend naar ponden van 20 stuivers.  
De secretaris maakte van een veiling een proces-verbaal op. Wanneer het bod naar de 
mening van de thesauriers te laag was, konden ze besluiten de accijns door een ontvanger te 
laten ‘collecteren’, of zelfs in het geheel niet te innen.  
Hoewel in Dordrecht in 1748 geen belastingoproeren hebben plaatsgevonden, bezorgden de 
gebeurtenissen in andere steden de Oudraad zoveel angst, dat hij vrijwel onmiddellijk 
instemde met de voorstellen in de vergaderingen van de Staten van Holland om de 
verpachtingen te staken.44 
 
“Stads Verpachting Boeck”. Registers van verpachtingen van makelaardijen en imposten, 
1600-1748 (1774). 
6 delen. SA 3, invnrs 3618-1748 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Archivistisch-terminologisch zijn het protocollen. Per veiling noteerde de secretaris of 
diens klerk het soort belasting, de periode, de pachter, de pachtsom en de borgen. Aan de 
serie in stadsarchief 3 gaat een ouder register vooraf in stadsarchief 1, namelijk invnr 525, 
Blaffart van den verpachtingen van den goeden toebehoerende die stede van Dordrecht …, 
1545-1575. Of er nog oudere protocollen hebben bestaan is gezien het feit dat de meeste 
schepenprotocollen rond 1545-1550 beginnen, niet zeer waarschijnlijk. Het laatste deel 
loopt nog door tot 1774 omdat enkele kleinere imposten voor een langere tijd waren 
verpacht.  
De serie protocollen behoort formeel tot het archief van de schepenen; ze komen dan ook 
voor op de eerder genoemde inventaris van het secretariearchief van Jacobus van 
Vechoven.  
De verpachtingen van gemenelands imposten voor Zuid-Holland vond eveneens voor 
Dordtse schepenen plaats. Ook de protocollen daarvan bevinden zich in het stadsarchief, 13 
delen over de periode 1604-1748 (SA 3, invnr 3424-3436). Van Vechoven vermeldt ze 
direct na de protocollen van verpachtingen van de stedelijke belastingen. Ook deze horen in 
het Oud Rechtelijk Archief thuis. 
 
“Contra rolle van de verpagtinge der stadt Dordrechts accijnsen en makelaardijen, 1579-
1748 
87 katernen. SA 3, invnrs 3626-3712 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De secretarie kopieerde de processen-verbaal van de verpachtingen ten behoeve van de 
thesaurie, de zogenaamde contrarollen. Per jaar of per halfjaar werd een register aangelegd. 
In de thesauriersrekeningen wordt doorgaans bij de ontvangstposten naar deze contrarollen 
verwezen. De contrarollen, die vanaf 1579 vrijwel volledig bewaard zijn gebleven, 
veranderden van functie: eerst instrument voor de thesauriers om toe te zien dat de pachters 
zich aan de afspraken zouden houden, vervolgens als bewijsstuk bij het afhoren van de 
rekening. In deze laatste functie zijn ze bijlagen bij de thesauriersrekeningen, tot 1692 bij 
beide series, daarna alleen bij die van het groot comptoir. De pachters hoefden geen 
                                                           
44 Horsman, ‘Odieusheyd’, 645. 
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rekening over te leggen. Na het afschaffen van de verpachtingen in 1748 zijn 
vanzelfsprekend geen protocollen en contrarollen meer gemaakt. Zie verder hierna de 
Staten van inkomsten uit de imposten. 

Afbeelding 8.1: Verpachtingsrollen, 1600-1748.  

Staten van inkomsten uit de imposten, 1750-1784 
35 pakken. SA 3, invnrs 3727-3361 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Na afschaffing van de belastingen heeft het meer dan een jaar geduurd voordat een volledig 
systeem van ontvangers (‘collecteurs’) was gerealiseerd. Omdat de bevolking tenminste 
ook een verlichting van de belastingen verwachtte, maar daarvan noch op gewestelijk, noch 
op stedelijk niveau sprake kon zijn, maakte het stadsbestuur niet zo veel haast. Gedurende 
1749 zijn geen accijnsen geïnd en moest geleend worden om aan de financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen. Vervolgens moest de Oudraad maatregelen nemen om de 
gederfde inkomsten te compenseren door gedurende een aantal jaren een verhoging toe te 
passen.45 
Voor elke belasting werd een ontvanger aangesteld, die nauwkeurig boek moesten houden 
van hun ontvangsten en uitgaven en daarover jaarlijks verantwoording afleggen aan de 
thesaurier van het groot comptoir.46 De boeken zijn alle verloren gegaan, maar de jaarlijkse 
staten zijn vanaf 1750 tot 1784 bewaard gebleven. Ze zijn, evenals de voorgaande 
                                                           
45 SA 4, invnr 3762 is daarvan een administratief overblijfsel, de Rekening van de vierde verhoging, 1753-1756. 
De verandering van het systeem van inning laat zich goed reconstrueren aan de hand van het werkdossier van de 
gemengde commissie die door de Oudraad was benoemd om met voorstellen voor een nieuw stelsel te komen. SA 
3, invnrs 3401-3407. 
46 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6, fol 208.  



 

 

 

241 

contrarollen, bijlagen bij de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. Deze 
reeg na het opmaken en afhoren van zijn rekening de staten tot liassen.  
 
Staten van inkomsten uit de imposten, 1764-1776. 
10 pakken. SA 3, invnrs 3763-3772 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De ordonnantie voor de ontvangers schreef voor dat ze maandelijks hun ontvangsten 
moesten afdragen. Over de jaren 1764-1776 zijn deze, oorspronkelijk geliasseerde, 
maandstaten bewaard gebleven. 
 
“Contra rolle van de verpagtinge van den bierexchijsen  in Zuidhollandt, …”, 1579-1602, 
1632, 1739-1748 
34 katernen. SA 3, invnr 3782-3810 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Deze contrarollen vormen een afzonderlijke serie, omdat het hier geen zuiver stedelijke 
impost betreft, maar een gewestelijke (oorspronkelijk landsheerlijke), waarvan de stad 
Dordrecht een derde deel ontving. De verpachting vond plaats voor schepenen van 
Dordrecht, maar onder verantwoordelijkheid van de rentmeester-generaal. De processen-
verbaal zijn geprotocolleerd in de registers van verpachtingen van gemenelandsmiddelen.47 
Het aandeel van de stad is verantwoord in de rekening van de thesaurier van het groot 
comptoir.  
 
Rekeningen makelaardij en havengeld van Rijnse, Franse en Spaanse wijnen, 1585-1639  
32 delen. SA 3, invnrs 4517-4548 
 
Tot 1639 (en vanaf 1585?) werd deze impost gecollecteerd, daarna verpacht zoals blijkt uit 
de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. Dat geldt ook voor de makelaardij 
van granen over de periode 1598-1622, het lastgeld op ingevoerde granen (1602-1636) en 
de impost op wijn en bier over de jaren 1660 en 1661.48 
 
Rekeningen impost rijden met ijzerbeslag, 1751-1784.  
1 omslag. SA 3, invnr 4694 (Belastingen, stadsbelastingen). 
Rekeningen karossengeld (pleziergeld), 1751-1784 
1 omslag. SA 3, invnr 4695 (Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De commissie die de thesauriersrekening over 1740 had nagezien deed in haar rapportage 
aan de Oudraad een aantal voorstellen tot verbetering van de stadsfinanciën.49 De 
voorstellen behelsden een aantal bezuinigingen, maar ook twee nieuwe heffingen: ten eerste 
20% opslag op de reeds bestaande gemenelandsbelasting op het rijden in karossen, het 
zogenaamde pleziergeld; ten tweede een heffing op het rijden met ijzerbeslag. Beide 
belastingen gingen per 1 januari 1742 in. Bewaard gebleven zijn de rekeningen van de 

                                                           
47 SA 3, invnrs 3424-3436. 
48 Respectievelijk SA 3, invnrs 4572-4574; SA 3, invnrs 4575-4603 en SA 3, invnr 4615. 
49 SA 3, invnr 3397a; SA 3, invnr 106, fol 88vs. 
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ontvanger van 1751 tot 1784. De eindresultaten werden opgenomen in de rekening van de 
thesaurier van het groot comptoir, waarbij de twee series dan ook bijlagen zijn. 

8.4.4 Tol van Gorinchem 
De vier over twee archieven en verschillende rubrieken verspreide series, met als 
belangrijkste gemeenschappelijke trefwoord in de beschrijvingen “tol van Gorinchem”, 
hangen nauw met elkaar samen. Van den Brandeler geeft in zijn inventaris wel een 
historische toelichting, maar gaat niet in op de onderlinge relaties tussen de series.50 Van 
Dalen heeft de samenhang verder verstoord door de series chronologisch en vooral op 
onderwerp te ordenen.  
Het ontstaan van de series gaat terug tot 1554, toen Dordrecht aan Karel V een lening 
verstrekte van 112.000 pond, waarvoor de stad voor 7.000 pond los- en lijfrenten zou 
mogen uitgeven. Als onderpand kreeg Dordrecht de tol van Gorinchem, die toen voor 
12.500 pond verpacht was. Uit de pacht kon Dordrecht de rente betalen; de keizer zou uit 
het surplus kunnen aflossen.51 
In 1562 kreeg Filips II nog eens 24.000 pond, waarvoor 1.500 pond aan jaarlijkse los- en 
lijfrenten werd uitgegeven. De pacht van de tol werd vastgesteld op 15.000 pond.52 De 
landsheer behield het recht op aflossing en welk geval de tol weer aan de grafelijkheid zou 
vervallen. De thesaurier van het groot comptoir fungeerde voor de stad als rendant. 
 
Bij de series rekeningen, die gezamenlijk het restant van een afzonderlijke administratie 
vormden, hoort een cartularium, een register met afschriften van op de zaak betrekking 
hebbende akten.53 
 
Tot en met 1580 was de administratieve procedure als volgt: De tolgaarder verantwoordde 
zijn inkomsten en uitgaven aan de thesaurier van het groot comptoir. De afhoring vond 
plaats bij de Grafelijkheidsrekenkamer in Den Haag. De thesaurier verantwoordde aan de 
Rekenkamer de inhoudingen, niet alleen de Dordrecht rechtmatig toekomende 8.500 pond, 
maar ook de verschillende onkosten die ten laste van de tol zouden moeten komen. Het 
restant was dan voor de grafelijkheid. Uiteindelijk verantwoordde de thesaurier het geheel 
aan de stad; in zijn rekening komen dan ook de uitgaven aan renten voor. Zijn rekening 
bevat ook enkele andere in onderpand verkregen goederen en rechten, zoals de visserij op 
de Merwede, kantsteken onder Sliedrecht en het rietveld de Stededijk, ten oosten van de 
stad.  
Na 1581, toen de Staten het beheer van de tol aan zich hadden getrokken, ontving de stad 
alleen nog de zuivere 8.500 pond. De thesaurier van het groot comptoir bleef tot en met 
1620 afzonderlijke rekeningen opmaken. In 1621 werd alles in de gewone rekening van de 
                                                           
50 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk IV, nr 9, 14, 15 e.v. 
51 Van de Wall, Handvesten, 1171 e.v. SA 1, invnr 490, fol 27vs-33. Octrooi tot uitgave renten SA 1, invnr 142 
(regest 1058). Afschrift in SA 1, invnr 490, fol 25-27. 
52 Van de Wall, Handvesten, 1249 naar SA 1, invnr 490, fol 40. 
53 SA 1, invnr 490, daar omschreven als Register houdende afschriften van overeenkomsten, akten van belening en 
ordonnanties betreffende de tol van Gorinchem, de wijnroede en van akten van belening van het dijkgraafschap 
van Zwijndrecht, 16e eeuw. Van de Wall, Handvesten noemt het een manuscript ptivilegeboek in de 
burgemeesterskamer, in juchtleer, gemerkt 36. 
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thesaurier van het groot comptoir verantwoord. Dat veranderde in 1625, toen de ontvanger 
ten beleide de administratie overnam:  
 

“… daervan is bij mijnen heeren geordonneert, dat de selve sullen ontfangen 
werden bij mr. Sebastiaen Francken, als ontfanger van de penningen gedestineert 
totter oorloge omme daervan neffens d’andere penningen van zijnen ontfangh in 
zijne reeckeninge tot proffijt van de stadt verantwoort ende totte oorlogs saecken 
gebruyckt te werden, volgens de acte van mijnen heeren in date des xiijen 
decembris 1625, dus hier van de selve partije alleenlijck memorie.”54 

 
De vier series laten zich als volgt begrijpen: 
 
Rekeningen van de Tol van Gorinchem en Schoonhoven, 1573-1580. 
8 delen. SA 3, invnrs 4893-4900 (Rubriek Tolwezen). 
 
Dit zijn de rekeningen van With Janszoen, “collecteur van Sijne Majesteyts tholle van 
Gorinchem ende Schoonhoven met allen den appendentiën ende toebebehoorten”. Ze 
werden op het kantoor van de Rekenkamer afgehoord door de thesaurier, in aanwezigheid 
van een burgemeester en twee gecommitteerden uit de magistraat.  
 
Rekeningen van inkomsten uit de Tol van Gorinchem, 1573-1579. 
6 delen. SA 3, invnrs 2445d-i (Rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
 
Dit zijn de formele rendantsexemplaren (bestemd voor de stad als rekenplichtige) van de 
rekening die de thesaurier van het groot comptoir ter Rekenkamer had laten afhoren.55 Van 
den Brandeler vermeldt in zijn inventaris 8 delen, vanaf 1571. De eerste twee delen heb ik 
niet meer in het archief kunnen traceren. Er zou nog een deel over 1580 geweest moeten 
zijn. 
 
Rekeningen van de verkochte renten op de tol van Gorinchem, 1554-1566  
54 katernen. SA 1, invnrs 491-500 (Rubriek Los- en lijfrenten). 
Rekeningen van de wijnroede, renten op de tol van Gorinchem en Schoonhoven, visserij, 
kantsteken en rietveld Stededijk, 1576-1620. 
46 delen. SA 3, invnrs 4470-4515 (Rubriek Belastingen, Stadsbelastingen) 
 
De tweede serie is de voortzetting van de eerste. Het zijn de stadsexemplaren van de 
rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir voor zijn afzonderlijke administratie 
van de renten op de Tol van Gorinchem en andere op onderpand van domeinen uitgegeven 
renten. Zie voor het eindjaar de inleiding op de paragraaf. Het hiaat tussen 1566 en 1576 

                                                           
54 Vermelding in de thesauriersrekening 1630, SA 3, invnr 2643, fol 37. 
55 De rekeningen zijn in drievoud opgemaakt: een voor de rekenkamer, een voor de stad en een voor de thesaurier 
persoonlijk.  
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kan deels verklaard worden uit het feit dat Jan Damen in 1566 de tol voor drie jaar in 
pacht kreeg.56 

Aflossing 
In 1728 verkochten de Staten een groot aantal domeinen om van de opbrengst oude 
schulden te kunnen aflossen.57 De gecommitteerde raden gaven de rentmeester-generaal 
van Zuid-Holland op 17 april van dat jaar opdracht om de 136.000 pond af te lossen. De 
zaak bleef enige tijd hangen, onder andere door een conflict tussen Dordrecht en 
Gorinchem over het benoemingsrecht van de tolgaarder. Op 14 juni 1731 droegen  
gecommitteerde raden de rentmeester-generaal op het volle bedrag uit te betalen en geen 
rente meer uit te keren. Niet eerder dan 1 januari 1734 gaf Dordrecht onder protest toe. De 
ontvanger ten beleide werd gemachtigd het geld aan te nemen.58 

8.4.5 Secretarie 
De secretarissen waren comptabele functionarissen - daarom konden ze geen lid zijn van 
het college van de Veertigen vanwege de rol van dit college bij het afhoren van 
rekeningen.59 De secretarie was verantwoordelijk voor drie soorten financiële transacties: 
de heffing en verantwoording van leges; de inning en verantwoording van heffingen (zowel 
gewestelijk als stedelijk) op rechtshandelingen en de consignatiekas.  

Leges en heffingen 
Voor de leges, die betaald moesten worden voor rechtshandelingen die de secretarie 
verrichtte voor derden, bestonden vaste tarieven, die gepubliceerd werden in de 
ordonnanties op de wijze van procederen voor de kamer juditieel.60 De opbrengsten 
vloeiden niet in de kas van de thesaurier, maar maakten sinds 1668 het voornaamste 
bestanddeel uit van het inkomen van de twee stadsecretarissen.61 Daarboven ontving de 
secretaris salaris voor een aantal zaken voor het stadsbestuur, zoals het appostilleren van de 
thesauriersrekeningen, het opmaken van de processen-verbaal van verpachtingen van 
belastingen en het schrijven van de contrarollen.62 Uit de leges betaalde de secretaris de 
door hem aangestelde klerken.63 Ook papier, perkament en zegelwas moesten de 
secretarissen uit leges bekostigen.  
 
De inning van belastingen op rechtshandelingen vond plaats bij het afgeven van de akte. De 
oudste was de 40ste penning op de transporten van onroerend goed, een gewestelijke impost. 

                                                           
56 SA 1, invnr 490.  
57 Van de Wall, Handvesten, 1178 ev.  
58 Resolutie Oudraad 1-1-1734. SA 3, invnr 99, fol 3. 
59 Resolutie Oudraad 20-2-1668. SA 3, invnr 51, fol 99. 
60 Zie voor deze ordonnanties paragraaf 4.3.1, in het bijzonder het gedeelte over het gerecht. 
61 Instructie voor de secretarissen. Resolutie Oudraad 2-2-1668. SA 3, invnr 51, fol 92. De andere secretarissen, 
zoals die van de burgemeesterskamer, de weeskamer, de Achten en de Veertigen ontvingen een vast salaris. 
62 De afschaffing van de verpachtingen in 1748 betekende dan ook een inkomstenderving voor de secretarissen en 
kamerbewaarders. SA 3, invnr 1929. 
63 Waarschijnlijk kregen pas na 1749 de beide gezworen klerken een vast tractement als compensatie van het 
verlies aan inkomsten. Zie paragraaf 4.5.2. 
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De`stad hief voor zichzelf ook een 40ste penning en voegde andere heffingen toe zoals de 
duiten voor de krijgsraad (de burgervendels), de oortjes voor de stad, oortjes voor de armen 
en duiten voor het Weeshuis.  
 
Van de financiële administratie van de secretarissen is weinig bewaard gebleven, maar 
voldoende om een beeld te krijgen van de werkwijze, tenminste in de achttiende eeuw. 
Voor ieder van de secretarissen hielden de klerken een staatboek bij, in de inventaris onjuist 
beschreven als Rekeningen van leges op transporten, schuldbrieven; impost op trouwen en 
begraven.64 De registers zijn over twee tegenoverliggende bladzijde in scontovorm 
beschreven. De kolommen omvatten datum, omschrijving (dat wil zeggen de 
rechtshandeling, zoals  transport, hypotheek), het bedrag van de 40e penning voor het 
gemeneland, de 40e penning voor de stad, de oortjes voor de stad, oortjes voor de armen, 
duiten voor de krijgskas en de duiten voor het Weeshuis. De registers zijn geschreven in 
een net klerkenhandschrift, dus waarschijnlijk samengesteld uit borderellen. Aan het einde 
van de maand werd de rekening opgemaakt: de kolommen getotaliseerd en dan bij elkaar 
opgeteld. Vervolgens werden  toegevoegd de maandtotalen van de heffingen op trouwen en 
begraven, alsmede de 40ste penning op de schepen en het recht van nakoop. Dit duidt op 
afzonderlijke registraties van die inkomsten. Het recht van nakoop was een van de heerlijke 
rechten van de Merwede en werd inderdaad afzonderlijk geadministreerd. Voor imposten 
op trouwen en begraven waren inderdaad speciale gaarders aangesteld (archief 39).65 De 
40ste penning op de transporten van schepen werd geïnd door de secretaris van het 
watergerecht.66  
 
In de tweeede reeks staatboeken zijn ook toegevoegd transporten op Merwedegrond67 en 
heffing op ongefundeerde processen.  
 
De maandelijkse totalen werden overgebracht op maandstaten, nog steeds per secretaris68, 
en vervolgens naar maandstaten voor de hele secretarie, aan de hand waarvan de 
verschillende afdrachten werden gedaan.69 
 
De registers en staten in het secretariearchief zijn geen afgehoorde rekeningen. In het 
thesauriearchief bevindt zich een aantal verantwoordingen van afdrachten, zoals de door 
burgemeesters afgehoorde rekeningen van het oortjesgeld, 1694-1784 (SA 3, invnr 3844, 9 

                                                           
64 Bewaard gebleven een serie 1702-1797 (secretarissen Everwijn, R.P.Eelbo, Hoeufft en Gevaerts) en een 1724-
1785 (secretarissen P.Eelbo, Jeronimus en Jacob Karsseboom,. SA 3, invnrs 1133-1141, respectievelijk 1142-
1147. Van de tweede serie zijn ook 5 delen journalen bewaard gebleven, 1775-1779. SA 1153-1157. De eerste 
serie is voortgezet tot 1811 in SA 4, invnr 106. 
65 Afzonderlijke staten van imposten op trouwen en begraven, 1700-1795 SA 3, invnr  3560 (rubriek Belastingen, 
stadsbelastingen). 
66 Transporten werden geprotocolleerd in de registers van scheeps- water- en bijlbrieven. ORA, invnrs 1604-1624.  
67 De betreffende secretaris administreerde de inkomsten uit de heerlijkheid De Merwede; zie hiervoor paragraaf 
8.4.5. 
68 Bewaard gebleven voor de secretarissen Jeronimus en Jacob Karsseboom en Rees, 1729-1794. SA 3, invnrs 
1148-1150, met bijlagen over 1726-1794. SA 3, invnr 1151. 
69 Bewaard over 1726-1795. SA 3, invnrs 1120-1132. 
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dozen)70 en de rekeningen van de 40e en 80e penning op het transport van onroerend goed, 
1670-1769. (SA 3, invnr 4614, 1 pak). 

Consignatiekas 
Het beheer van bij het gerecht in consignatie gegeven geld uit desolate boedels of gestort in 
gevolge provisionele vonnissen (namptissement) is een losstaande, tamelijke eenvoudige 
administratie, die onderdeel uit maakt van het oud rechterlijk archief.71 Van Dalen heeft de 
registers ten onrechte in de rubriek Desolate boedels beschreven. Niet alleen de opbrengst 
van de verkoop van desolate boedels werd in de kas gestort, maar ook de bij vonnis 
gevorderde schulden en de ontvangen gelden van bij willig decreet verkochte panden. Zij, 
die meenden recht te hebben op geld in de consignatiekas konden dit onder borgstelling 
opvragen.72 Eén van de secretarissen (in de regel de jongste) hield de boeken bij, waarvoor 
hij als salaris de 60e penning genoot. Het geld moest ‘ten comptoire deser stede saecken’, 
het kantoor ten beleide, in bewaring gegeven worden. Kennelijk is aan dit laatste 
voorschrift niet altijd strak de hand gehouden, want in het begin van de achttiende eeuw 
slaagde het gerecht er niet in om geld dat bij erfgenamen van secretarissen berustte terug te 
krijgen. Na ingewonnen juridisch advies machtigde de Oudraad het gerecht desnoods een 
rechtzaak aan te spannen.73 Dat moet ook de aanleiding geweest zijn de secretaris te 
verplichten ‘pertinente notities en registers’ te houden van boedels of gelden die onder hen 
worden geconsigneerd, zodat elke belanghebbende de noodzakelijke informatie kan 
krijgen.74 
 
Van de boekhouding van de consignatiekas zijn slechts twee registers over, ORA invnrs 
1499 en 1500. De invnrs 1501-1503, beschreven als registers van borgtochten voor uit de 
consignatiekas gelichte gelden, blijkt ook andere borgstellingen te bevatten.75 
 
Invnr 1499 heet nu in de inventaris Register houdende een opgave van de 
consignatiegelden die onder de stedelijke secretaris berusten, 1728 - 1731. Van den 
Brandeler, Inventaris, deel 2, 2de stuk, nr 17, is precieser: Consignatie-penningen van 
overleden en afgetreden secretarissen. Het deel is de reconstructie van het geld dat nog 
afgedragen moest worden, opgemaakt in verband met de hierboven aangehaalde kwestie.  
Invnr 1500 is "Boek wegens den ontfangst en uitgaaf van de Consignatie-penningen." 
Kasboek houdende de inkomsten uit en uitgaven voor de consignatiegelden over de jaren 
1730 - 1746. Het register correspondeert met SA 3, invnr 1114 (rubriek Secretarie) 
Rekeningen en verantwoording betreffende de consignatiegelden over de jaren 1730 - 
1746, met lijsten van verkochte goederen, 1730 - 1746.   1 omslag. 

                                                           
70 Dit zijn de ‘oortjes op de gulden voor de stad’ van transporten van onroerend goed, ingesteld bij resolutie van de 
Oudraad van 10 mei 1694. 
71 ORA, invnrs 1499-1503. Overigens stelde het gemeentebestuur zich in 1817 op het standpunt dat de 
consignatiekas een stedelijke aangelegenheid was toen (tevergeefs) het weigerde het geld aan de Rechtbank van 
eerste aanleg over te dragen. SA 5, invnr 1064. 
72 Reglement secretarie 1668, art 14.  
73 Zie voor deze kwestie resoluties van het gerecht, ORA 16, fol 129 en fol 196 ev. 
74 Resolutie Oudraad, 14-12-1723. SA 3, invnr 88, fol 18. 
75 Zie paragraaf 6.3. 
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8.4.6 Fondsen 
Volgens de nota van 1808 zouden er – min of meer onafhankelijk van de thesaurie en 
kantoor ten beleide - de volgende fondsen en administraties zijn geweest: recognities en 
erfpachten, havenfondsen, polderrekening, leenbank en armenfondsen.  
Recognities en erfpachten zijn de eerder genoemde schaftgelden (paragraaf 8.4.3). Deze 
werden weliswaar door een speciaal benoemde ontvanger geadministreerd, maar deze legde 
elk jaar rekening en verantwoording af en droeg het batig slot van de rekening over aan de 
thesaurier van het groot comptoir, die dit tenslotte in zijn rekening opnam. Er is dus geen 
sprake van een afzonderlijk fonds.  
De stadsbank van lening was een instelling die een eigen administratie voerde (en dat tot 
aan het einde van zijn bestaan in 1879 zou blijven doen). Behalve een jaarlijkse recognitie 
en de vergoeding van de rente van het geleende kapitaal droeg de directie regelmatig de 
overwinst aan de ontvanger ten beleide over, onder overlegging van de jaarrekening. De 
stad had dus wel degelijk controle, zij het niet de thesaurier (de auteur van de nota waarmee 
dit hoofdstuk aanving!).76  
 
Zo blijven dus over de havenfondsen, de polderrekening en de armenfondsen.77 

Havenfondsen 
Dordrecht kampte voortdurend met het probleem van dichtslibben van de havens. In 1609 
was een van de motieven voor het aanleggen van de Wolwevershaven, dat daardoor een 
betere doorstroming van de Nieuwe Haven bewerkstelligd kon worden. Desalniettemin 
bleef het nodig de havens regelmatig uit te diepen. De kosten daarvan waren aanzienlijk; in 
1755 had de thesaurier daarvoor een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt. De gewone 
rekening bood onvoldoende budgettaire ruimte voor de rentebetaling en aflossing, derhalve 
besloot de Oudraad daarvoor een afzonderlijk fonds te creëren. De inkomsten voor dit 
fonds moesten komen van de marktschuit op Rotterdam, de bodedienst op Den Haag, de 
post van waagmeester en de wijnslede.78 Van deze bronnen was de marktschuit op 
Rotterdam de belangrijkste. De functie stond ter begeving aan het gerecht. De Oudraad had 
al in 1747 besloten de dienst door de stad te laten exploiteren zodra deze vacant zou 
komen.79 In februari 1753 overleed Hugo Repelaer, die de helft van het recht bezat.80 Vanaf 
dat moment nam de stad de exploitatie over en beginnen de rekeningen, die opgemaakt 
werden door de thesaurier van het groot comptoir; het batig slot werd overgebracht naar 
zijn hoofdrekening.81 De resolutie van de Oudraad van 24 maart 1755 bepaalde dat de 

                                                           
76 Het heeft er alle schijn van dat de thesaurier Jan Hordijk eigenlijk van de ontvanger ten beleide af wilde. Door 
de wijziging in het belastingstelsel had deze functie zichzelf ook overleefd.  
77 Dit zijn ook de enige drie fondsen in een staat van de geldmiddelen voor het uitdiepen van de havens, de 
thesaurie, het armenfonds en de Merwedepolder, 1803. SA 4, invnr 232. 
78 Resolutie Oudraad 24-3-1755. SA 3, invnr 122, fol 43vs ev. 
79 Resolutie Oudraad 20-4-1747. SA 3, invnr 112, fol 149. 
80 Resolutie burgemeesters 5-3-1753. SA 3, invnr 851, fol 143vs. De afkoopsom aan de erven Repelaer werd 
vastgesteld, na taxatie door een onafhankelijke deskundige, op 1.500 gulden. De taxateur maakte een lijst op van 
alles wat tot de marktschuit behoorde; de lijst werd “alhier ter camere gecustodieert” zodat de schipper daarover 
verantwoording kon worden gevraagd.  
81 Van Dalen plaatst de serie dus ten onrechte bij de thesaurier van reparaties. 
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thesaurier in zijn gewone rekening moest vermelden welk bedrag hij van de lening had 
afgelost en hoe hoog het nog resterende bedrag was. Jaarlijks diende hij aan de 
burgemeesters een ‘pertinente staat van het inkomen’ [uit de marktschuit] te verschaffen 
om te bepalen hoeveel zou kunnen worden afgelost.  
 
In 1761 besloot de Oudraad, om een betere controle op de bestedingen te hebben, de klerk 
van de thesaurie te belasten met de administratie, onder toezicht van de directeur van de 
stads collectieve middelen.82 
 
De administratie van de marktschuit op Rotterdam en het Havenfonds bestaat uit de 
volgende series rekeningen: 
 
Rekening van de marktschuit op Rotterdam, 1753-1760.   
1 pak (liassen). SA 3, invnr 3341a (Rubriek Thesaurie, thesaurier van reparaties). 
Dit zijn de rekeningen die door de thesaurier van het groot comptoir werden opgemaakt, bij 
wiens hoofdrekening het bijlagen zijn. De uitgaven in deze rekeningen betreffen alleen het 
loon van de schipper en de kosten aan onderhoud van het schip.  
 
Rekeningen van het uitdiepen van de havens, 1761-1790 en 1795-1808. 
28 delen. SA 3, invnrs 3342-3369 (Rubriek Thesaurie, thesaurier van reparaties) en SA 4, 
invnr 277 (Rubriek Thesaurie, stadsbelastingen). 
Deze serie zijn de rekeningen van het havenfonds, opgemaakt door de klerk ter thesaurie als 
administrateur van dit fonds. Met het vrijvallen van de andere helft van de marktschuit op 
Rotterdam en de overige inkomstenbronnen namen de ontvangsten toe. De uitgaven 
omvatten nu niet alleen die voor loon en onderhoud, maar ook de afdracht aan de thesaurier 
ten behoeve van de betaling van renten, de aflossing van geleende bedragen en voor de 
kosten van het uitdiepen (via de thesauriers van reparaties). Het ontbreken van de delen 
1791-1794 laat zich niet verklaren.  
 
Rekeningen marktschuit op Rotterdam, waagmeestersplaats, wijnslede, volgerloon en 
impost op bestiaal, 1801-1808. 
9 delen. SA 4, invnr 333 (Rubriek Thesaurie, rekeningen en begrotingen). 
Kopieën van SA 4, 277 ten behoeve van de thesaurier. 
 
Met ingang van 1809 zijn de inkomsten en uitgaven weer in de gewone thesauriersrekening 
opgenomen. 

                                                           
82 In 1761 was mr H.F.Ketelanus overleden, die een aantal bestuurlijke en ambtelijke functies bekleedde. Dat was 
voor de Oudraad aanleiding om een zekere reorganisatie te overwegen. Of de edel grootachtbare heren toen al een 
vermoeden hadden dat Ketelanus wel eens gefraudeerd zou kunnen hebben blijkt niet uit de resoluties. Ze wisten 
al wel dat zijn boedel insolvent was verklaard. ORA, invnr 1459 (ongefolieerd), 14-10-1761. In 1762 rapporteerde 
de klerk ter thesaurie dat op Ketelanus’ laatste rekening van de marktschuit ruim 980 gulden tekort was. Resolutie 
Oudraad 22-3-1762. SA 3, invnr 129, fol 22vs. 
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Polderrekening 
In 1779 besloot de Oudraad een aantal gorzen onder de heerlijkheid van de Merwede te 
bekaden, strekkend van de Visserkreek tot aan de Raai van de Bildersteeg; de feitelijke 
inpoldering zou in 1780 moeten aanvangen.83 Op 30-3-1780 tekenden de burgemeesters 
daarvoor een overeenkomst met het bestuur van de Vierpolders, binnen welks gebied een 
deel van de nieuwe polder zou komen te liggen.84 
Na de bekading werden het gebied dat aan de stad toekwam verkaveld en verpacht.85 De 
thesaurier van het groot comptoir voerde de administratie, vanaf 1795 de commies ter 
thesaurie en daarna de thesaurier. De plaatsing door Van Dalen bij de thesaurier van 
reparaties berust op een misverstand. Evenals het fonds voor havendieping betreft de 
administratie van de Stadspolder vooral de financiering en niet het onderhoud van de 
polder.  
 
In het archief bevinden zich de volgende series rekeningen: 
 
Rekeningen Stadspolder, 1780-1794 en 1795-1808. 
30 delen. SA 3, invnr 3383-3397 (Rubriek Thesaurie, thesaurier reparaties) en SA 4, invnr 
350 (Rubriek Thesaurie, stadsbezittingen). Deze serie behoort tot het ‘archief’ van de 
thesaurie. 
 
De series SA 3, invnrs 3373-3382 (1785-1794) en SA 4, invnr 293 (1795-1805) zijn 
kopieën, die evenals de eerder genoemde serie, zijn afgehoord. Waarschijnlijk zijn het de 
rendants exemplaren.86 
 
Vanaf 1809 worden de inkomsten en uitgaven in de gewone rekening van de thesaurier 
(ontvanger) verantwoord.  

Armenfonds 
Tot ver in de negentiende eeuw was armenzorg vooral een zaak van de kerk en particuliere 
instellingen van liefdadigheid. Het stadsbestuur oefende toezicht op deze instellingen, nam 
maatregelen tegen een toeloop van behoeftigen van elders en sprong indien nodig financieel 
bij. Van 1624 dateerde het ‘oortjesgeld’, een heffing op de verkoop van onroerend goed, 
vanaf 1626 ook op de verpachtingen van belastingen en in 1694 uitgebreid met het 

                                                           
83 Resolutie Oudraad 20-9-1779. SA 3, invnr 146, blz 111. De tegenwoordige Stads- en Noordbovenpolder. 
Kaarten ter voorbereiding van het project, o.a. voor de afbakening van de gronden die tot de stad behoorden en die 
aan de grafelijkheid toekwamen (o.a. het Rietveld Stededijk, dat aan de stad was verpand), zijn opgenomen in de 
gemeentelijke prentverzameling: G 2050-1 (1770), G 3016 (1777) en G 2079 (1780).  
84 SA 3, invnr 2434. Ook in de Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 5, nr 74. 
85 De landmeter Wapperom maakte daarvoor een kaart, die met de andere, in de gemeentelijke prentverzameling is 
opgenomen: ZG 23-1 (catalogus Overvoorde 910).  
86 Beide series zijn naar vorm niet te onderscheiden. Evengoed zou de tweede serie tot het archief van de thesaurie 
kunnen behoren en de eerste tot die van het fonds.  
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transport van huizen en tuinen op stadsgrond.87 De secretarie inde alle drie heffingen en 
droeg deze direct aan de diakonie van de Gereformeerde Kerk af. 
In 1699 besloot de Oudraad tot een nieuwe impost ten behoeve van de diakonie: een heffing 
van 6 stuivers op elke last graan.88 Bij resolutie van 19 december 1740 moet De diakonie de 
opbrengst van dit zogenaamde last-of armgeld delen met het Armhuis.89 De impost werd 
‘gecollecteerd’ door een ontvanger, die daarvoor een deel van de opbrengst kreeg. Vanaf 
1742 stelden de regenten van het Armhuis de ontvanger aan. Dezen hoorden ook de 
rekening af en verantwoorden vervolgens aan de burgemeesters. 
 
Rekeningen van het last- of armgeld op de verkoop en het verbruik van granen, 1699-1794 
en 1795-1807.  
2 pakken. SA 3, invnr 4620 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) en SA 4, invnr 274 
(Rubriek Thesaurie, stadsbelastingen). De afdracht vond rechtstreeks aan de diakonie 
plaats.90 
 
De rekeningen hebben dan ook geen relatie met de thesauriersrekeningen of de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide. Ze behoren evenmin tot het armenfonds.  
Dat fonds was een gevolg van een reorganisatie van de armenzorg, waartoe de Oudraad 
eind 1759 besloot en waarbij het leprooshuis en het Heilige Geesthuis ter Grotekerk werden 
gesloten.91 De toegenomen armoede had de diakonie van de Nederduitsch gereformeerde 
kerk in grote financiële problemen gebracht, waardoor de burgemeesters de Oudraad 
moesten voorstellen in te grijpen.92 Hij riep een armenfonds in het leven, dat de schulden 
van de diakonie overnam. De inkomsten voor het fonds kwamen uit een nieuwe belasting, 
de duit op het tarwebrood. De ontvanger van de stadsaccijns op het gemaal collecteerde de 
heffing. In 1789 en 1791 introduceerde de Oudraad, met goedvinden van de Staten, nieuwe 
belastingen ten behoeve van het armenfonds.93 Het fonds subsidieerde, indien nodig en 
mogelijk, de diakonie, het leprooshuis of vergelijkbare liefdadige instellingen mr. 
H.F.Ketelanus, die we al eerder tegenkwamen, werd belast met de administratie. Na diens 
dood op 4 oktober 1761 kreeg Martinus den Ouden, klerk ter secretarie, het fonds onder 
zijn hoede; vanaf 1783 zijn zoon Gerard. De serie rekeningen loopt door tot en met 1794.94 
Waarschijnlijk is het fonds in de Bataafs-Franse tijd, waarin een scheiding van kerk en staat 
tot stand kwam, aan het toezicht van de stad onttrokken. Er resteert uit die periode nog één 
rekening, over 1808.95 
                                                           
87 Resolutie Oudraad, 19-12-1622. SA 3, invnr 46, fol 4; resolutie Oudraad 23-9-1626. SA 3, invnr 46, fol 79; 
resolutie Oudraad 10-5-1694. SA 3, invnr 62, fol 47vs. 
88 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 18, fol 249.  
89 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk IV nr 68. 
90 SA 3, invnrs 3845 en 3846 zijn restanten van de verantwoording aan de diakonie. 
91 Geschiedenis van Dordrecht 2, 240-242. Besluit 13-12-1759. SA 3, invnr 126. De Oudraad besloot ook de 
eventuele tekorten uit de stadskas aan te vullen, wat bijvoorbeeld nodig was in 1807; SA 4, invnr 79a, blz 160. 
92 Resolutie Oudraad 11-6-1759. SA 3, invnr 126. 
93 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 30, nrs 30, 40 en 58. SA 3, invnr 468. Van den Brandeler, 
Inventaris, deel 3, blz 120-121 (nr 327). 
94 SA 3, invnr 4692, 2 delen, 1760-1761 (Ketelanus) en 1 pak met katernen (Martinus en Gerard den Ouden). Van 
hen zijn ook de rendantsexemplaren bewaard gebleven en ten onrechte bij de stadsexemplaren gevoegd.  
95 SA 4, invnr 224a. 
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8.5 Leggers, kohieren enz.  

De thesauriers en ontvangers hielden een administratie bij van wat ze ontvingen en 
uitgaven. Die administratie bestond uit meer dan het bijhouden van de feitelijke transacties; 
een groot deel van de inkomsten en uitgaven lag vast: pachten, belastingen, rente op 
leningen, salarissen enz. Incidentele inkomsten bestonden vooral uit leningen, waartoe de 
Oudraad de burgemeesters bij resolutie had gemachtigd. Incidentele uitgaven waren vooral 
onderhoudswerkzaamheden, reparaties en reiskosten. De burgemeesters moesten daarvoor 
toestemming geven (bij ordonnantie) en de thesaurier diende door middel van een kwitantie 
de uitgave te verantwoorden. Voor een groot deel is deze administratie vernietigd, maar aan 
de hand van de rekeningen, en van het weinige dat overgebleven is, kan redelijk goed 
worden nagegaan welke hulpmiddelen de thesauriers en de rekenmeesters gehad moeten 
hebben.  
 
Ik neem de rubrieken van de thesauriersrekeningen omstreeks 1750 als uitgangspunt om 
vast te stellen op welke administraties de thesauriers konden terugvallen en hoe zij zich 
tegenover de rekenmeesters konden verantwoorden. 

Thesaurier groot comptoir 
De thesaurier van het groot comptoir administreerde de ontvangsten. Dat waren in de eerste 
plaats de makelaardijen en accijnsen. Tot 1748 werden die in de regel verpacht. De 
contrarollen van de verpachtingen dienden als legger voor de thesaurier en controlemiddel 
voor de rekenmeesters. Afhankelijk van de commissie verwijst de secretaris in de marge 
van de rekeningen soms expliciet naar de contrarollen. Vanaf 1750 werden alle accijnsen 
door benoemde ontvangers of collecteurs geïnd. Dezen moesten jaarlijks rekening afleggen; 
de thesaurier bracht de totalen over op staten die hij als bijlagen bij zijn rekening voegde 
(SA 3, invnrs 3727-3761).  
Een tweede bron van inkomsten waren de renten op gekochte of overgenomen rentebrieven. 
De thesaurier bewaarde de originele akten.96 Een register (bijvoorbeeld SA 3, invnr 2475) 
verschafte overzicht.  
De stad hief een recognitie op de kramen van de wol, vis en vleesverkopers. De thesaurier 
gebruikte daarvoor de voorgaande rekening als legger. Ketelanus (zie hierna) heeft in zijn 
administratie lijsten van de bezitters opgenomen, maar deze mogelijk aan de rekeningen 
van zijn voorganger ontleend.  
Verder verhuurde de stad visserijen op de Merwede en enkele gorzen die ze zelf in 
onderpand had van de grafelijkheid. De rekeningen vermelden de huurders; er zullen 
huurcontracten zijn geweest, maar deze zijn niet bewaard gebleven. Voor de recognities op 
erven aan de Wolwevershaven en Riedijk hebben mogelijk kohieren bestaan; de rekeningen 
bevatten steeds alle namen van de eigenaren, zodat de thesaurier ook hiervoor de 
voorgaande rekening als legger kon gebruiken. De marginale aantekeningen van de 
rekenmeesters verwijzen regelmatig naar de rekeningen van vorige jaren.  

                                                           
96 Op 6-7-1652 bepaalde het Gerecht dat een kast moest worden gemaakt voor het bewaren van alle de stad 
toekomende rentebrieven en obligaties. ORA, invnr 11, fol 260. 
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De ontvangsten uit heffingen waarvoor speciale ontvangers waren aangesteld, zoals de 
schaftgelden, de inkomsten uit de heerlijkheid van de Merwede, werden verantwoord aan 
de hand van de particuliere rekeningen (zie hierboven paragraaf 8.4.2).  
 
Kasboeken, of manualen zijn in het geheel niet bewaard gebleven, noch van de thesauriers, 
noch van de ontvanger ten beleide. Elk inzicht in de boekhouding, die aan de rekeningen 
ten grondslag heeft gelegen, ontbreekt dan ook.97  
 
Op basis van zijn administratie kon de thesaurier desgewenst integrale leggers maken van 
de inkomsten en uitgaven. Een bekwaam administrateur als Ketelanus heeft dat in elk geval 
gedaan gedurende zijn ambtstermijn als thesaurier van het groot comptoir, na een financieel 
moeilijke periode: “Blaffert van ontfangh voor de heer mr. Herman Franciscus Ketelanus, 
als thesaurier van het groot comptoir der stadt Dordrecht”, gedetailleerde leggers van 
inkomsten over de jaren 1745 - 1748.98 Het feit dat naast deze vier leggers slechts één 
vergelijkbare legger bewaard is gebleven (SA 3, invnr 2014, over 1651), doet vermoeden 
dat de thesauriers doorgaans niet zo conscentieus te werk zijn gegaan.99 
 
Wanneer de stad in serieuze financiële problemen verkeerde benoemde de Oudraad 
doorgaans ad hoc een commissie, die dan overzichten samenstelde aan de hand waarvan het 
stadsbestuur inzicht in de stand van zaken kreeg. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen in 1748 
het verpachten van de accijnsen werd afgeschaft en zelfs een jaar lang geen accijnsen 
geheven werden.100 Enkele jaren eerder, rond 1741-1742 had de commissie die de 
rekeningen afhoorde vergelijkbare overzichten opgesteld en die gebruikt om voorstellen 
voor de sanering van de financiën te formuleren.101 

Thesaurier reparaties 
De thesaurier van reparaties administreerde sinds 1693 alle uitgaven. Zoals de rekeningen 
van de thesaurier van het groot comptoir na 1693 een volledig beeld geeft van de 
inkomsten, geven de rekeningen van reparaties dat van de stedelijke uitgaven.  

                                                           
97 In Rotterdam is een belangrijk deel van de zeventiende- en achttiende-eeuwse boekhouding bewaard gebleven, 
waardoor een beeld bestaat van wat er ook in Dordrecht geweest zou kunnen zijn: “blafferds” (leggers) van 
inkomsten en uitgaven, met indexen; grootboeken, journalen en registers van betalingsopdrachten (Ten Boom en 
Woeldering, Inventaris Rotterdam, invnrs 3562-3570, 3572, 3594-3609, 3575-3580). Gouda beschikt nog over een 
serie van 24 manualen van ontvangsten en uitgaven, 1480-1811 (Gezelschap, Inventaris Gouda, invnrs 3603-
3626). In Leiden is een indrukwekkende serie blaffaards bewaard gebleven, 1579, 1614-1811, niet minder dan 375 
delen (Van Maanen, Inventaris Leiden 1574-1816, invnrs 9721-10095); ook kasboeken, 1705-1811 (invnrs 10097-
10122). 
98 SA 3, invnr 2034; hij stelde ook een overzicht van renten, recognties en andere vaste inkomsten samen. SA 3, 
invnr 2033.  
99 Curieus is in dit verband een legger van pandponden, een heffing op huizen die in bezit van de stad waren, die, 
aangelegd in 1709, nog tot 1910 in gebruik is geweest en in SA 6 onder invnr 4113 is beschreven.  
100 SA 3, invnrs 2038 en 2039.  
101 SA 3, invnr 3397a; de invnr 3398 ev  vormen het werkdossier van de commissie. Een opvallende aanbeveling 
was om het tarief van de lijfrenten afhankelijk te laten zijn van de leeftijd van de begunstigde. Het had dus 
ongeveer 80 jaar geduurd voordat de theorie van stadgenoot Johan de Witt in de praktijk werden gebracht.  
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De salarissen van stedelijke ambtenaren waren vastgelegd in de aanstellingsakten. Het 
archief bevat twee parallelle series kopieboeken van deze akten vanaf 1676 (SA 3, invnrs 
1911-1915 en 1916-1919, voortgezet in SA 4, 113, SA 5, 311 en SA 6, 1507a-c). De 
registers waren mede bedoeld voor het innen van het ambtgeld, een soort 
inkomstenbelasting en het te betalen recognitiegeld bij het aanvaarden van de functie. De 
eerste serie in stadsarchief 3 bevat de minuten van de akten en behoort tot het 
secretariearchief; de tweede serie (een kopie van de eerste) maakte onderdeel uit van de 
administratie van het kantoor ten beleide, voor wie ze als legger diende.  
Voor dienstreizen van bestuurders en ambtenaren was toestemming van burgemeesters 
noodzakelijk. Afhankelijk van de positie waren daggelden vastgesteld. De afrekening vond 
plaats op kwitantie.  
Grotere publieke werken werden aanbesteed. Het archief bevat nog een serie van 20 dozen 
met bestekken en akten van aanbesteding (SA 3, invnr 2908). Deze, met een afzonderlijk 
register van aanbestedingen (SA 3, invnr 2907) dienden voor de thesaurier als controle op 
de rekeningen die de aannemers indienden. Voor kleinere klussen waren werklieden in 
dienst die op weekcedullen werden betaald. De stadsfabriek had daarop toezicht. 
Overige uitgaven gingen op mandaat, ordonnantie, afgegeven door de burgemeesters. 
Enkele van de kopieboeken van ordonnanties zijn nog aanwezig (SA 3, 2012-2013, 1578-
1619). 
 
Een groot deel van de uitgaven betrof de betalingen van los- en lijfrenten, door de stad 
uitgegeven om tekorten op de rekening te kunnen dekken, of om grote uitgaven te doen. 
Voor zover de renteleningen bestemd waren om door de Staten opgelegde heffingen te 
voldoen, werden ze geadministreerd door de ontvanger ten beleide. Vanaf de tweede helft 
van de zeventiende eeuw gaat deze ook doorgaans de leningen ten behoeve van de 
stedelijke huishouding administreren.  
Voor de uitgegeven renteleningen hielden de thesauriers en ontvangers een administratie 
bij, waarvan slechts fragmenten zijn overgebleven.102 De rekening van de thesaurier van het 
groot comptoir over 1573 maakt melding van een legger, een blaffaard van lijfrenten: 
“Alhier soude behoeren in reeckeninge te volgen die betalinge van den blaffert van d’oude 
lijfrenthen voor den jaere XVcLIV”.103 Waarschijnlijk werd voor elke uitgeschreven lening 
een dergelijke legger aangelegd, zoals het Register van oude lijfrenten, door de stad in de 
jaren 1572 tot 1575 verkocht en andere belastingen door de ingezetenen der stad in die 
jaren opgebracht. (SA 3, invnr 2445c; in de inventaris ten onrechte beschreven als een 
rekening). De invnrs 2446 en volgende zijn andere voorbeelden van laat zestiende- en 
vroeg zeventiende-eeuwse leggers en rekeningen. De thesauriersrekening van 1554 bevat 
een post voor het aanleggen van een rentenboek voor de dat jaar aangegane renteleningen. 
De secretaris schreef en bezegelde niet minder dan 529 akten.104 

                                                           
102 Vergelijk bijvoorbeeld Leiden, waar een serie van 150 registers van los- en lijfrenten, 1622-1785, bewaard is 
gebleven (Van Maanen, Inventaris Leiden 1574-1816, invnrs 10162-10311. Rotterdam heeft daarentegen nog 
slechts een register over 1654-1690 (Ten Boom en Woelderink, Inventaris Rotterdam, invnr 3663).  
103 SA 3, invnr 2596. De stad stelde dat jaar de betaling uit vanwege ontbreken van de middelen.  
104 SA 1, invnr 491, fol cxxi respectievelijk cxxxvii. 
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Losrenten konden worden afgelost; lijfrenten vervielen bij overlijden van de begunstigde, 
vandaar dat de leggers moesten worden bijgewerkt. Bij tijd en wijlen stelde de thesaurier 
een overzicht op van nog uitstaande renteleningen, aan de hand waarvan de rekenmeesters 
gemakkelijker de rekening konden nazien. De rekeningen bevatten steeds alle namen van 
begunstigden. In geval van aflossing of overlijden tekende de thesaurier of de secretaris dat 
in de marge aan.105 

Particuliere rekeningen 
De ontvangers die waren aangesteld om bepaalde inkomsten te administreren, zoals de 
ontvanger van de verpondingen, van de schaftgelden of van gemenelandsbelastingen, 
voerden een eigen administratie. Voor een aantal directe belastingen waren kohieren 
aangelegd; die van de verpondingen zijn daarvan de belangrijkste. Van het kohier van 1732 
is het stadsexemplaar niet bewaard gebleven, wel dat van 1633.106 Daarin is te zien dat de 
ontvanger tenminste een aantal jaren de wijzigingen in het kohier bijhield. Of de Dordtse 
ontvanger jaarlijks kohieren maakte voor de inning, zoals zijn Leidse collega deed, blijkt 
nergens uit.107 In de rekeningen verantwoordde de ontvanger deze in elk geval niet, wel de 
kosten voor het schrijven van de rekening in tweevoud. Er moet ook een, waarschijnlijk 
regelmatig vernieuwd, “register van nieuwe getimmerten” zijn geweest, met behulp 
waarvan aangetoond kon worden welke panden 10 jaar van de betaling ontheven waren.108 
De ontvanger van de schaftgelden – een belangrijke inkomstenbron voor de stad – heeft 
gebruik gemaakt van een legger, maar ook deze is niet bewaard gebleven; wel de bij de 
legger behorende kaarten waarop de percelen met hun nummers gedetailleerd zijn 
aangegeven.109 De ontvanger van de verpondingen incasseerde ook de schaftgelden en na 
1746 eveneens het stadsgeld.110  

8.6 Reorganisatie 1810 

Het Reglement op het bestuur der gemeenten der eerste klasse van 23 oktober 1807 
voorzag in een reorganisatie van de stedelijke financiën, mede als gevolg van de herziening 
van het belastingstelsel door Gogel. De thesaurier en secretarissen presenteerden op 25 
februari 1808 een rapport aan burgemeester en wethouders. De commies ter thesaurie werd 
vervolgens opgedragen met een plan voor een nieuwe opzet van de stedelijke financiën te 

                                                           
105 Overzichten en staten SA 3, invnr 2451 ev.  
106 SA 3, invnr 3971; ook oudere kohieren vanaf 1594 zijn bewaard gebleven.  
107 Van Maanen, Stadsarchief Leiden 1574-1816, invnrs 3529-3740. 
108 Het register wordt genoemd in het resolutieboek van burgemeesters, 27-5-1759. SA 3, invnr 851, fol 157. 
109 Dat er een legger geweest is blijkt uit de eerste rekening (SA 3, invnr 4628), waarin naar de legger wordt 
verwezen. De kaarten, op linnen geplakt, bevinden zich in de historisch-topografische atlas van het stadsarchief, 
GPV-ZG 47-1 en 47-2. 
110 SA 3, invnr 3513, is een Staat van’t comptoir van mr Johan Jacob van den Brandeler, soo als het selve is heden 
den 6 november 1752. Het stuk bevat een nauwkeurige opgave van de inkomsten en afdrachten van de verponding, 
de 100ste penning en de stads- en schaftgelden over 1749, 1750, 1751 en 1752 tot 6 november. Waarom het stuk is 
opgemaakt is niet duidelijk.  
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komen.111 De kamer ten beleide, die in 1803 opnieuw was ingesteld, werd weer 
opgeheven; burgemeester en wethouders deden de nog hangende zaken af. Het oude 
systeem had zich overleefd. De nieuw-benoemde penningmeester van de Alblasserwaard 
weigerde de ooit verschuldigde recognitie aan de ontvanger ten beleide af te dragen; 
burgemeester en wethouders, die wel inzagen dat de oude rechten niet meer golden, 
besloten dan ook niet aan te dringen.112 
De commies bracht 14 april rapport uit; een maand later gaf de advocaat Van Tets van 
Goudriaan desgevraagd advies en kon het antwoord naar de drost.113 De formele 
goedkeuring door de koning liet nog ruim een jaar op zich wachten, daarom bleven de 
bestaande administraties in 1809 nog bestaan.114 In de formele eindafrekening over 1808, 
door de burgemeester aangeboden en door de kwartierdrost en vroedschap op 23 december 
1809 afgehoord, zijn de inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke rekeningen (thesaurier, 
ontvanger ten beleide, havenfonds, armenfonds en polderrekening) in enigszins verkorte 
vorm verwerkt, met marginale verwijzingen naar de bladzijden van de betreffende 
rekeningen.115 De rekening bevat ook posten over de afwikkeling van “restanten der oude 
stadsmiddelen” en restanten van de oude gewestelijke belastingen, zoals de verponding.  
De nieuwe administratie, vanaf 1810, is gefundeerd op een begroting en één rekening. 
Samen met Van Tets stelde Hordijk, die tot tot thesaurier was benoemd, de begroting voor 
1809 op. De verschillende afzonderlijke administraties werden ter uitvoering van het 
koninklijk besluit opgeheven. De rekening over 1809 is nog deels op de oude voet 
ingericht.116 Na inlijving bij Frankrijk behoefden rekening en begroting goedkeuring van de 
rekenkamer in Parijs.117 De rekening van 1813 is al goedgekeurd door gedeputeerde 
staten.118 

8.7 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 8 

Bij nader inzien is de financiële administratie minder complex dan de thesaurier Hordijk 
voorgaf. De meeste afzonderlijke administraties verantwoordden jaarlijks aan de thesaurier 

                                                           
111 Notulen burgemeester en wethouders, 25-2 en 5-3 1808. SA 4, invnr 79a, blz 55 en 73. 
112 Notulen 10-3-1808. SA 4, invnr 79a, blz 88. 
113 Notulen 22-5-1808. SA 4, invnr 222, insertio 116: de minuut van het rapport waarmee dit hoofdstuk aanvangt. 
A.W.N. van Tets van Goudriaan (1777-1837), raadpensionaris 1794-1795, lid van het provisioneel bestuur van 
Dordrecht 19-11-1813, stond gedurende de Bataafs-Franse tijd het stadsbestuur met raad en daad terzijde.  
114 “Zijnre Majesteyts besluit”, volgens de rekening over 1809 gedagtekend 14 december 1809 (in werkelijkheid 
de 14de van de wijnmaand, dus oktober), “tot vereenvoudiging der stadsfinanciën” schreef de verenvoudiging voor 
m.i.v. 1810. In een uitvoerige nota had de burgemeester veranwtoord waarom de rekeningen over 1807, 1808 en 
zelfs deels nog die van 1809 op de oude voet zouden worden ingericht. Resolutie 18-12-1809. SA 4, invnr 79a, blz 
869-872 en in het bijzonder de inserties onder nummer 437, waar ook de beschikking van de koning.  
115 De rekeningen, SA 4, invnr 224a, is abusievelijk in de rubriek Armenzaken van de inventaris opgenomen en dus 
in de inventaris onherkenbaar als stadsrekening. SA 4, invnr 324-y is de gewone thesauriersrekening. 
116 SA 4, invnr 324-y; de rekening lijkt nog in veel op de voorgaande. Wel zijn de inkomsten die vroeger door de 
ontvanger ten beleide waren verantwoord in de rekening opgenomen. Waarschijnlijk heeft ook voor 1809 een 
rekening bestaan zoals die in noot 115 bedoelde, en zoals invnrs 325 en 326. 
117 SA 4, invnr 325. 
118 SA 4, invnr 326. 
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of aan de ontvanger ten beleide. De kamer ten beleide had zeker wel inzicht in de 
financiële situatie. De verschillende overzichten, die vooral in de achttiende eeuw zijn 
gemaakt, waren vooral bedoeld om het hoofd te bieden aan de geldnood. Dat hield vrijwel 
steeds in: nieuwe belastingen, verhoging van bestaande heffingen, schrappen van betaalde 
ambten of korten op de salarissen.  
Een beproefde methode om op korte termijn veel geld bijeen te brengen – hetzij ten 
behoeve van de oorlogsvoering, hetzij voor grote investeringen – was het uitgeven van los- 
en lijfrenten. In de achttiende eeuw worden deze vrijwel steeds door de ontvanger ten 
beleide geadministreerd; deze ambtenaar zorgt er ook voor dat, wanneer de stadskas het 
maar even toelaat, leningen worden afgelost.119 
 
Hoewel vrijwel de gehele boekhouding verloren is gegaan, deels door periodieke opruiming 
van overbodig archief, deels omdat de functionarissen thuis kantoor hielden, is er opvallend 
veel bewaard gebleven; ook series die in de hoofdrekeningen verwerkt zijn. De drie series 
hoofdrekeningen geven structuur aan de administratie.  
 
Een verbouwing in het stadhuis was een goede aanleiding tot vernietiging, zoals in 1726 
toen de burgemeesterskamer en thesaurie onder handen genomen werden. Tal van 
“onnoodige, oude en verrotte papieren” werden opgeruimd.120 Het is opvallend dat uit de 
jaren ná 1784 relatief veel verdwenen is. Een verklaring zou kunnen zijn dat eind jaren ’80 
van de achttiende eeuw een groot deel van de minder belangrijke stukken naar de zolder 
van het stadhuis zijn gebracht en zo aan een latere opruimaktie, waarschijnlijk tussen 1795 
en 1813, zijn ontsnapt. 
 
Het ontstaan van nieuwe series laat zich goed verklaren, vaak ligt er een besluit van de 
Oudraad of de burgemeesters aan ten grondslag. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rekeningen 
van het armenfonds, of het fonds voor het uitdiepen van de haven. Dat geldt ook voor de 
rekeningen van de ontvanger van de schaftgelden. Nieuwe belastingen – de bestuurders van 
de Republiek waren heel vindingrijk – leidden onveranderbaar tot nieuwe registraties.  
Het onstaan van rekeningen van ontvangers van de stedelijke accijnsen was het gevolg van 
de wijziging van het stelsel van inning, waardoor ook de series protocollen van 
verpachtingen en de contrarollen beëindigd werden. 
 
Evenals de secretarie, aan de andere kant van het stadhuis, was de thesaurie niet altijd het 
toonbeeld van ambtelijke en administratieve discipline. Regelmatig is er sprake van 
“disordre”. Uit de instructie voor de kamer ten beleide van 1585 valt op te maken dat er 
toen het een en ander schortte aan de administratie. Met name de thesauriers worden 
genoemd. Zo moesten de leden er op toe zien dat Jacob Cool de rekening van de tol bij 
Gorinchem opmaakte en liet afhoren. Het niet tijdig afhoren van de rekening duikt 

                                                           
119 Van der Heijden, Geldschieters, 19 constateerde dat leningen werden afgelost uit de oorlogsrekening. Zij heeft 
alleen niet gezien – waarschijnlijk door de ongelukkige beschrijving in de inventaris – dat daarmee de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide werd bedoeld. Ze verkeerde dan ook ten onrechte in de veronderstelling dat de 
rekeningen niet bewaard zijn gebleven. 
120 SA 3, invnr 848, fol 157vs. 
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regelmatig op als euvel. Ontvangers ten beleide als Francken en Van Esch waren jaren 
achter. In 1741 had Van den Brandeler zijn rekening van de verponding over 1737 nog 
steeds niet laten afhoren, waardoor de stad schade leed.121 De thesauriersrekeningen werden 
wel steeds op een vastgelegde dag afgehoord. Desalniettemin slaagde thesaurier Cornelis 
Vaens er in 1657 in aanzienlijke sommen aan de kas te onttrekken en voor de bouw van zijn 
eigen huis aan te wenden.  
In de jaren ’30 van de achttiende eeuw blijken afgetreden of overleden secretarissen het 
geld uit de consignatiekas thuis te hebben bewaard en moet het gerecht juridische 
maatregelen nemen om het bedrag, dat na moeizame reconstructie van de administratie was 
berekend, van de nazaten terug te vorderen.122 
 

                                                           
121 SA 3, invnr 3398. 
122 ORA, invnr 1499. 
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9 “Een deugdelijk stelsel voor de registratuur”. De 
archivering van losse stukken 

9.1 Inleiding 

In 1910 schakelde de secretarie over op een dossierstelsel. De documenten ter 
voorbereiding of uitvoering van besluiten van het college of gemeenteraad werden niet 
langer als bijlagen bij de notulen gevoegd, maar afzonderlijk, naar onderwerp in mappen bij 
elkaar gevoegd (zie paragraaf 7.5.4). Daarmee kwam een einde aan een vorm van 
archivering die vanaf het midden van de zeventiende eeuw onafgebroken was toegepast.  
 
In beginsel vindt in een lokale overheid alle besluitvorming plaats in de vergaderingen van 
de bestuurscolleges. Daar worden de ingekomen stukken behandeld en de uitgaande 
geconcipieerd. In zijn ideale vorm bestaat een archief van een collegiaal bestuur uit een 
serie resoluties met series ingekomen en uitgaande stukken. Tot aan het begin van de 
negentiende eeuw had de Dordtse secretarie de gewoonte de ingekomen en andere losse 
stukken1 bij de resoluties in te binden en de kopieën van uitgaande brieven in de tekst van 
de resoluties op te nemen. De realiteit is echter minder eenvoudig. Sommige stukken bleven 
buiten de serie resoluties, zoals de adviezen van de thesauriers op de rekesten in het archief 
van de burgemeesters.2 Naast de series resoluties bestaat een archief uit andere series, de 
documentaire producten van uitvoeringsprocessen. In het Ancien Régime zijn dat vooral 
registers, voor de rechtspraak, de financiën. Ook bij dat soort series zien we overigens 
hetzelfde patroon: de losse stukken als bijlagen bij de series registers.  
In de negentiende eeuw komen daar, als gevolg van wet- en regelgeving, nieuwe registers 
bij, die door ambtenaren gehouden worden: verkiezingsregisters, militieregisters, registers 
van de hoofdelijke omslag enz.  
 
Niet alle losse stukken laten zich dwingen in het keurslijf van de series, parallel geordend 
aan de hoofdseries van resolutieregisters en rekeningen. De inventarissen beschrijven 
verschillende, ogenschijnlijk afzonderlijke verzamelingen van losse documenten. Hoe 
verhouden deze stukken zich tot de registers? Zijn het eigenlijk bijlagen bij die registers of 
zijn het min of meer bewust aangelegde zelfstandige series?  
Dit hoofdstuk onderzoekt de rol van losse documenten in de stedelijke administratie, de 
wijze waarop deze zijn gearchiveerd en, onvermijdelijk, de behandeling door de 
inventariserende archivarissen.  
                                                           
1 “Losse stukken” is een archivistische term voor afzonderlijke documenten, doorgaans bestaande uit één of 
hooguit enkele vellen.  
2 SA 3, invnr 869, adviezen van Achten en thesauriers op rekesten, 1732-1794; bijlage bij de resolutieboeken, 
1731-1761 (SA 3, invnrs 849-853) en de rekestboeken, 1761-1794 (SA 3, invnrs 870-871). Zie voor deze series 
paragraaf 7.2.3. 
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Paragraaf 9.2 analyseert een aantal voorbeelden van verzamelingen losse stukken naast de 
hoofdseries van registers. Paragraaf 9.3 beschrijft de ontwikkeling van het klassieke lokale 
resolutiestelsel naar het dossierstelsel. Het hoofdstuk sluit af met conclusies (paragraaf 9.4). 
Het uiteindelijke doel is een verklaring te vinden voor de veranderingen in 
documentbehandeling en archivering, die aan het einde van de negentiende eeuw plaats 
vonden. Ogenschijnlijk kwamen de dossiers voort uit de series resoluties, maar helemaal 
nieuw bleek dossiervorming ook weer niet te zijn. 

9.2 Hors serie 

De inventarissen van de oudere stadsarchieven, 1 (1200-1572), 3 (1572-1795), 4 (1795-
1813), 5 (1813-1851), beschrijven alle min of meer grote hoeveelheden losse stukken; dat is 
dus voordat de secretarie tot formele dossiervorming overging. Zijn dit stukken die 
eigenlijk als bijlagen bij de hoofdseries gevoegd hadden moeten worden – en dus het 
resultaat zijn van onvolkomen functioneren van de archivering en daarom bij inventarisatie 
daarheen teruggebracht hadden moeten worden – of zijn er andere oorzaken aan te wijzen 
waarom de stukken afzonderlijk zijn gebleven?3 Uit verschillende perioden van de Dordtse 
archiefvorming onderzoek ik enkele kenmerkende casus: 
• De procesdossiers in archief 1 (paragraaf 9.2.1) 
• De serie bemoeienissen van de Oudraad in archief 3 en andere verspreide losse stukken 

(paragraaf 9.2.2) 
• Het archief van de gedeputeerden ter dagvaart in archief 3 (paragraaf 9.2.3) 
• Stukken betreffende de verponding en andere belastingen in archief 3 (paragraaf 9.2.4) 
• Series correspondentie in archieven 3, 5 en 6 (paragraaf 9.2.5) 
• Serie sollicitatiedossiers in archief 6 (paragraaf 9.2.6) 

9.2.1 Procesdossiers 
Het stadsarchief uit de landsheerlijke periode, 1200-1572, bestaat voor het grootste deel uit 
losse stukken. De weinige series registers zijn de stadboeken (actenboeken), beschreven in 
hoofdstuk 6; de klepboeken, die eveneens in hoofdstuk 6 aan de orde zijn geweest en de 
stadsrekeningen (hoofdstuk 8). Het grootste deel van de losse stukken bestaat uit oorkonden 
die afzonderlijk in de ijzeren kast of elders in laden waren geborgen (zie daarvoor 
hoofdstuk 5). Daarnaast is er een betrekkelijk grote serie processtukken in wat Van Dalen 
niet ten onrechte het archief van de pensionaris noemde. Door het ontbreken van 
structuurbepalende series in archief 1 – de stadboeken maken geen melding van de 
processen – is er geen andere keuze dan deze serie afzonderlijk te ordenen en te 
beschrijven. 
Vanaf het midden van de vijftiende tot aan het midden van de zestiende eeuw was 
Dordrecht vrijwel voortdurend in juridische kwesties verwikkeld, meest met andere 
                                                           
3 Muller, Feith en Fruin, Handleiding, paragraaf 18 stelt dat de archivaris fouten in de archiefvorming mag 
herstellen. Dezelfde paragraaf en paragraaf 22 waarschuwen echter dat dit alleen na grondig onderzoek gedaan 
mag worden. 
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Hollandse steden. De ontwikkeling van de pensionaris als gespecialiseerde functie houdt 
daarmee verband, zeker na de instelling in 1428 van het Hof van Holland als hoogste 
rechtscollege in het graafschap. Om gelijk te krijgen in een geschil was juridische kennis 
noodzakelijk en de pensionaris had deze door zijn universitaire opleiding. Allen, vanaf 
Claes Scoenhout omstreeks 1445, in wie Ketelaar de eerste pensionaris zag, tot aan Pieter 
Cornet, die in 1572 wegens zijn Spaansgezindheid werd aangehouden, voerden de 
meestertitel.4 
De kwesties in de processen betroffen vrijwel steeds de Dordtse handelsprivileges, in het 
bijzonder het stapelrecht en verschillende tolrechten. Doorgaans was Dordrecht de 
verweerder, voor het Hof gedaagd door steden die zich in hun economische ontwikkeling 
beknot voelden. De pensionaris werd bijgestaan door advocaten die door het Hof 
geadmitteerd waren.5 
De dossiers die zich nu in het archief bevinden zijn de restanten van de proceszakken, die 
toen Van den Brandeler het archief inventariseerde nog deels in tact waren.6 Hij beschrijft 
er 44, maar het moeten er ooit veel meer geweest zijn - afgaande op de nummers van de 
zakken minstens 196. Ook het memoriaelbouck van de pensionaris mr. Nicolaas de Groot 
(1553) laat zien dat het archief dat de pensionaris onder zich had veel groter geweest is.7 
Van Dalen beschrijft 59 dossiers, maar hij heeft zeker ook stukken uit de laden van de 
weeskamer gelicht om dossiers aan te vullen of mogelijk zelfs te formeren.8 
De dossiers bevatten de stukken die de pensionaris voor een proces bij elkaar had gebracht; 
in de regel zijn het authentieke afschriften van originele akten. Enkele malen is aantoonbaar 
de ijzeren kast open gemaakt om een afschrift te laten maken.9 De meeste dossiers bevatten 
nog de inventaris van stukken, zodat nagegaan kan worden in welke mate er stukken 
ontbreken. Dat is voor alle dossiers het geval. Een verklaring daarvoor is dat de pensionaris 
eenzelfde stuk voor meer dan één proces heeft gebruikt. Op verschillende plaatsen in het 
stadsarchief 1 bevinden zich nog stukken die vrijwel zeker tot een dossier hebben 
behoord.10 Van Dalen wijt het verlies ook aan verzamelaars.11 
Concluderend: de serie procesdossiers is in hoofdzaak oorspronkelijk. Nadat Karel V de 
grenzen van het stapelrecht in 1540 en 1541 definitief had bepaald, hielden de processen 

                                                           
4 Ketelaar, ‘Clerc’, Damen, Staat van Dienst en Kokken, Steden en staten vermelden ook van een aantal Dordtse 
pensionarissen de universiteiten waar ze gestudeerd hadden, doorgaans waren dat Orléans, Keulen, Leuven.  
5 De stadsrekeningen vermelden de betalingen van salarissen aan de advocaten. Zowel aan het Hof van Holland als 
aan de Grote Raad in Mechelen had Dordrecht vaste advocaten. 
6 Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, hoofdstuk II. Dit waren de zakken met de door Dordrecht in processen 
voor het Hof van Holland of de Grote Raad van Mechelen overgeleverde bewijsstukken. Van een aantal is de 
oorspronkelijke inventaris van de zak nog bewaard, zodat reconstructie van het volledige dossier min of meer 
mogelijk is. Zie Ketelaar, ‘Procesgang’. 
7 SA 1, invnr 527. 
8 Zie ook paragraaf 3.6.3. 
9 Zie paragraaf 5.8. 
10 SA 1, invnr 91, een kopie uit 1540 van een akte van 1355; SA 1, invnr 289, authentieke kopie uit 1515 van een 
akte van 1456. 
11 Van Dalen, Inventaris, kopnoot bij de invnrs 298-300. 
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vrijwel op.12 Het stadsarchief 3 bevat nog wel enkele, zeer onvolledige procesdossiers, 
meest nog uit de zestiende eeuw als nasleep van de ordonnantie van 1541.13 

9.2.2 Bemoeienissen van de Oudraad 
De kleine reeks processtukken in stadsarchief 3, genoemd aan het slot van de vorige 
paragraaf, maakt onderdeel uit van een grotere serie met de enigszins merkwaardige, door 
Van Dalen gegeven, titel Bemoeienissen van de Oudraad. De serie bestaat uit 411 
inventarisnummers, meest losse stukken. In paragraaf 7.2.1 is het verband met de serie 
resoluties van de Oudraad kort aan de orde geweest. De positie van de beschrijving van de 
serie in de inventaris suggereert dat het om een reeks bijlagen bij de resoluties gaat. Vanaf 
ca 1700 was de normale procedure dat de ter vergadering behandelde stukken als insertie 
bij de resoluties werden ingebonden. Vóór 1700 bevatten de banden nauwelijks inserties; 
het betrekkelijk grote aantal zeventiende-eeuwse stukken in de serie doet vermoeden dat 
deze niet ingebonden bijlagen zijn.  
 
Vergelijking met de inventaris van Van den Brandeler, in het bijzonder de rubriek 
Bescheiden, welke in de voormalige weeskamer bewaard werden, werpt enig licht op de 
zaak.14 De stukken, die Van den Brandeler in deze rubriek beschrijft, waren in 1770 door 
P.H. van de Wall in negen laden gelegd.15 Alle stukken behoorden tot het archief van de 
kamer ten beleide, inclusief de thesaurie. De lijst bij Van den Brandeler bevat ook nog 
stukken van ná 1770, maar het lijdt geen twijfel dat ook deze van de kamer ten beleide of 
opvolgende organen afkomstig waren. Van de 121 nummers van ná 1572 en vóór 1795 
heeft Van Dalen er 60 in de serie Bemoeienissen opgenomen. Van deze stukken is het dus 
in elk geval duidelijk dat ze niet als bijlagen bij de resoluties beschouwd mogen worden.  
Andere stukken zijn te traceren op oudere inventarissen van de kamer ten beleide, 
bijvoorbeeld de stukken inzake het proces tegen Sion Lus (1594), nu SA 3, invnr 605, komt 
voor op de zeventiende-eeuwse lijst van Wat papieren in ieder lade is.16 
Van Dalen heeft de serie naar onderwerp in rubrieken ingedeeld; sommige rubrieken laten 
zich vrijwel geheel herleiden naar de laden van Van de Wall; van andere is het duidelijk dat 
het stukken zijn van de burgemeesterskamer of kamer ten beleide afkomstig. Enkele 
voorbeelden mogen dit verduidelijken. 
 
bank van lening (invnrs 401-407). De stukken in deze rubriek dateren alle van vóór het 
besluit van de Oudraad in 1753 om de bank van lening door de stad te laten exploiteren (zie 
daarover paragraaf 8.4.2). Doorgaans zijn het concessieverleningen door de kamer ten 
beleide en na 1674 de burgemeesters.  
 
Een omvangrijke rubriek is Beurtveren (invnrs 412-450). Het gerecht vaardigde 
verordeningen uit en verleende de concessies aan beurtschippers. Het merendeel van de 

                                                           
12 SA 1, invnr 327; Van Rijswijk, Stapelrecht, 86. 
13 SA 3, invnrs 589-608. 
14 Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, hoofdstuk 1 
15 SA 3, invnr 5. 
16 SA 3, invnr 1 
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stukken is dan ook niet afkomstig uit de laden in de voormalige weeskamer. De enkele 
stukken die wel in de laden lagen, zijn goed te herleiden tot de taken van de burgemeesters, 
zoals de akte uit 1759 waarbij het stadsbestuur met het bestuur van Den Haag het beurtveer 
regelde. Dit was een rechtstreeks uitvloeisel van een eerder genomen besluit van de 
Oudraad om dit veer voortaan door de stad te laten exploiteren ten behoeve van het 
havenfonds (zie paragraaf 8.4.6). 
Het contract dat Dordrecht en Gouda in 1756 afsloten (invnr 428) was een zaak van het 
gerecht en is dan ook in het resolutieboek van het gerecht geregistreerd.17 Het stuk in de 
serie Bemoeienissen zal dan ook voor de kamer ten beleide bestemd zijn geweest in 
verband met de financiële consequenties.  
 
De stukken betreffende de Diaconie (invnrs 460-468a) lagen weliswaar op één na niet in de 
laden, maar vloeiden zeker voort uit activiteiten van de burgemeesters; het betreft steeds het 
soort financiële kwesties waarmee de kamer ten beleide of burgemeesters zich intensief 
bezig hielden.18 
 
Van de stukken in de rubrieken Engelse Court (invnrs 469-473a) en Schotse Court (invnrs 
616-619) lagen alleen de instellingsakten in de laden; de overige stukken betreffen in 
hoofdzaak de financiële consequenties. De afsluiting van beide handelsovereenkomsten 
was weliswaar een zaak van de Oudraad geweest, maar de verdere uitvoering was in 
handen van de kamer ten beleide gegeven – vandaar ook dat de akten daar berustten.  
 
De stukken in de rubrieken Militaire aangelegenheden (invnrs 560-576), Onderwijs (invnrs 
577-586) en Recht van exue (invnrs 610615) betreffen alle belastingzaken of andere 
financiële aangelegenheden en zijn dus direct gerelateerd aan taken van de kamer ten 
beleide en burgemeesters.  
 
Een vreemde rubriek is Gebeurtenissen (invnrs 480-523), stukken waarmee Van Dalen 
kennelijk niet goed raad wist. In deze rubriek bevindt zich een aantal stukken met 
betrekking tot de gebeurtenissen in 1672, rond de herroeping van het Eeuwig Edict, de 
verheffing van Willem III tot kapitein-generaal en stadhouder en de verzetting van de wet. 
Dit zijn inderdaad kwesties waarmee de Oudraad zich intensief bemoeide. Door de 
hectische tijd en de nog weinig stabiele praktijk van het inbinden van de bijlagen zullen 
deze los zijn blijven liggen.  
Vergelijkbaar is de rubriek Verbetering van de rivieren. Paragraaf 7.2.1 noemde als 
voorbeeld van buiten de resolutieboeken gebleven bijlagen het dossier van de commissie 
die in 1676 een tocht over de rivieren naar Pannerden en Schenkenschans ondernam en op 
verschillende plaatsen metingen verrichtte (invnr 655). Het dossier is een goed voorbeeld 
van een zeventiende-eeuws verbaal: een rapport dat in de vergadering werd uitgebracht met 
de bijlagen.19 Het volledige rapport is afgeschreven in de resoluties, inbinden van het 

                                                           
17 ORA, invnr 18, resolutie 12-12-1756. 
18 Het toezicht op de diaconie was bij resolutie van de Oudraad van 9-4-1733 aan het gerecht opgedragen, die 
daarvoor een speciale commissie instelde. Zie resolutie gerecht 6-12-1746. ORA, invnr 17, fol. 122vs-123. 
19 Formsma, Inventariseren, 23-24.  
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origineel had derhalve weinig zin. Verbalen van deze omvang kwamen zo weinig in 
Dordrecht voor dat serievorming, zoals bij de Staten-Generaal, achterwege bleef; de 
bewaring was willekeurig. De bijbehorende kaarten lagen in de achttiende eeuw in de 
“grote kast” in de burgemeesterskamer. Daarin lagen ook “Pampiere raeckende Panderen 
naer den Hage gesonden met pensionaris.”20 Het is dus niet uitgesloten dat de hele rubriek 
tot het archief van de burgemeesterskamer behoorde. Hoezeer de kwestie van de rivieren 
ook een zaak was waarmee de Oudraad zich tot ver in de achttiende eeuw heeft 
beziggehouden, het waren de burgemeesters die met de uitvoering en voorbereiding van de 
besluiten waren belast. De talrijke gedrukte stukken in de rubriek, die ook alle als bijlagen 
bij de resoluties van de Oudraad te vinden zijn, wijzen eveneens op gebruik door de kamer 
ten beleide. 
 
Voor een groot deel behoren de stukken die Van Dalen tot een serie Bemoeienissen van de 
Oudraad vormde dus tot het archief van de kamer ten beleide en de burgemeesterskamer. 
De instructie voor de klerken van 1726 schreef voor dat ze extracten van besluiten van 
commissoriaal gemaakte zaken (waarschijnlijk met de bijbehorende stukken) in de zak van 
de presiderende burgemeester moesten doen.21 Er zitten dan ook nogal wat extractresoluties 
van de Oudraad in de serie. Een deel van de stukken heeft Van Dalen wel als behorende tot 
de kamer ten beleide herkend; deze ordende hij tot een vergelijkbare serie in het archief van 
de burgemeesters.22 Naast die rubriek Bemoeienissen van de burgemeesters bevat ook de 
rubriek Resoluties in het archief van de burgemeesters stukken die hij hetzij bij de 
Bemoeienissen van de Oudraad, hetzij bij de Bemoeienissen van de burgemeesters had 
kunnen onderbrengen, zoals de invnrs 793-799, die samen een dossier vormen inzake de 
instelling van een college van vier burgemeesters (zie hoofdstuk 4) en de geschillen rond de 
Veertigen. De deliberaties vonden in de Oudraad plaats en zijn dan ook in de resoluties 
vastgelegd. De losse stukken zouden werkarchief van een commissie uit de Oudraad 
geweest kunnen zijn. Marginale aantekeningen, in het handschrift van secretaris Arend 
Muys van Holy, als “In’t privilegie Boeck folio 284vs et 285 recto staet dat een XL moet 
gegoet sijn tot 1000 guldens en een schepen ofte raedt 800 guldens, Achten tot 400 
guldens” wijzen in die richting. 
 
Van de Wall zal in 1770 niet alle verspreide losse stukken belangrijk genoeg hebben 
gevonden om te ordenen en in de negen laden in de weeskamer te leggen. Van Dalen heeft 
de talrijke losse stukken die hij aantrof naar eigen inzicht een plaats in het archief gegeven. 
Ook de stukken uit de laden zijn over de verschillende rubrieken in de inventaris verspreid 
geraakt. Zo zijn stukken te vinden in de rubrieken Zuid-Holland, Admiraliteit van Zeeland 
en West-Indische Compagnie. Enkele stukken heeft hij zelfs aan de archieven van de gilden 
toegevoegd.23 
 
                                                           
20 SA 3, invnr 4, nrs 94 en 95. 
21 SA 3, invnr 1108. De zak was waarschijnlijk een langwerpige juten zak, zoals die ook voor processen en 
eigendomspapieren werd gebruikt. Veel van de stukken uit zulke zakken zijn dan ook herkenbaar doordat ze 
éénmaal over de lengte gevouwen zijn. 
22 Bemoeienissen van de burgemeesters. SA 3, invnrs 909-943. 
23 De nummers in de inventaris van Van den Brandeler 216-218 en 295.  
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Slechts een klein deel van de stukken in de serie Bemoeienissen zou tot het archief van het 
gerecht kunnen behoren of bijlagen zijn geweest bij de resoluties van de Oudraad. Dat is 
ook het geval met stukken in enkele andere rubrieken in de inventaris, zoals de rubriek 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (invnrs 1844-1849). Invnr 1847, een akte van 
ondersteuning voor een echtgenote van een naar Indië vertrokken man, hoort weer zeker tot 
het archief van de burgemeesters.  
 
Uit een notitie van een van de klerken van de secretarie van omstreeks 1745 blijkt, dat zo 
nu en dan stukken van de secretarie naar de burgemeesters werden overgebracht, waaronder 
verschillende pakken met gedrukte resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland. 
Op het lijstje komen enkele stukken voor die in het archief te traceren zijn, zoals een “Lijst 
der ampten en bedieningen staande ter collatie van burgmrs en regeerders der stad 
Dordrecht, geresumeert 28 augustus 1723” te identificeren als SA 3, invnr 1928. Het doet 
vermoeden dat ook rubrieken in de inventaris als Stukken betreffende de ambten tot het 
archief van de burgemeesterkamer of kantoor ten beleide gerekend moeten worden. 
 

9.2.3 Gedeputeerden ter dagvaart 
Het archief van de gedeputeerden ter dagvaart, dat in de inventaris als hoofdstuk 9 (invnrs 
1172-1727) is beschreven, bevat een serie van 50 dozen, beschreven als Stukken betreffende 
de vergaderingen van de Staten van Holland, 1586-1794 (invnrs 1172-1192). In omvang is 
het de grootste serie losse stukken in het hele stadsarchief vóór de invoering van het 
dossierstelsel. De serie bestaat grotendeels uit dossiers die door de pensionaris zijn 
gevormd in Den Haag ter voorbereiding van besluiten van de Staten van Holland en West-
Friesland. Om de vergaderingen efficiënt te laten verlopen maakten de Staten regelmatig 
ingewikkelde kwesties commissoriaal, dat wil zeggen gaf ze in handen van commissies, 
besognes. Voor een aantal onderwerpen die regelmatig terugkeerden, waren vaste besognes 
ingesteld, bestaande uit de gedeputeerden van enkele steden en soms ook de Ridderschap. 
Elk besogne had een vaste voorzitter. De Dordtse delegatie lijkt voorzitter te zijn geweest 
van de besognes betreffende de Munt, Middelen, Zaken van de zee (commercie en 
navigatie), Manufacturen, Levantse handel en Buitenlandse zaken.24 De serie bestaat 
vrijwel geheel uit de dossiers die de pensionaris als voorzitter van een besogne heeft 
gevormd. Hoewel de stukken van de dossiers niet gebonden of gehecht zijn, lijken de 
dossiers redelijk bij elkaar gehouden te zijn. Van Dalen heeft de hele verzameling – bij 
gebrek aan inzicht in de oorspronkelijke orde – chronologisch gerangschikt. Daarbij zouden 
dossiers uit elkaar gehaald kunnen zijn.  
Een dossier bestaat doorgaans uit een extract uit de resoluties van de Staten waarbij een 
zaak werd doorverwezen naar het competente besogne, meestal met het oorspronkelijke 
ingekomen stuk als bijlage. Wanneer een kwestie ingewikkeld was, bevat het dossier ook 

                                                           
24 Een volledig overzicht van de besognes van de Staten van Holland ontbreekt. Naast de Dordtse dossiers zijn 
bewaard gebleven de stukken van de besognes waarvan Haarlem voorzitter was (Nationaal Archief, inventaris 
door Mieke Meiboom) en de Leidse (Gemeentearchief Leiden, opgenomen in Van Maanen, Stadsarchief Leiden 
1574-1816, LIV).  
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notulen van de deliberaties, soms op het stuk in kwestie geschreven. Het afsluitende stuk 
is het rapport aan de Staten.  
 
Oorspronkelijk lagen de dossiers in het logement van Dordrecht in Den Haag. Dordrecht 
heeft in 1795 het logement niet direct verkocht, maar nog enkele decennia verhuurd.25 Of 
de stukken er zijn blijven liggen, is niet zeker – in elk geval zijn ze niet naar het stadhuis 
vervoerd. De collectie is niet eerder dan in 1905 bij het archief gevoegd, geschonken door 
jhr. P.J.J. Repelaer.26 Van Dalen rapporteerde 27 september 1905 aan burgemeester en 
wethouders, dat hij de stukken, die in “allerlei pakken en pakjes door elkaar gebonden” 
zaten, had geordend in dertig lijvige portefeuilles:  
 

“Zij vormen een verzameling resolutiën der Staten van Holland van 1586-1779, met de 
bijbehorende requesten, rapporten, memoriën, brieven enz. Juist deze toevoegingen, die 
in de gedrukte resolutiën niet voorkomen, maken de collectie zoo belangrijk voor de 
kennis van handel, nijverheid, krijgs- en zeewezen uit de beste dagen der Republiek. 
Het geheel, al ontbreken er blijkbaar stukken aan, is een belangrijke aanwinst voor het 
archief, te meer, omdat er ook een groot aantal speciaal Dordtsche zaken in 
voorkomen.”  

 
De herkomst van de serie verklaart waarom Bakhuizen van den Brink in 1854 nul op het 
rekest kreeg bij zijn vraag of Dordrecht nog over de besognearchieven beschikte.27 
 
Bij de serie horen ook nog de invnrs 1192a Stukken betreffende de raadpensionarissen, dat 
in werkelijkheid besognestukken over de periode 1747-1760 bevat en 1193 (waarbij 
gevoegd waren 1194a, 1195a en 1195b), in 1987 door de gemeentearchivaris van Leiden 
aan zijn Dordtse collega overgedragen.  
 
De serie dossiers geeft een beeld van de werkwijze van commissies, in gevallen dat de 
Staten in korte tijd een weloverwogen beslissing moesten nemen.  

9.2.4 Belastingzaken 
Hoofdstuk XXIII Belastingen in de inventaris bestaat vooral uit rekeningen met bijlagen en 
kohieren. Daarnaast bevat het verschillende kleine series losse stukken, doorgaans restanten 
van administratieve zaken van beperkt belang. Als voorbeeld van nadere analyse neem ik 
de stukken die beschreven zijn in paragraaf A, Taxaties (invnrs 3401-3407).  
 

                                                           
25 Dossier verkoop SA 5, invnr 1004.  
26 Archief van het stadsarchief, invnr 607. Mogelijk is de collectie via P.H. van de Wall aan de Repelaers 
gekomen. Van de Wall’s kleinzoon, eveneens Pieter Hendrik geheten, was gehuwd met Maria Jacoba Repelaer; in 
het familiearchief Repelaer bevinden zich enkele stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van P.H. 
van de Wall sr (invnrs 213 en 214); de kleinzoon was executeur-testamentair. Zijn huwelijk bleef kinderloos; zijn 
vrouws neef Pieter Hendrik Repelaer kreeg in 1856 toestemming Van de Wall aan zijn familienaam toe te voegen. 
In 1923 kreeg zijn neef Pieter Hendrik Repelaer dat recht. Deze was de zoon van Pieter Jacob Johan Repelaer, 
degene die de serie aan het gemeentearchief schonk, 
27 Fruin, Gestie, 165, 227-229. 
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Op 26 juni 1748 machtigde de Oudraad zijn gedeputeerden in Den Haag om akkoord te 
gaan met de afschaffing van het verpachten van de belastingen.28 Voor een aantal 
belastingen moesten nieuwe kohieren gemaakt worden, o.a. personele quotisatie, en voor 
koffie, thee en chocolade, waarvoor de Oudraad een commissie benoemde. De commissie 
vroeg van de burgemeesters de bestaande kohieren om als grondslag voor de nieuwe te 
gebruiken. Halverwege augustus was de commissie al gereed, maar vervolgens diende de 
taxatie plaats te vinden. De commissie stelde daartoe voor om “… vanwege de odieusheyd 
dewelke somtijts in dit werk  souden kunnen resideren…” dat de hele Oudraad zich aan de 
taxatie zou zetten. En zo werd ook besloten.29 De taxatie zelf had nogal wat voeten in de 
aarde en sleepte zich voort tot in 1749. De invnrs 3401-3407 vormen gezamenlijk het 
restant van het commissiearchief en het dossier van de taxaties.  
Vergelijkbare stukken zijn de invnrs 3441 ev, betreffende het opstellen van kohieren voor 
extra-ordinaris heffingen.30 
 
Wat er over is gebleven, is slechts een deel van wat er geweest moet zijn. Regelmatig lieten 
de burgemeesters stukken vernietigen. Toen bijvoorbeeld eind 1726, begin 1727 het 
kantoor ten beleide een grondige opknapbeurt kreeg, was dat een goede gelegenheid om de 
secretaris ten beleide en de thesaurier op te dragen “onnodige, oude en verrotte 
documenten” weg te doen.31 
 

9.2.5 Series correspondentie 
Stukken die aan de Oudraad werden gezonden en door hem werden behandeld, zowel 
brieven van andere steden, aanschrijvingen van de Staten, als rekesten van burgers, werden 
als bijlage bij de resoluties gevoegd; uitgaande brieven voluit in de resoluties afgeschreven 
(zie hoofdstuk 7).  
 

Invnr SA 3 Beschrijving 

349 Register houdende aantekening van de ingekomen brieven, alsmede minuten van uitgegane 
brieven, 1583-1709, met index. 1 band 

351-354 Registers houdende aantekening van de ingekomen brieven, 1714 – 1782, met klappers. 4 
delen. 

356-357 Registers houdende aantekening van de ingekomen brieven, 1780 – 1794, met klappers. 2 
delen. 

361-368 Kopieboeken van uitgaande brieven, 1708 - 1795, met klappers. 8 delen 

 
Tabel 9.1: Ingekomen en uitgaande stukken 

                                                           
28 SA 3, invnr 113, fol 40v-41v. Elias, Belastingen, 37. 
29 Resolutie Oudraad 19-8-1748. SA 3, invnr 113, fol 55vs-57vs. Zie ook Horsman, ‘Odieusheyd’. 
30 Zie daarvoor Van Maanen, ‘Vermogensheffingen’.  
31 Resolutie burgemeesters 2-12-1726. SA 3, invnr 848, fol 157vs. Gelijktijdig maakte Jacobus van Vechoven een 
inventaris van het secretariearchief. SA 3, invnr 3. Mogelijk dateert de inventaris van stukken leggende in de grote 
kast uit datzelfde jaar.SA 3, invnr 5. 
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Toch bevinden zich in het Stadsarchief 3 afzonderlijke series ingekomen en uitgaande 
brieven. Laten we enkele losse stukken en kleinere bestanddelen buiten beschouwing dan 
gaat het om de eenheden van tabel 9.1. 
Invnr 349 is in 1885 door de toenmalige archivaris Van de Weg aangekocht op een veiling 
van Martinus Nijhoff in Den Haag.32 De band bevat zowel originele brieven die door het 
stadsbestuur zijn verzonden, als kopieën van brieven die aan de stad zijn gericht. De band is 
vrijwel zeker door een verzamelaar samengesteld. Van Dalen heeft twee brieven van 1518 
uit de band genomen en aan het stadsarchief 1 toegevoegd.33 Volgens Van de Weg sloot de 
band goed aan bij de serie ingekomen brieven die Van den Brandeler in het derde deel van 
zijn inventaris had beschreven. Die verzameling, nu SA 1, invnr 2, was door Van den 
Brandeler samengesteld uit her en der verspreide stukken.  
 
Blijven over de ingekomen stukken, 1714-1782 en 1780-1794, respectievelijk invnrs 351-
354, 356-357 en de acht banden kopieboeken van uitgaande stukken, 1708-1795, invnrs 
361-368. 
Invnrs 356-357 zijn banden met ingekomen brieven, die alle genummerd zijn. De 
beschrijving in de inventaris is dan ook misleidend. Invnrs 351-354 zijn kopieboeken van 
ingekomen brieven; ze bevatten kopieën van de originele brieven in de invnr 356. 
Kennelijk was het de gewoonte ingekomen brieven te registreren; op de brieven in invnr 
356 staat in dat geval “geregistreerd”. Of alle ingekomen brieven werden geregistreerd is 
niet meer na te gaan. Waarschijnlijk is de secretarie in 1782 met het kopiëren gestopt en 
heeft ze verder de ingekomen brieven laten inbinden.  
De brieven zelf zijn niet aan de Oudraad gericht, maar aan het gerecht, enkele aan het 
watergerecht. Noch de resolutieboeken, noch de notulenboeken refereren aan de ingekomen 
stukken. Waarschijnlijk hadden de secretarissen de bevoegdheid routinezaken zelfstandig af 
te doen, mogelijk in overleg met de presiderende burgemeester. Gelet op de gaatjes die alle 
brieven hebben werden ze eerst geliasseerd en later gebonden. De brieven die als invnr 357 
zijn beschreven, zijn niet meer ingebonden. 
De kopieboeken van uitgaande brieven bevestigen bovenstaande analyse: het zijn 
afschriften van brieven op naam van “burgemeesters en regeerders” (gerecht), soms ook 
van commissarissen van desolate boedels, of van schepencommissarissen van gemene 
middelen. 
 
De delen horen dus eerder thuis in het archief van het gerecht, dan in dat van de Oudraad. 
Het gerecht voerde een te intensieve correspondentie om, zoals dat gebruikelijk was bij de 
Oudraad, in de resolutieboeken te registreren. De expedities van de brieven werden 
geschreven door de klerken (zie ook hoofdstuk 4), die ook de kopieboeken bijhielden.  
 

                                                           
32 Jaarverslag der gemeente over 1885; Kwartaal en Teken 11:1, blz. 8. Hingman, commies-chartermeester aan 
het Algemeen Rijksarchief, kocht de band voor de gemeente Dordrecht. De`oude Van den Brandeler had Van de 
Weg op de bundel opmerkzaam gemaakt. 
33 De ene brief aan de verzameling ingekomen stukken, SA 1, invnr 2; de andere aan een procesdossier, SA 1, 
invnr 549-6.  



 

 

 

269 

De traditie om in beginsel de ingekomen stukken bij de resoluties of notulen te archiveren, 
werd na 1795 voortgezet. Behalve enkele verspreide omslagen met correspondentie bevat 
het stadsarchief 4 (1795-1813) twee pakken met ingekomen brieven, 1812-1813 (invnrs 92-
93). Dit zijn echter bijlagen bij het verbaal van de maire waarin de uitgaande brieven als 
besluit zijn geregistreerd. 
 
Vanaf de Bataafs-Franse tijd kreeg het stadsbestuur steeds vaker verzoeken om inlichtingen 
van de provincie of van het rijk. In veel gevallen kon de secretarie die zaken zelfstandig 
afdoen, zonder de brief of circulaire in de vergadering van burgemeester en wethouders te 
brengen. De correspondentie nam ook zodanig toe, dat de secretaris behoefte had aan een 
hulpmiddel om de tijdige afdoening te kunnen bewaken. In ieder geval vanaf 1824 was een 
indicateur voor de registratie van uitgaande stukken in gebruik.34 Tot aan 1851 waren de 
kolommen met de pen aangebracht; in 1845 kwam naast deze een voorbedrukte indicateur 
van ingekomen en uitgaande stukken in gebruik.35 De instructie voor de gemeentesecretaris 
van 1851 schreef dit register zelfs voor. Tot aan de invoering van het dossierstelsel in 1910 
is de indicateur in gebruik gebleven (zie hierna). 
De secretarieambtenaar die het register bijhield, tekende in een kolom aan in welke 
vergadering het stuk behandeld was; wanneer de secretarie het stuk zelf had afgedaan zette 
hij een kruis. Het stadsarchief 5 (1813-1851) bevat als invnr 251 een lias stukken die bij de 
secretaris zijn ingekomen; dat zijn de stukken die in de indicateur een kruis hebben 
gekregen.  

9.2.6 Sollicatiedossiers 
De inventaris van stadsarchief 6 (na 1851) beschrijft onder invnr 1507 een ongespecificeerd 
aantal sollicitatiebrieven, 1870-1911. Het zijn vier archiefdozen met eigentijdse enveloppen 
waarin de sollicitatiebrieven, die op een bepaalde vacature waren binnengekomen, zijn 
geborgen. Bij de meeste enveloppen bevindt zich een lijst van brieven, soms voorzien van 
aantekeningen van de secretaris. De ‘dossiers’ geven een duidelijk beeld van de procedure. 
De sollicitanten zonden een brief in, voorzien van bijlagen, zoals aanbevelingsbrieven. 
Nadat burgemeester en wethouders hun keuze hadden gemaakt, werden de afgewezen 
kandidaten afgeschreven, met terugzending van de getuigschriften, aanbevelingsbrieven en 
andere meegezonden documenten. Volgens huidige normen van archiefbeheer zouden de 
brieven na een jaar vernietigd moeten worden. Daar is de Dordtse secretarie niet aan 
toegekomen; ze zijn mogelijk op zolder of in een vergeten kast beland, totdat het eerste 
blok van het archief naar het gemeentearchief werd overgebracht. In vergelijking met de 
notulenboeken, series correspondentie en andere bestanddelen, zijn deze dossiers vuil en 
beschadigd. Hun aanwezigheid is eerder aan toeval te danken dan aan een bewust 
                                                           
34 Bewaard gebleven vanaf 1831. SA 5, invnrs 245-249; de inventaris vermeldt nog een indicateur over 1816, maar 
het register bleek niet aanwezig te zijn. Vanaf 1824 bevatten de minuten van uitgaande stukken, die als bijlagen bij 
de notulen van burgemeester en wethouders zijn gebonden, de nummers waaronder ze in de indicateur waren 
ingeschreven. Lotsij was in 1811 met een indicateur begonnen, SA 4, invnr 90, maar het deel bevat slechts twee 
inschrijvingen. Van enig voorschrift een dergelijk hulpmiddel aan te leggen, is in het archief niets gevonden. Over 
1813 bestaat een volledige indicateur (zie paragraaf 7.3.3). Zie voor Amsterdam: Hoek Ostende, 
‘Indicateurstelsel’.  
35 SA 5, invnr 250. 
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archiveringsbeleid. Merkwaardig is dat de serie ook de stukken bevat van aangenomen 
kandidaten, waaronder die van Johannes Nicolaas van Ruyven, die van 1899 tot 1925 
directeur van gemeentewerken was en zelfs tot ereburger is benoemd.  

9.3 Naar een dossierstelsel 

Die lange Erfahrung mit kollegialen Gremien seit dem 16. bis ins 19. Jahrhundert 
hat den deutschen Verwaltungsstil geprägt. Noch die Büroreform der 20er Jahre 
erhielt ihren Namen wegen des Bestrebens, die Rest der Kollegialität durg 
büromäβige Arbeitsformen zu ersetzen. Doch trotzdem sind die kollegialen 
Würzeln bis heute in dem Gebrauch kooperativer Werkzeuge wie Verfügungen 
und Akten erkennbar. Die Funktionsweise der kollegialen Entscheidungsfindung 
und ihre Umwandlung in bürokratischen Formen kann deshalb viele heutige 
Erscheinungen erklären, die ohne ihre Kenntnis unverständlich sind.36 

 
De verschillende series losse stukken of dossiers waren uitzondering, de dominante vorm 
van archivering bleef de binding met de resoluties, de notulen of de rekeningen. De 
toenemende verschriftelijking van processen en de grotere vergaderfrequentie van de 
colleges resulteerde in omvangrijke banden met notulen en bijlagen. Oversteeg de 
jaarproductie van de Oudraad slechts één maal een band per jaar, voor de notulen van de 
raad der burgerij waren in 1795 al twee dubbeldikke banden nodig. De notulen van het 
college van burgemeester en wethouders in de negentiende eeuw omvatten per jaar 
doorgaans drie, soms zelfs vier lijvige banden, die bijna een plank in beslag nemen. In 
hoofdstuk 7 is beschreven hoe de secretarie in de tweede helft van de negentiende eeuw 
afzonderlijke notulen ging maken voor de belangrijkste onderwerpen op de vergaderingen 
van burgemeester en wethouders: fabricage (1867), gemeentebedrijven (1893) en onderwijs 
(1917). De wijze waarop de notulen en bijlagen werden gearchiveerd, bleef echter 
aanvankelijk gelijk. De serie notulen fabricage wijkt naar vorm niet af van de serie notulen 
algemene zaken en dat geldt ook voor de eerste delen van de notulen betreffende de 
gasfabriek en hogedrukwaterleiding.  
De volgende stap was het staken van het inbinden in 1898; de notulen en bijlagen werden 
gezamenlijk per vergadering in een map gearchiveerd. Als het ware werden zo dossiers per 
vergadering gevormd (zie paragraaf 7.5.4). 
Een ingrijpender vernieuwing vond plaats per 1 januari 1910. Vanaf die datum werden de 
bijlagen, dat wil zeggen de stukken die ter vergadering werden behandeld, afzonderlijk van 
de notulen geborgen, niet meer chronologisch, maar op onderwerp of zaak, los in omslagen. 
De notulen blijven zoals ze vanaf 1898 waren, losbladige, tabellarische besluitenlijsten. 
Deze vermelden het nummer van het stuk in de indicateur, de afzender, de datum, de 
inhoud, maar niet het onderwerp. Om de stukken betreffende een onderwerp of zaak te 
kunnen terugvinden, werd een klapper bijgehouden. De dossiers konden ook stukken 
bevatten die niet in de vergadering waren behandeld. Daarmee kwam een einde aan de 
verschillende kleine series van losse stukken die door de secretarie waren afgedaan. 
                                                           
36 Menne-Haritz, Geschäftsprozesse, 23. 
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Erg overzichtelijk was het systeem, dat overigens alleen voor de afdeling algemene zaken 
gold, niet. Elk jaar werden nieuwe dossiers gemaakt en de onderwerpen opnieuw 
vastgesteld. Het dossier voor het eerste in het nieuwe jaar ontvangen stuk kreeg nummer 1, 
enz. De klapper bevat per onderwerp een lijst van stukken, met de datum en het nummer 
van het dossier waarin het is geborgen. Aan het begin van de klapper bevindt zich een lijst 
van onderwerpen, gevolgd door een lijst van alle dossiers op nummer. De klappers op de 
dossiers vervingen de oude klappers op de notulen. 
 

 
 

Afbeelding 9.1: Dossier  werkeloosheidsverzekering, 1910. SA 6, invnr 1360 
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De dossiers waren per jaar op nummer geborgen. De meeste dossiers van de afdeling 
algemene bevatten aanvankelijk niet veel meer dan twee stukken: het ingekomen en een 
kopie of minuut van het uitgaande stuk.  
Voor zaken betreffende de hinderwet, fabricage, en bouw- en woningtoezicht legde de 
secretarie afzonderlijke series dossiers aan, parallel aan de resoluties. Deze dossiers zijn in 
de regel veel omvangrijker; voordat de zaak op de agenda kwam, hadden de ambtenaren ter 
secretarie hem al volledig voorbereid. Op deze series bestonden afzonderlijke klappers.  
 
De bezwaren die zich na enkele jaren deden gelden, betroffen niet zozeer de dossiers, 
hoewel dat lang niet altijd dossiers zijn in engere zin, maar vooral de kwaliteit van de 
klapper. In het bijzonder de inconsequente toekenning van trefwoorden maakte de serie 
weinig toegankelijk. “De moeilijkheid van het terugvinden van stukken op bepaalde zaken 
betrekking hebbende, is een bezwaar, dat altijd heeft bestaan en het is overbekend hoe 
moeilijk en vooral tijdrovend het veelal is oude zaken uit de archieven op te diepen’, 
schreef H.D. Snoeck, adjunct-commies ter secretarie, in november 1917 in een nota aan de 
gemeentesecretaris.37 En hij vervolgde: 
 

“Nog zullen zaken op het tegenwoordige sedert 1910 ingevoerde dossierstelsel 
betrekking hebbende met eenige moeite door de thans daarmede belaste 
ambtenaren vrij gemakkelijk te vinden zijn, omdat hun geheugen hen daarbij zeer 
ter hulpe komt. Doch hoe zal dat in de toekomst voor opvolgende nieuwe 
functionarissen gaan? En de mogelijkheid daarvan mag geen enkel moment uit het 
oog worden verloren. 
Wel wordt reeds nu met hulpmiddelen (m.i. lapmiddelen, doch bij gemis aan beter 
toch zeer doelmatig) voor eigen gemak der ambtenaren eenige voorziening 
getroffen, doch deze is niet doeltreffend genoeg en bovendien stelselloos.” 

 
Snoeck had in april 1916 op een regionale bijeenkomst van de Bond van 
gemeenteambtenaren in Dordrecht een voordracht met lichtbeelden van Zaalberg gehoord. 
Johan Zaalberg had als gemeentesecretaris van Zaandam een stelsel voor archivering 
ontwikkeld, gebaseerd op dossiers. De stukken in de dossiers werden door middel van 
speciale mappen met een metalen hechtmechaniek geborgen; zoekraken van losse stukken 
werd zo voorkomen. Voor de ordening van de dossiers had hij een classificatie ontworpen 
die afgeleid was van de Universal Decimal Code. In tegenstelling tot de methode die de 
Dordtse secretarie gebruikte, was de classificatie systematisch en gemakkelijk uitbreidbaar. 
Zaalberg had zijn baan als gemeentesecretaris opgegeven en met een compagnon het 
Nederlandsch Registratuur Bureau opgericht, dat probeerde andere gemeenten voor het 
nieuwe systeem te interesseren.38  
In Snoeck vond Zaalberg een gewillig gehoor. Deze deed in de lezing inspiratie op voor de 
oplossing van de door hem gesignaleerde gebreken aan de in gebruik zijnde methode van 
archiveren. Ongetwijfeld heeft hij daarover aan zijn directe chef van het bureau verificatie 

                                                           
37 De registratuur van het dossierstelsel. Secretariearchief Dordrecht 8A-1945, invnr 274.  
38 Ketelaar, ‘Zaalberg en Otlet’; Ketelaar, ‘Control through Communication’; Horsman, ‘Zaalberg in het land’, in: 
Klamer et al (red), Van code tot community, 36-45; Mantel, ‘Zaalberg in Zaandam , in: oc, 14-25. 
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en bedrijven van de secretarie gerapporteerd – waarschijnlijk mondeling - en deze bracht 
vervolgens de boodschap aan de gemeentesecretaris, die op zijn beurt weer advies vroeg 
aan de gemeentearchivaris J.L.van Dalen. Deze ging in Zaandam kijken hoe het decimale 
stelsel in de praktijk werkte, heeft ongetwijfeld ook het artikel van Muller over het systeem 
in het Archievenblad39 gelezen en stuurde vervolgens een nota erover naar de secretaris. De 
stem van Muller klinkt door in Van Dalens advies van 20 oktober 1916: Hij had wel wat 
bedenkingen, vooral tegen de decimale ordening. “De indeeling van het archief behoort te 
berusten op de takken van dienst en de onderdeelen, die daarin voorkomen...” Volgens Van 
Dalen was het een Amerikaanse uitvinding, de decimale code. Hij beschrijft de 
hulpmiddelen, agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken (die hij ‘inventarissen’) 
noemt, de index met de codes en eigenlijk ook de klappers op personen, zaken, plaatsen. De 
voordelen achtte hij evident, sneller vinden van stukken, maar nadelen waren er ook: hij 
schatte dat er zeker drie tot vier ambtenaren voor nodig zouden zijn. Dossiervorming, zo 
schreef Van Dalen, vond pas na afdoening op de bureaus plaats, met alle risico’s van 
dien.Tenslotte ontraadde hij bij eventuele invoering het ‘terugwerken’, het ordenen van 
oudere stukken in het nieuwe systeem, dat zou veel te tijdrovend zijn.40  
Of het vanwege Van Dalens afkeer van het decimale stelsel was, of om zich breder te 
oriënteren, in elk geval zijn enkele ambtenaren ook gaan kijken hoe de Rotterdamse 
secretarie de dossiers ordende. Daar had Zaalbergs decimale stelsel in gemeentearchivaris 
Wiersum een rabiate bestrijder gevonden.41  
 
Snoeck zette zijn opvattingen uitvoerig in de bovenaangehaalde nota uiteen. Het sinds 1910 
ingevoerde dossierstelsel was een gelukkige greep geweest. Alle stukken die op een zaak 
betrekking hebben zaten nu steeds bij elkaar. Wat nog ontbrak was een “deugdelijk stelsel 
voor de registratuur op de dossiers”. Een goede en doelmatige opberging van de dossiers is 
belangrijk, maar niet minder een vlugge en voor ieder duidelijke manier van terugvinding 
van bepaalde zaken: “… het is overbekend hoe moeilijk en vooral tijdrovend het veelal is 
oude zaken uit de archieven op te diepen.” Elke afdeling had wel zijn eigen methode. Op de 
vierde afdeling, fabricage, werd onder andere in een alfabetisch letterregistertje van de 
meest belangrijke zaken aantekening gehouden.42 Al vóór de reorganisatie van 1910 werd 
zelfs in een gewoon cahier van belangrijke punten aantekening gehouden.43 Dus al geruime 
tijd bestond de behoefte om buiten de bestaande jaarklappers indexen te maken. Die 
behoefte zou, schreef Snoeck, met de steeds groeiende administratie alleen maar toenemen. 
“Een goed registratuurstelsel komt ongetwijfeld het geheele archiefwezen ten goede. Niet 

                                                           
39 Muller Fz, S., ‘Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening’, NAB 19 (1914/1915) 189. 
40 Secretariearchief 8A-1945, invnr. 2743. Dat de nota van Van Dalen niet in de serie dossiers 1916, maar in de 
‘decimaal geordende’ dossiers onder code -2.07.353.221 is te vinden, suggereert dat er toch herordening heeft 
plaats gevonden. Dat is echter in Dordrecht niet het geval, dit is een van de uitzonderingen. 
41 Wiersum, E, “’De toepassing van het decimale stelsel bij de registratuur van gemeenteadministratieën’, 
Nederlandsch Archievenblad 16 (1907/1908) 16-27. Het bestuur van de Vereeniging van Archivarissen nam na het 
Rapport van de Registratuurcommissie (Nederlandsch Archievenblad 1919/1920) een neutraal standpunt in; de 
keuze voor een bepaald systeem van archivering was primair de zaak van de administratie.  
42 Dat “letterregistertje” is SA 6, invnr 1953a-1953j.  
43 Dit cahier laat zich niet meer identificeren in het archief. 
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ten onrechte wordt een registratuurstelsel, evenals een goed bevolkingsregister, genoemd 
het fundament der gemeente-administratie.”44   
De ingrijpende voorstellen tot verbetering van Snoeck vat ik hieronder samen, zoveel 
mogelijk geordend volgens het model archiveringsysteem zoals dat hiervoor in hoofdstuk 2 
geschetst is.  

Opnemen 
De secretaris opent de post en verdeelt deze naar afdelingen. Voordat het stuk naar de 
afdeling gaat zorgt het centrale bureau (het bureau registratuur) voor registratie. Komt een 
stuk binnen voor een al bestaand dossier, dan haalt de jongste ambtenaar dat dossier bij de 
behandelende ambtenaar op. De registrator boekt het stuk op het dossier, dat dan weer terug 
gaat naar de betreffende ambtenaar. Voor het verzenden van een stuk geldt dezelfde 
procedure. “Regel moet zijn dat voordat de morgenpost inkomt de stukken van den vorigen 
dag zijn afgewerkt en ook dat conceptbrieven na boeking onmiddellijk naar de typisten 
worden doorgezonden.” Snoeck beval aan meer gebruik te maken van stempels, op zowel 
de bureaus van het raadhuis als die van de hoofden van dienst.  
Elk ingekomen stuk, waarvoor een nieuw dossier moet worden aangelegd, wordt direct van 
een nieuw volgnummer voorzien. Deze nummering begint elk jaar opnieuw, op de manier 
zoals al wordt toegepast. De klapper wordt minimaal elke dag bijgewerkt. Als het dossier is 
aangelegd gaat het naar de behandelende ambtenaar. Bij elk dossier hoort een 
geleidekaartje (nummer, onderwerp en jaartal). De afdelingen houden de dossiers steeds op 
nummervolgorde. De geleidekaartjes gaan op onderwerp in een bakje. Daardoor heeft de 
ambtenaar overzicht welke dossiers hij onder zich heeft. De kaartjes vervangen ook de in 
gebruik zijnde klappers voor de afdelingen.  

Beschrijven (metadata) 
Een losbladig kaartsysteem (de kaartklapper) vervangt de oude jaarklappers. Het 
kaartsysteem wordt niet elk jaar afgesloten. Het voordeel daarvan is, dat er steeds nieuwe 
kaarten (onderwerpen) kunnen worden tussengevoegd, zelfs nieuwe, onvoorziene 
hoofdonderwerpen. Snoeck durfde nog geen uitspraak te doen over de levensduur van de 
klapper, maar achtte – mits goed ingericht – honderd jaar of langer niet onmogelijk. Het 
kaartsysteem heeft drie ingangen: op zaak, op plaats en op persoon. Die werden in de 
bestaande klappers nogal eens door elkaar gehaald. Hij bepleitte in voorkomende gevallen 
het toekennen van drie trefwoorden.  
De afdelingen van de secretarie zouden graag elk een eigen systeem hebben, maar Snoeck 
adviseerde één centraal kaartsysteem. Voor 1910 waren er klappers voor de hele secretarie, 
voor elk jaar moet één klapper geraadpleegd worden.45 “Met het dossierstelsel verkreeg 
elke afdeeling hare eigen, zelf bij te houden klapper, zoodat niet meer één, doch thans zelfs 
vier klappers zijn te raadplegen – niet meegerekend de specialistische klappers BS, 

                                                           
44 Snoeck verwijst hier naar het eerste deel van het bij de opleidingen voor gemeenteambtenaar gebruikte 
Handboek voor de beoefening van het Nederlandsche administratieve recht van J.N.Elenbaas.  
45 Dit zijn de klappers op de notulen van burgemeester en wethouders. SA 6, invnrs 1041-1099. 
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bevolking en Militie.”46 [Snoeck heeft hierin niet ogenblikkelijk zijn zin gekregen – 
notabene bureau verificatie en bedrijven, waarbij hij zelf werkte, zou nog een paar jaar met 
eigen klapper en dossiers doorgaan]. Bij de invoering zou direct moeten worden vastgesteld 
welke onderwerpen niet op de klapper verwerkt zullen worden, zoals de gewone 
briefwisseling voor militaire zaken, het opmaken van de kiezerslijsten en de 
correspondentie van het bureau bevolking en burgerlijke stand.  

Berging 
Het centrale bureau moet kunnen beschikken over de dossiers van de laatste vijf of zes jaar. 
Daarna worden de dossiers opgeborgen in het archief van het raadhuis, zoals dat de praktijk 
is. Voor de berging van oudere dossiers moeten betere portefeuilles aangeschaft worden 
dan nu gebruikelijk en ze moeten niet dikker zijn dan 10 cm, omdat ze anders te moeilijk 
handelbaar zijn Het moet er wel netjes uitzien, het oog wil ook wat. Op de ruggen van de 
portefeuilles komen etiketten met aanduiding van de inhoud. De portefeuilles worden 
rechtopstaand in de kasten gezet. Omdat echter de archiefruimte op het raadhuis te wensen 
overlaat47 en Snoeck op korte termijn geen verbetering verwachtte, zouden de portefeuilles 
ook naar het nieuwe gemeentearchief overgebracht kunnen worden; in dat geval zou het 
centrale bureau de dossiers van de laatste tien jaar onder zich moeten houden. Het centrale 
bureau moest ook alle akten van koop, verkoopakten, huur, en verhuur en erfpacht 
bewaren.48 

Gebruik, verblijfplaatsregistratie 
Wanneer een dossier aan een andere dan de behandelende afdeling moet worden uitgeleend 
plaatst de afgevende ambtenaar in een bakje het geleidekaartje achter een tab met de 
aanduiding van de afdeling, c.q. secretaris of burgemeester. Afgesloten dossiers worden van 
de centrale afdeling opgevraagd. Het geleidekaartje gaat weer mee (deze kaartjes worden 
bij aanleg van het dossier in tweevoud opgemaakt, in verschillende kleuren). Het centrale 
bureau houdt aantekening bij van uitgeleende dossiers d.m.v. het tweede kaartje. Het 
bureau heeft zo steeds overzicht van bij de afdelingen berustende dossiers. Voor elke 
afdeling is er een bakje, evenals voor de secretaris en de burgemeester.  

Mensen 
De “eigenlijke registratuur” is het boeken van de stukken op de kaartklappers; en 
vervolgens het boeken van de stukken op de dossiers. Snoek bepleitte de aanstelling van 
een registrator; dat gaf meer uniformiteit; een grotere zekerheid dat de dossiers nauwkeurig 
worden bijgehouden en een beter toezicht op onderhanden en afgedane zaken (hier gloort al 
                                                           
46 Namelijk de klappers op de dossiers Algemene zaken (SA 6, invnr 1351-1359); op de dossiers Fabricage (SA 6, 
invnrs 1953a-j); op de dossiers Gasfabriek en Hogedrukwaterleiding (SA 6, invnr 2443) en op de dossiers 
Onderwijs (SA 6, invnrs 3191-3197). Tienjaarlijkse tafels op de registers van de burgerlijke stand (Collectie 
Burgerlijke stand Dordrecht (256), invnrs 333-351). Klappers op de ingekomen en vertrokken personen (SA 6, 
invnrs 4732-4760, respectievelijk invnrs 4931-4961). Klappers op de militieregisters (SA 6, invnrs 5692-5748. 
47 Archivaris Van Dalen was in 1903 al tamelijk kritisch geweest op de archivering. Rapport 29-7-1903. SA 8A 
(dossiers na 1945), invnr 274. 
48 In 1920, nadat het nieuwe systeem enkele jaren werkte, stuurde Snoeck een circulaire van deze strekking aan 
alle afdelingschefs. SA 8A, invnr 274.  
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de voortgangsbewaking). Hoewel het niet zeker is of de registrator wel een dagtaak heeft, 
wil Snoeck toch al een plaatsvervanger. Met zijn tweeën is voldoende nuttig werk te 
verrichten, bijvoorbeeld de controle op het teruggeven van dossiers. Er bleven nog al wat 
stukken op de bureaus slingeren; Van Dalen had daarover in 1903 al een opmerking 
gemaakt.49 

Middelen 
Wanneer de gemeente kiest voor het decimale stelsel moet de ruimte zorgvuldig worden 
ingericht, met dossierkasten voor verticale of horizontale berging. Snoeck was in zijn nota 
beperkt in het opsommen welke middelen nodig zouden zijn.  

Kosten 
Mocht tot invoering van het decimale stelsel worden overgegaan dan is het zelfs aan te 
bevelen tot 1898 terug te werken omdat vanaf dat jaar de losse stukken per vergadering 
[van burgemeester en wethouders] worden geborgen. Wat de kosten betrof, tot dusver had 
de gemeente heel weinig aan het archief gespendeerd, behalve nu een nieuw gebouw voor 
het oud-archief. Vanzelfsprekend is er ook een personele inspanning te leveren, zeker 
wanneer – zoals Snoeck voorstelde, teruggewerkt wordt vanaf 1898.50 Tegenover de kosten 
staan ook baten: ontlasting vooral van de 1e [algemene zaken], 4e [fabricage] en 6e 
[onderwijs] afdeling. In mindere mate van de 7e afdeling [verificatie en bedrijven – 
inderdaad ging die afdeling nog een poosje met eigen dossiervorming en maken van 
klappers door]. Tot vermindering van personeel zou het nieuwe systeem niet leiden, al was 
het maar omdat de omvang van de administratie voortdurend toenam.  
 
Dordrecht koos uiteindelijk voor het systeem van Zaalberg, omdat dit duurzamer en 
flexibeler werd geacht. Bovenal, het ging uit van een centrale registratuur, zoals Snoeck 
had voorgesteld. Dordrecht sloot nog in 1917 een contract voor tien jaar af met het 
Nederlandsch Registratuurbureau, tegen een vaste prijs van 75 gulden per jaar. Zaalberg 
zou het personeel opleiden en ontving daarvoor nog eens 7,50 gulden per dag aan 
vacatiegeld.51 Snoeck werd chef van de registratuur met een formatie van drie ambtenaren 
en maakte zelf promotie tot hoofdcommies. 
Na de invoering van het stelsel werden alle stukken betreffende een zaak tot een dossier 
gevormd. De dossiers werden geordend volgens de door Zaalberg ontworpen code. De 
series hinderwetdossiers, bouwvergunningen en personeelsdossiers bleven wel afzonderlijk, 
zoals ook Zaalberg zelf adviseerde.  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten nam in 1922 het Nederlandsch Registratuur 
Bureau over.52 P. Noordenbos werd daarvan de leider. De code werd verbeterd en het 

                                                           
49 Zie noot 47. 
50 In zijn rapport van 1916 had Van Dalen zich daartegen verklaard. Het is ook niet of nauwelijks gebeurd; alleen 
lopende dossiers zijn in het nieuwe systeem opgenomen. Alleen de dossiers over archivering zijn aangevuld met 
oudere stukken.  
51 SA 8A (dossiers na 1945), invnr 2743.  
52 Bernard Mantel, ‘Zaalberg in Zaandam’, in: Klamer et al (red), Van code tot community, 6; Noordenbos, Code, 
9.  



 

 

 

277 

systeem verder uitgebreid. Al bij Zaalberg was het meer dan dossiermappen en een code. 
Het systeem bevatte losbladige registers voor postregistratie, modellen voor omslagen, 
indexkaarten en andere hulpmiddelen. Aanvankelijk schafte Snoeck alleen nieuwe 
dossierkasten aan - de firma Obreen uit Dordrecht mocht ze leveren.53 Het hechten van de 
dossiers werd pas in 1926 ingevoerd, op aandringen van Noordenbos. Snoeck was er zelfs 
voor naar Breda gereisd om te zien hoe zijn collega Ruygh het daar toepaste. Het betekende 
wel dat voortaan de achterzijde van de stukken niet rechts, maar links beschreven moest 
worden.54 
De VNG bouwde het systeem uit.55 Regelmatig kwam Noordenbos adviezen geven voor 
verdere verbetering. Dat deed hij niet alleen in Dordrecht, maar bij alle aangesloten 
gemeenten. De archiveringsystemen gingen daardoor op den duur alle op elkaar lijken. 
Rotterdam handhaafde echter zijn eigen stelsel nog tot 1941. Amsterdam heeft zelfs nog tot 
na de Tweede Wereldoorlog een chronologische ordening met indicateurs in gebruik gehad. 
Veel gemeenten ontwikkelden een eigen systeem of namen een systeem van een andere 
gemeente over, maar de één eerder, de ander later, alle ‘bekeerden’ zich uiteindelijk tot het 
systeem VNG.56 
 
De invoering van het systeem Zaalberg of VNG betekende voor Dordrecht een voorlopig 
eindpunt in de ontwikkeling. De archivering had zich los gemaakt van het “documenteren”, 
van het secretariële proces. Het archiveringsysteem werd daarmee een zichtbaar, eigen 
deelsysteem van de organisatie.  

9.4 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 9 

Vóór de zeventiende eeuw is er – behalve voor de charters - nauwelijks sprake van 
systematische archivering van losse stukken. Alleen de pensionaris houdt de 
procesdossiers, die hij heeft moeten samenstellen voor de talrijke rechtzaken waarin 
Dordrecht verwikkeld was, onder zich. Registers van privileges dienen hem daarbij tot 
index. De dossiers bestaan deels uit authentieke afschriften van privileges; de pensionaris 
gebruikte deze zo nodig weer voor andere zaken. Hij lichtte ze uit de ene proceszak om ze 
aan een andere toe te voegen. Dat is een gedeeltelijke verklaring waarom de overgeleverde 
dossiers onvolledig zijn. 
 
Het was vanaf het midden van de zeventiende eeuw op de Dordtse secretarie de praktijk om 
ingekomen stukken in de vergadering van het daartoe bevoegde college af te handelen en 
na afdoening als bijlage bij de resoluties of notulen te archiveren. Uitgaande stukken 
werden tot aan de Bataafs-Franse tijd in de resoluties afgeschreven; rond 1800 werden de 
minuten van de uitgaande brieven als insertie in de banden van de notulen gebonden. Toch 
                                                           
53 SA 8A (dossiers na 1970), invnr 959.  
54 SA 8A (dossiers na 1945), invnr 245. 
55 Doorgaans wordt gesproken van de Code VNG, maar het systeem is meer dan alleen een code. De code is niet 
meer dan de classificatie dat de ordening van de dossiers bepaalt. Het systeem bevat echter ook methoden, 
procedures en middelen voor de opslag, beschrijven, verblijfplaatsadministratie enz.  
56 Zie Horsman, ‘Concurrenten van Zaalberg’. 
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bevat het archief grotere en kleinere series losse stukken, die met opzet niet zijn 
meegebonden. In de eerste plaats zijn dat de stukken die ad hoc commissies vormden ter 
voorbereiding van een advies. Het advies werd besproken in de vergadering en dus, indien 
het op schrift was gesteld, als bijlage meegebonden. De eventueel aan het advies ten 
grondslag liggende stukken bleven op de secretarie of – wat eerder regel dan uitzondering 
was – op de kamer ten beleide liggen. Ze werden in kasten of laden gelegd, soms na 
verloop van tijd vernietigd, maar zijn ook deels bewaard gebleven. Een goed voorbeeld van 
de documentatie van commissoriaal gemaakte zaken is de serie besogne dossiers in het 
archief van de deputaten.  
 
Een deel van de correspondentie van het gerecht is buiten de resoluties gehouden; of de 
brieven door het volle college zijn besproken, is niet na te gaan, in elk geval zijn de 
deliberaties niet genotuleerd. De secretarie vormde afzonderlijke series voor de inkomende 
en de uitgaande brieven.  
Met de toename van de correspondentie in de negentiende eeuw gaat de secretarie 
routinezaken zelfstandig afhandelen. De brieven worden wel in de inmiddels in gebruik 
zijnde indicateurs geregistreerd, maar tot afzonderlijke series geordend. Aan het einde van 
de negentiende eeuw worden steeds meer bij wet geregelde zaken ambtelijk voorbereid 
voordat ze voor besluitvorming in het college worden gebracht: Hinderwetvergunningen en 
bouwvergunningen zijn daarvan voorbeelden. De secretarie vormt daarvoor dossiers, die als 
geheel geagendeerd worden, als bijlage bij het conceptbesluit. Van toevoegen als bijlage 
aan de notulen is geen sprake meer. In 1910 gaat de secretarie over tot een zelf ontworpen 
dossierstelsel, dat in 1918 wordt vervangen door het systeem van Zaalberg. Daarna wordt 
de archivering volgens dit stelsel uitgevoerd. Het ‘eigene’ van de Dordtse archivering 
verdwijnt. Vergelijkbare processen voltrokken zich ook in andere gemeenten: het loslaten 
van de series notulen als raamwerk voor de ordening, vaak eerst door het ontwikkelen van 
een eigen systeem, maar uiteindelijk namen alle het systeem van de VNG over. De 
klassieke collegiale archiveringsystemen van de zeventiende en achttiende eeuw werden 
vervangen door wat ik zou willen noemen: bureaucratische archiveringsystemen, waarin 
niet de vergadertafel of het primaire proces de ordening bepaalt, maar de organisatie en 
processen van de secretarie.57 Het systeem kon tot ontwikkeling komen door veranderingen 
in de technologie: de schrijfmachine en het carbonpapier, waardoor stukken gemakkelijker 
in twee- of drie- of viervoud geproduceerd konden worden; de stencilmachine en later de 
offsetpers, voor de verspreiding in grote aantallen; de dossiermappen met snelhechters, 
waardoor bij elkaar horende losse documenten op een eenvoudige manier bevestigd konden 
worden; het meubilair, de kaartsystemen. Het systeem sloot niet alleen aan bij de 
ontwikkeling in de kantoortechniek, maar ook bij ontwikkelingen in de bibliografie. 
Tenslotte steunde het, met al zijn procedures en regels, op de beginselen van de 
bureaucratie.58 De klassieke documentering van de collegiale besluitvormingsprocessen 
heeft het slechts ten dele kunnen verdringen. De notulen van burgemeester en wethouders 
bevatten niet meer dan een zakelijke vermelding van het besluit met verwijzing naar de 

                                                           
57 Horsman, ‘French legacy’. 
58 Zaalberg, Nieuwe registratuurstelsel. Zaalberg legt hierin zelf verantwoording af aan wie hij zijn ideeën te 
danken had, vooral Otlet, Holtzinger en Michalski. 
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dossiers. De notulering van de gemeenteraad en zijn commissies handhaafde nog de 
eeuwenoude traditie van het fysiek bijeen houden van de bijlagen en de notulen van de 
vergaderingen waarin de documenten ter tafel waren gebracht. Doorgaans gaat het dan om 
kopieën waarvan de originelen in de dossiers waren geborgen. De toepassing van 
goedkoper wordende vermenigvuldigingstechnieken bevorderde deze praktijk ‘dubbele’ 
archivering. 
 
 
 

 
 

Afbeelding 9.2: Afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie, 1900
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10 Onderzoeksmodel en eindconclusies 

Dit hoofdstuk gaat na in hoeverre de onderzoeksvragen van hoofdstuk 1 beantwoord zijn en 
de hypothese valide was. De eerste onderzoeksvraag was welke factoren het gedrag van het 
archiveringsysteem van Dordrecht bepaalden en of deze factoren wellicht ook voor andere 
(Hollandse) steden zouden gelden. Welke bijdrage levert het onderzoek aan de theorie. De 
tweede onderzoeksvraag betrof de methodologie: wat is een goede methode voor het 
onderzoeken en analyseren van een archiveringsysteem en stelt die methode onderzoekers 
in staat de resultaten uit een casus zodanig te abstraheren dat ze het gedrag kan verklaren en 
vergelijkend onderzoek naar andere archiveringsystemen mogelijk maken. Kan uit 
empirisch onderzoek een (her)bruikbare methode gedestilleerd worden? 
 
De verschijnselen in de hoofdstukken 5 tot en met 9 beschreven deelcasus zijn zeker niet 
alle uniek voor Dordrecht; dat blijkt uit de incidentele vergelijkingen die met andere steden 
(o.a. Haarlem, Leiden, Rotterdam, Gouda) zijn gemaakt. Het is echter te pretentieus op 
basis van het onderzoek een algemeen geldend beeld te geven van de structuur en het 
functioneren van lokale archiveringsystemen. Daarvoor is meer vergelijkend onderzoek 
nodig. De hypothese was wel dat het mogelijk zou moeten zijn de ontwikkelde methode 
zodanig te modelleren en te beschrijven dat vergelijkbare onderzoeken door deze methode 
ook vergelijkbare resultaten opleveren. Daarvoor maak ik gebruik van het in hoofdstuk 1 
globaal beschreven referentiemodel voor een diagnoseproces.  
 
Eerst ga ik na in hoeverre het casusarchief aan de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria 
voldoet en dus de empirische gegevens bruikbaar zouden moeten zijn. Vervolgens geef ik 
in 10.2 een samenvatting van belangrijkste de bevindingen van de vijf deelcasus en probeer 
deze te verklaren.  
De volgende stap is de uitwerking van het domeinmodel, in het bijzonder het contextmodel. 
Uitgaande van de definitie dat archief procesgebonden informatie is, detailleer ik in de 
paragrafen 10.3.2, 10.3.4 en 10.3.5  het handelingsdomein, door de handelingen naar 
verschillende gezichtspunten in te delen vanuit diplomatisch perspectief (vorm en functie), 
bestuurskundig perspectief (de taakgebieden) en naar administratief perspectief (de 
procedure). Paragraaf 10.4 gaat in op het documentatiedomein.  
Paragraaf 10.5 presenteert de bevindingen van het empirisch onderzoek in het model van 
het archiveringsysteem. De volgende stap is de abstractie van de bevindingen uit de casus, 
de constructie van een verklaringsmodel en onderzoeksmethode; daaraan is paragraaf 10.6 
gewijd. In de afsluitende paragraaf trek ik de conclusies door de resultaten te vergelijken 
met de oorspronkelijke vraagstelling.  
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10.1 Het archief en zijn beschrijvingen 

Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.1) formuleerde als criteria voor de bruikbaarheid van een 
casusarchief zijn kwaliteit en toegankelijkheid. De aanname aan het begin van het 
onderzoek was dat het archief voldoende kwaliteit zou hebben, dat wil zeggen dat de mate 
van authenticiteit (integriteit) van het archief vast te stellen zou zijn, dat het volledig 
genoeg zou zijn, maar ook dat er bestanddelen zouden ontbreken; dat is het geval gebleken. 
Wat de toegankelijkheid betreft, schreef ik over de inventarissen, dat ze weliswaar verre 
van perfect zijn, maar doorgaans voldoende zijn om de voor het onderzoek noodzakelijke 
series en bestanddelen te kunnen vinden. Na de bestudering van de deelcasus zijn er 
genuanceerdere uitspraken te doen om te toetsen in hoeverre het archief aan de gestelde 
eisen voldoet.  

Integriteit 
De archivistische literatuur past het begrip integriteit op het niveau van series of hele 
archieven nog weinig toe. De notie is echter de kern van de klassieke archivistiek: het 
respect des fonds, de integriteit van het archief, het beginsel dat een archief een geheel is, 
gevormd bij de uitvoering van taken, waaraan niet naar willekeur stukken aan toegevoegd 
mogen worden of verwijderd. Dat het casusarchief stukken bevatte die er mogelijk niet in 
thuis zouden horen was tevoren bekend. In paragraaf 3.1 noemde ik al de keur- en 
privilegeboeken, waarvan de administratieve oorsprong twijfelachtig was. Van Dalen had 
deze daarom in een afzonderlijk hoofdstuk van de inventaris geplaatst met een toelichting 
over de onzekere herkomst. In de loop van het onderzoek zijn er vele andere voorbeelden 
van later toegevoegde bestanddelen gevonden, ook die niet in de inventaris waren 
verantwoord. Van den Brandeler was daarin nauwkeuriger dan Van Dalen; de op de 
website gepubliceerde inventarissen hebben ook Van Dalens toelichtingen verwijderd.  
Voor het overgrote deel van de archiefbestanddelen bestaat echter geen twijfel dat ze van 
de bureaus van ambtenaren of magistraten zouden komen.  
 
De cesuren, die door Overvoorde en Van Dalen in het complex van de stedelijke 
bestuursarchieven zijn aangebracht, hadden tot gevolg dat enkele series gesplitst werden en 
over verschillende archiefblokken verspreid. Zo lopen de series rekeningen van de 
ontvanger ten beleide en van de verpondingen van stadsarchief 3 in stadsarchief 4 over (zie 
hoofdstuk 8, paragrafen 8.3.2 en 8.4.2). De serie kopieboeken van benoemingsakten is zelfs 
over vier archiefblokken verdeeld.1 De inventarissen verwijzen niet door, maar dat heeft 
minder te doen met de integriteit van het archief dan met gebrek aan kwaliteit van de 
toegangen, die soms het zicht op de volledigheid van series ontnemen. 
 
De scheiding tussen het bestuursarchief en het rechterlijk archief, die in 1811 door de hoge 
overheid was afgedwongen, heeft de kwaliteit van de archieven geen goed gedaan. De 
resolutieboeken van het gerecht en de actenboeken bevatten meer bestuurlijke zaken dan 
justitiële; niettemin zijn ze tot het rechterlijk archief gerekend; de actenboeken slechts tot 
                                                           
1 SA 3, invnrs 1911-1915; SA 4, invnr 113; SA 5; invnr 311; SA 6, invnrs 1507a-c. Deze 10 delen vormen een 
doorlopende serie.  
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1739. Na de bruikleengeving door het rijk in 1901 is bij inventarisatie een aantal series die 
in 1811 op het stadhuis waren achtergebleven, weer aan het oud rechterlijk archief 
toegevoegd. De registers van huwelijksaantekingen voor het gerecht zijn bij de collectie 
retroacta van de burgerlijke stand gevoegd; de actenboeken na 1739 in het bestuursarchief 
gebleven.  
 
De vooronderstelling dat het archief volledig genoeg zou zijn om uitspraken over het 
gedrag van het archiveringsysteem te doen, wordt door het onderzoek niet tegengesproken. 
Ogenschijnlijk onvolledige series, zoals de rekeningen van de tol bij Gorinchem, of van de 
makelaardij en havengeld van wijnen (zie voor beide voorbeelden hoofdstuk 8) bleken 
binnen de context van het Dordtse archief volledig te zijn. Vele series waren weliswaar niet 
volledig maar lieten wel zien hoe de betreffende processen waren gedocumenteerd. Er 
lijken geen belangrijke series te ontbreken; wel zijn sommige zeer onvolledig. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de thesauriersrekeningen, waarvan er uit de veertiende eeuw niet één en 
uit de vijftiende eeuw slechts enkele bewaard zijn gebleven. Van de boekhoudingen van de 
thesauriers en ontvangers is vrijwel niets overgebleven, alleen een serie maandstaten van de 
ontvanger ten beleide.2 Ook van de vele leggers en kohieren die er volgens aantekeningen 
in de rekeningen geweest moeten zijn is weinig bewaard gebleven. Uit de Bataafs-Franse 
periode zijn de handelingen van de raad en dagelijks bestuur zeer volledig gedocumenteerd: 
de notulen en bijlagen zijn volledig bewaard gebleven. Van de archieven van de comités is 
echter vrijwel niets over. Het stadsarchief 5 (1813-1851) is redelijk volledig, al ontbreekt 
ook hier vrijwel de gehele financiële administratie. Over de volledigheid van stadsarchief 6 
is moeilijk een uitspraak te doen, vanwege de gebrekkige toegankelijkheid. De voornaamste 
series zijn echter aanwezig. 
De series die in het oud rechterlijk archief verwacht mogen worden zijn aanwezig; van de 
criminele rechtspraak is weinig overgebleven: van vóór 1749 vrijwel uitsluitend de 
vonnissen voor zover die in het openbaar van de pui van het stadhuis werden afgekondigd. 
Na 1749 zijn de series volledig. Hoofdstuk 6 gaf een verklaring voor het ontbreken van de 
oudere series criminele zaken. 
Wat volledigheid betreft, is de conclusie gerechtvaardigd dat het casusarchief aan de 
gestelde bruikbaarheidseis voldoet, zowel wat betreft de aanwezigheid van series als wat 
betreft het zichtbaar ontbreken van archiefbestanddelen.  

Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid is geen kwaliteitskenmerk van het archief zelf, maar van de daarop 
gemaakte toegangen, waarvan de inventaris in de regel de belangrijkste is.3 Een inventaris 
is een wegwijzer in het archief, maar kan de onderzoeker ook de verkeerde kant op sturen. 
In de loop van het onderzoek zijn nogal wat gebreken aan het licht gekomen. Fouten in de 

                                                           
2 SA 3, invnr 3517; volgens de inventaris zou er ook een kasboek moeten zijn, maar dit ontbrak; alleen enkele 
maandstaten. De instructie van de ontvanger schreef voor dat hij maandelijks aan de president-burgemeester 
verantwoording moest afleggen. 
3 Thomassen stelt dat de toegankelijkheid (ook) afhankelijk is van de competenties van de gebruiker. In dit geval is 
dat een onderzoeker met archivistische kennis. Theo Thomassen, “De veelvormigheid van de archiefontsluiting en 
de illussie van de toegankelijkheid”, in: Thomassen et al (ed), Toegang, 13-43. 
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ordening of in de beschrijvingen leverden soms verrassingen op. Over het algemeen 
voldeden de toegangen aan de verwachtingen. De als verouderd geldende inventaris van 
mr. P. van den Brandeler uit het midden van de negentiende eeuw bewees regelmatig goede 
diensten, in de eerste plaats voor de interpretatie van bestanddelen, in de tweede plaats 
vanwege de vermelding van de herkomst of fysieke berging.  

10.2 Bevindingen uit de casus 

De algemene indruk die de analyse van het archief achterlaat, is die van een met weinig 
accuratesse uitgevoerde administratie, resulterend in een geringe orde. De herhaalde 
klachten wijzen daarop. Duidelijk miste de Dordtse secretarie in de zestiende eeuw een 
regisseur als in Leiden Jan van Hout, die daar een duurzame basis legde voor de 
archivering. De interne regelgeving, zoals vastgelegd in ordonnanties, was vaak weinig 
consequent en noch de secretarie noch de thesaurie hielden zich er altijd aan. Daar staat 
tegenover dat de kernseries, de resoluties en notulen van de Oudraad, de gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders tenminste vanaf het einde van de zeventiende eeuw van hoge 
kwaliteit zijn: alle bijlagen zijn aanwezig, uit de notulen wordt daarnaar verwezen, de 
registers zijn van indexen voorzien en ze verkeren alle in goede staat. Vooral in de 
negentiende eeuw kwam er meer structuur in de archiefvorming, mede dankzij strakke 
regelgeving vanuit het rijk en de provincie, maar zeker ook door de professionalisering van 
het ambtelijk apparaat. De klerken in de eerste helft van de negentiende eeuw waren vaak 
als jongste bediende begonnen, met de jaren opgeklommen tot eerste klerk en na een 
dienstverband van vijftig of meer jaar overleden of hadden – wanneer de gemeenteraad een 
pensioen gunde – de pen op hoge leeftijd neer mogen leggen. De ambtenaren ter secretarie 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw in dienst traden, kwamen dikwijls van 
elders, hadden daar al ervaring opgedaan. In latere jaren hebben ze allen een scholing op 
het gebied van de gemeentelijke administratie genoten.  
 
Met behulp van het domeinenmodel van hoofdstuk 2 probeer ik de verschijnselen te 
analyseren, te ordenen en te verklaren. Deze analyse draagt weer bij aan een verdere 
detaillering van het domeinenmodel (paragraaf 10.3). 

10.2.1 Oorkonden (hoofdstuk 5) 
Wat betreft de archivering van de oorkonden is de belangrijkste conclusie dat het 
voornaamste motief van archivering de verzekering van rechten was. Aan de veilige 
bewaring van de oorkonden die de rechten en voorrechten van de stad uitmaakten werd de 
grootste zorg besteed. Er was een speciale kast met twaalf sloten voor gemaakt: de ijzeren 
kast. Raadpleging van de originele oorkonden was vanwege de veilige berging vrijwel 
onmogelijk. 
Raadpleging werd nog extra bemoeilijkt doordat sinds het midden van de vijftiende eeuw 
de gilden over de sleutels beschikten en niet de stedelijke bestuurders. Tot aan de 
verhuizing naar de voormalige Vlaamse hal waren dat er zes, daarna zelfs twaalf. Wanneer 
de privileges in een rechtzaak bewezen moesten worden, werden daarvoor authentieke 
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afschriften van de originele akten gemaakt, een enkele maal gebeurde dat zelfs door 
raadsheren van het Hof van Holland. De kast moest dan open gemaakt worden. 
Een deel van de oorkonden werd niet in de kast bewaard, vooral sinds de gilden over de 
sleutels beschikten. Vaak betrof het dan akten van minder of van tijdelijk belang (zoals 
octrooien om leningen aan te gaan). Van enkele zeer belangrijke oorkonden vroeg de stad 
twee exemplaren, waarvan er één in de ijzeren kast werd bewaard en het andere onder 
direct bereik van de burgemeesters was.  
Na 1544 is de kast slechts twee maal (gedocumenteerd) geopend, in 1649 en 1770. Om 
kennis te kunnen nemen van de inhoud beschikte het stadsbestuur over een privilegeboek, 
het houten boek, waaraan zelfs de gilden een zodanige waarde hechtten dat ze het als hun 
wetboek beschouwden. Zelfs nadat in het midden van de zeventiende de macht van de 
gilden ingeperkt was, heeft de stad de sleutels nooit opgeëist. De oorkonden waren toen al 
geruime tijd niet meer nodig voor de verdediging van voorrechten.  
 
Factoren die de archivering van de oorkonden bepaalden zijn de bewijskracht van de 
stukken voor de stad zelf, de moeizame procedure waarmee ze tot stand gekomen waren, de 
betrokken personen – in dit geval van buiten het stadsbestuur - en de politieke lading van de 
documenten zelf en de sporadisch plaats vindende opening van de kast. Handelingen 
waarvoor de originele documenten, of authentieke kopieën ervan, nodig waren betreffen 
steeds het aantonen van rechten, bijna steeds op de beleidsterreinen handel en verkeer 
(tolrechten, stapelrecht) of algemeen bestuur (positie ten opzichte van het omringende 
platteland, autonomie, bijdrage aan door de landsheer gevraagde belastingen).  
De veilige bewaring heeft geresulteerd in een vrijwel volledige verzameling. Van Dalen 
somt in zijn regestenlijst weliswaar 78 oorkonden op die verloren zijn gegaan, maar 
daarvoor bestaat doorgaans een goede verklaring. Paragraaf 10.5.7 geeft hiervan als  
voorbeeld hertog Willem V, die oorkonden terugvroeg om deze opnieuw uit te vaardigen.  
De praktijk van het archiveringsysteem, in het bijzonder de moeilijke raadpleegbaarheid, 
had effecten op het documenteren, namelijk door het aanleggen van privilegeboeken. 

10.2.2 Gerecht (hoofdstuk 6) 
Een belangrijke taak van het stadsbestuur was de rechtspraak, zowel in criminele, civiele 
als voluntaire zaken. Tot aan 1811 vervulde het gerecht verschillende functies die sindsdien 
aan notarissen zijn opgedragen. Vanaf de tweede helft van de veertiende tot aan de eerste 
helft van de zestiende eeuw had het gerecht voldoende aan twee registers, het stadboek 
(actenboek) waarin verschillende rechtshandelingen werden geregistreerd, en het klepboek, 
waarin de afkondigingen van de pui van het stadhuis werden afgeschreven. De meeste 
akten voor burgers die het gerecht opmaakte, werden niet geregistreerd: de begunstigde 
diende zijn recht met de akte zelf te bewijzen.  
Het ontbreken van een expliciete scheiding tussen justitie en politie maakte dat juridische 
kwesties ook in de (bestuurlijke) resolutieboeken terug te vinden zijn en dat de 
rekestboeken zowel beschikkingen van rechtspraak bevatten als benoemingen. Toen na de 
opheffing van het gerecht in 1811 het rechterlijk archief naar de nieuwe Rechtbank van 
eerste aanleg overgebracht moest worden, slaagde de secretarie er dan ook niet goed in de 
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bestuurlijke van de justitiële zaken te scheiden. Ik ga in de volgende subparagrafen nader 
in op de registers van voluntaire zaken en de rollen. 

Registers van voluntaire rechtspraak 
Het meest opvallende verschijnsel ten aanzien van het archief van het gerecht is het 
ontstaan van nieuwe registers. Uit het oorspronkelijk enige stadboek (actenboek) is een 
veelheid aan nieuwe registers voortgekomen. Voor een deel zijn de nieuwe registers te 
verklaren uit regelgeving. Vanaf 1560 waren plaatselijke gerechten verplicht de transporten 
van onroerend goed te registreren; in Dordrecht gebeurde dat in elk geval al sinds 1543, 
hoewel ogenschijnlijk nog niet consequent. De secretarissen registreerden vanaf dit jaar tot 
1593 ook andere soorten voluntaire akten, zoals attestaties en volmachten, in één type 
register, waarvan er wel gelijktijdig twee en soms zelfs drie gehouden werden. Het 
voorkomen van parallelle registers is wellicht te verklaren uit het feit dat er twee of meer 
secretarissen werkzaam waren, die elk hun eigen register hielden. In 1593, kort na het in 
dienst treden van Johan Berck, werden afzonderlijke registers aangelegd voor transporten 
en hypotheken, volmachten (constitutieboek), attestaties en andere gerechtelijke 
verklaringen op verzoek (certificatieboek), een register voor procuratiestellingen 
(procuratieboek) en een register voor transporten bij willig decreet en recht van voorrang. 
Twee jaar later volgde een register voor borgtochten. Voor het aangeven van 
faillissementen hielden de secretarissen al eerder een afzonderlijk register (cessionantboek). 
Ik veronderstel, dat de publicatie van Jan van Houts Ordonnantie voor de Leidse secretarie 
uit eind 1592 de jonge secretaris Berck geïnspireerd heeft. Het register voor willige 
decreten en preferenties is vanaf 1619 niet meer gehouden; willige decreten werden 
sindsdien in het gewone transportregister ingeschreven. In grote lijnen bleef de in 1593 
opgezette structuur van de rechterlijke registers tot aan de opheffing van de kamer juditieel 
in 1811 ongewijzigd.  
 
De hier geschetste veranderingen betreffen vooral het documenteren, de archiefvorming. 
Factoren die de vorming van de nieuwe series bepaalden waren regelgeving, 
verschriftelijking van het rechtsverkeer, de beschreven praktijk in andere steden en de 
organisatie van de secretarie. Betrokkenen zijn de burgers (comparanten) en het 
secretariepersoneel. De grossen van de transportakten, die aan de comparant werden 
meegegeven, werden door drie schepenen bezegeld en door de secretaris getekend. De 
registers dienden als basis voor de klerken om de grossen te schrijven; soms zijn de 
registers kopieboeken en zijn er waarschijnlijk niet bewaard gebleven concepten aan de 
grosse vooraf gegaan. Voor de eigen administratie was het niet nodig de volledige akten in 
optima forma af te schrijven. 
 
Het inbinden in registers betekende impliciet de opname in het archiveringsysteem. 
Behalve op de transport- en hypotheekregisters, heeft de secretarie geen indexen op de 
registers gemaakt. De meeste registraties waren voor de administratie van tijdelijk belang. 
Een afzonderlijke index op de hypotheken werd gebruikt om bij aflossing de hypotheek 
door te halen. De inventarisatie van het archief van de secretarie door Jacobus van 
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Vechoven in 1727 laat zien dat van de toen aanwezige registers er niet één verloren is 
gegaan.  

Rollen en dingtalen 
Civiele en criminele zaken werden volgens een rol van de rechtszittingen afgewerkt, een 
vorm van agenda. De secretarissen (doorgaans de klerken) plaatsten op verzoek van de 
schout (in criminele zaken) of van de procureurs (civiele zaken) zaken op de rol. Zo was de 
praktijk in elk geval vanaf het midden van de zestiende eeuw. De oudst bewaard gebleven 
rol, presentieboek genoemd dateert van 1548. De Ordonnantie ende reglement op de 
manier van procederen ter camere judiciële der stadt Dordrecht (1624 en latere 
wijzigingen) schreef vijf afzonderlijke rollen voor: de criminele rol, de civiele rol voor 
binnenpoorters (de binnenrol), de civiele rol voor buitenpoorters (de buitenrol), de rol van 
belastingzaken en een rol van zaken betreffende het stapelrecht. Naast deze vijf rollen 
bestonden nog rollen voor de jaargedingen, ook weer afzonderlijk één voor ingezetenen en 
één voor buitenpoorters. De criminele rol berustte onder de schout, pas vanaf 1770 was 
deze verplicht na afloop van zijn ambtstermijn van drie jaar zijn registers bij het gerecht te 
deponeren.  
In de zeventiende eeuw is de looptijd van een register van de civiele rol een jaar. In de 
achttiende eeuw is de looptijd van de registers verschillende jaren. Schepenen schijnen er in 
geslaagd te zijn het traineren door procureurs enigszins te beteugelen, waardoor de 
processen zich niet meer eindeloos voortsleepten. Een rol voor kleine zaken, die mondeling 
door schepencommissarissen werden afgedaan, ontlastte de ordinaris rol eveneens. Voorts 
wierp bemiddeling door schepencommissarissen haar vruchten af.  
 
In de middeleeuwen werden de processen mondeling gevoerd: eis, verweer, repliek en 
dupliek, pleiten en uiteindelijk de uitspraak van de schepenbank. Desgewenst kon het 
vonnis op schrift gesteld worden. Vonnissen in criminele zaken werden afgekondigd en in 
de klepboeken geregistreerd. De dingtalen bevatten de formules die in de processen 
gebruikt werden.4 In de zeventiende eeuw trad een sterke verschriftelijking op, zowel in 
civiele als in criminele zaken. De criminele procedure was betrekkelijk eenvoudig: de 
schout probeerde de verdachte tot een bekentenis te bewegen, desnoods met behulp van de 
pijnbank. Wel moest de bekentenis dan ook daarna nog “buiten pijne en banden van ijzere” 
herhaald worden. Van het verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt; de schout 
formuleerde daarop zijn eis, met verwijzing naar de plakkaten. De schepenen velden het 
vonnis, dat vervolgens door de schout voltrokken werd.  
De civiele procedure kende meer stappen. In de zeventiende en achttiende eeuw werden de 
processen steeds met behulp van procureurs gevoerd. Dezen moesten sinds 1664 hun 
procuratie laten registreren in het constitutieboek. Getuigenverklaringen en verhoren 
werden op schrift gesteld. Het reglement op de secretarie van 1668 schreef opnieuw het 
attestatieboek voor, dat als certificatieboek sinds 1644 niet meer gehouden lijkt te zijn. Van 
het attestatieboek splitste zich in 1695 een register voor verhoren in civiele zaken af 
(interrogatoriënboek). Vonnissen werden in de rol geschreven, soms in korte, zakelijke 

                                                           
4 Fruin, Oudste rechten, 357-378 
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vorm. Het bewaard gebleven vonnisboek is een kopieboek van op schrift gestelde 
vonnissen. 
 
Wat ik hiervoor over de registers van voluntaire rechtspraak schreef, geldt ook voor de 
rollen en de registers van dingtalen: de veranderingen betreffen de documentatie, de 
vastlegging van de handeling. De archivering volgt de archiefvorming. De oorzaak van de 
veranderingen is vooral de verschriftelijking van de procesgang, in navolging van die van 
het Hof van Holland. De pogingen tot het bekorten van de processen resulteerde niet in 
minder registers, maar zelfs in meer: de rol van kleine zaken en de verbaalboeken van 
schepencommissarissen. De afschaffing van de verpachtingen van de belastingen 
verminderde wel het aantal belastingzaken, maar ook de collecteurs voerden processen 
tegen vermeende fraudeurs en belastingontduikers.  
Het nut van archiveren voor het gerecht zelf was beperkt in de tijd. Er zijn dan ook geen 
indexen op de registers gemaakt, behalve op de verhoren van de schout en de criminele 
vonnissen. Vele straffen hielden verbanning uit Holland in; de registers werden 
geraadpleegd om vast te stellen of een banneling niet voortijdig teruggekeerd was. De 
schepenbanken van de Hollandse steden hielden elkaar daarvan op de hoogte.  
De direct betrokkenen zijn vooral de partijen en vooral hun procureurs, die voor het gerecht 
compareerden, de secretarissen en hun klerken, die de rechtsgang documenteerden, de 
schout die in criminele zaken als eiser optrad en de rechtsprekende schepenen.  

10.2.3 Resoluties (hoofdstuk 7) 
De resolutieboeken en notulenboeken vormen de ruggengraat van het archief. De 
bestuursorganen, het gerecht, de Oudraad, de burgemeesters, de gemeenteraad en zijn 
voorgangers en het college van burgemeester en wethouders zijn de actoren die 
verantwoordelijk zijn voor het handelen. Het handelen speelde zich voor een belangrijk 
deel af in de vergaderzaal. De vastlegging van het daar verhandelde vertoont over een 
periode van bijna drie eeuwen vooral continuïteit. Vanaf het moment, rond 1700, dat de 
redactie van de resoluties van de Oudraad een vaste vorm kreeg, tot aan het einde van de 
negentiende eeuw toen de verslaglegging van burgemeester en wethouders een nieuwe weg 
insloeg, is er weinig verschil.  
 
De registratie van de besluiten is in Dordrecht laat op gang gekomen. De oudste resoluties 
zijn die van het gerecht en de Oudraad, beginnend 1622 maar pas in 1655 aangelegd aan de 
hand van oudere kladnotities. Ook hier bevestigen slordigheden in de zeventiende eeuw 
(late registraties, fouten bij het inbinden, onvolledige conceptresoluties) het beeld van een 
secretarie die toen verre van volmaakt functioneerde. Ook het ontbreken van een groot 
aantal bijlagen, die in de resolutieboeken geïnsereerd hadden moeten zijn, getuigt daarvan. 
Dankzij het inbinden van de bijlagen vanaf het begin van de achttiende eeuw, zijn deze 
sindsdien alle bewaard gebleven. De constante toename van het aantal ingekomen stukken 
leidde tot nieuwe series: stukken van de Staten waarop geen resolutie was genomen en 
rapporten van de pensionaris.  
Aanvankelijk schreven de secretarissen de resoluties van het gerecht en die van de Oudraad 
in hetzelfde register. Vanaf 1664 hielden ze voor elk van de organen een afzonderlijk 
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resolutieboek bij. Beide series zijn volledig tot aan de opheffing, de Oudraad in 1795, het 
gerecht (kamer juditieel) in 1811.  
Elk college had zijn eigen stijl. Het gerecht legde de beslissingen die in de vergaderingen 
worden genomen in verschillende registers vast: resolutieboek, notulenboek, actenboek, 
rekestboek, poorterboek of brievenboek. De Oudraad behield tot aan het einde één 
resolutieboek, waarin ook de ter vergadering behandelde stukken waren gebonden. Naar 
vorm verschilt het resolutieboek van het gerecht niet wezenlijk van dat van de Oudraad, zij 
het dat de redactie van de resoluties minder gepolijst is en nauwelijks bijlagen werden 
meegebonden.  
De oudste resoluties van de kamer ten beleide hebben het karakter van een memoriaal. Met 
de instelling van de burgemeesterskamer in 1674 kwam er meer lijn in. Toch bevatten de 
registers nog tot 1761 vooral rekesten; in dat jaar werd een afzonderlijk rekestboek 
aangelegd, zoals dat bij het gerecht al eerder was gebeurd. De resolutieboeken van de 
burgemeesters uit het einde van de achttiende eeuw lijken heel sterk op die van de Oudraad.  
 
In 1795 werden de bestaande bestuursorganen opgeheven. De omvang van de notulen van 
de nieuwe organen, eerst de raad, vanaf 1808 burgemeester en wethouders, is drie of vier 
maal groter dan die van de Oudraad en burgemeesters van vóór 1795. Dat werd deels 
veroorzaakt door een veel hogere vergaderfrequentie, deels door de enorme toevloed aan 
circulaires, instructies en enquêtes vanuit Den Haag door tussenkomst van gewestelijke 
besturen toegezonden. In de wijze waarop de besluitvorming werd vastgelegd zetten de 
secretarissen de traditie van de Oudraad voort: resumptie van de concept resoluties, 
afschrijven in het net, toevoegen en nummeren van de ingekomen stukken en, wanneer een 
zekere omvang was bereikt, inbinden. Al vanaf eind 1811 nam de maire de beslissingen 
vrijwel alleen, zonder zijn adjoints. Het resolutieboek bleef nog wel bestaan, maar de 
meeste besluiten werden direct als uitgaand stuk geformuleerd. Voor de jaren 1812 en 1813 
vervingen de reeks ingekomen stukken en het kopieboek het oude resolutieboek. In 1813 
hield de secretaris zelfs een indicateur bij. 
 
Na het herstel van de onafhankelijkheid kreeg het bestuur snel de vorm die het in 1803 had: 
een dagelijks bestuur – eerst drie burgemeesters, maar na 1823 burgemeester en wethouders 
– en een gemeenteraad. Voor beide organen was de wijze van notuleren en archiveren van 
de notulen gelijk aan die van de Oudraad. Wanneer voor de uitvoering van de beslissingen 
een groot beroep gedaan moest worden op het ambtelijke apparaat – meer dan alleen 
kopiëren van extractbesluiten – bleek het handzaam daarvoor afzonderlijke registers aan te 
leggen, zoals voor armenzaken. De vergroting van het takenpakket en intensivering van de 
overheidsbemoeienis resulteerden later in afzonderlijke notulering voor fabricage, 
gemeentelijke bedrijven en onderwijs. 
De secretarie deed de routinezaken rechtstreeks af, zonder tussenkomst van het college van 
burgemeester en wethouders. De secretarie voerde de wettelijk opgedragen 
bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, de kiesregisters en de 
militieregisters. Voorts legde ze registers aan van de hoofdelijke omslag en patentbelasting.  
Het is opvallend hoe de vorm van de resoluties, zoals die in de loop van de achttiende eeuw 
voor de Oudraad is ontwikkeld, zich nog bijna de hele negentiende eeuw heeft kunnen 
handhaven in de notulen van de opvolgende besturen, zowel het dagelijks bestuur als de 
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gemeenteraad: de opmaak van de bladzijden, zelfs het vouwen van de bladen voor het 
bepalen van de bladspiegel, het inbinden van de bijlagen.  
Het toenemende belang van het electoraat en de publicatie van de notulen leidden aan het 
einde van de negentiende eeuw tot grotere uitvoerigheid van de notulen van de 
gemeenteraad, maar niet tot wijziging van het systeem. Notulen en bijlagen werden steeds 
samen gebonden en gearchiveerd.  
 
In de wijze van vastleggen van de resoluties van het college van burgemeester en 
wethouders trad aan het einde van de negentiende eeuw een belangrijke verandering op. De 
resoluties werden vanaf 1898 op voorbedrukte, losse, dubbele bladen geschreven, waarin de 
geagendeerde stukken werden gelegd. Per vergadering werd het hele pakje in een envelop 
gedaan – de secretarie gebruikte daarvoor de term “zak”. Vanaf 1910 werden de losse 
stukken op onderwerp in afzonderlijke dossiers geborgen en bleven van de resoluties alleen 
de losse, voorbedrukte bladen over, waarop de agenda en de genomen besluiten werden 
geschreven. De gemeenteraad handhaafde ook na 1910 de klassieke wijze van 
notulenvorming. 
 
De secretarieën, die van Oudraad en gerecht en die van de burgemeesterskamer – en in de 
negentiende eeuw de ene gemeentesecretarie - waren zich bewust van het belang van de 
resoluties. Dat blijkt uit de wijze van inbinden, uit de indexen en uit het feit dat de series 
vrijwel volledig zijn bewaard gebleven. Slechts één of twee delen van de resoluties van de 
burgemeesters tussen 1674 en 1699 ontbreken. 
Op de resoluties van Oudraad en gerecht werden afzonderlijke, cumulatieve indexen 
gemaakt. De resoluties van de burgemeesters hebben een index achterin elke band. Ook de 
notulen van de gemeenteraad hebben een index per band, dat wil dan zeggen: per jaar. Met 
het maken van de indexen – behalve van de gemeenteraad – stopte de secretarie in 1918 
toen de dossiers volgens een classificatieschema werden geborgen. 
Archivering van de resoluties was vanzelfsprekend. Archivering diende ter ondersteuning 
van het geheugen van het bestuur, in voorkomend geval als bewijs dat een bepaald besluit 
genomen was. De toevloed van stukken uit Den Haag in de achttiende eeuw en de 
rapportages van de pensionaris noopten tot een aanpassing. Er werden speciale series, 
parallel aan de hoofdserie voor gevormd. De dossiervorming in 1910 vergde opnieuw een 
aanpassing van het archiveringsysteem, onder andere door de aanschaf van dossierkasten.  
 
De betrokken personen zijn de bestuurders, de secretarissen en de klerken die de resoluties 
in het net schreven. 

10.2.4 Rekestboeken (hoofdstuk 7) 
Een burger, die een gunst van het stadsbestuur wilde, diende een rekest, een verzoekschrift 
in. De meeste rekesten waren gericht aan het gerecht, dat toestemming moest verlenen om 
bepaalde functies uit te oefenen, of door de overheid bezoldigde functies te vergeven had. 
Een kleiner aantal was gericht aan de burgemeesters, de meeste daarvan lagen op het terrein 
van bouwen en wonen. De rekesten werden met de daarop genomen beschikking in de 
resolutieboeken of rekestboeken geregistreerd. Het originele rekest ging met de beschikking 
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naar de aanvrager terug. Het gerecht heeft de serie rekestboeken tot en met 1811 
voortgezet. Rekesten, die aan de bestuurscolleges na 1795 waren gericht, werden als bijlage 
bij de notulenboeken opgenomen. De Oudraad heeft nooit een afzonderlijk rekestboek in 
gebruik gehad. 
De veranderingen die zich voordeden, betroffen vooral het documenteren; het inschrijven in 
het rekestboek hield vanzelf al archivering in. De archivering diende als bewijs dat een 
beschikking genomen was. Op de rekestboeken zijn indexen gemaakt. 
 
De betrokken personen zijn de burgers die de verzoeken indienen, het betreffende orgaan 
dat de beslissing neemt en de secretarie die de beschikking uitschrijft (appointement).  

10.2.5 De financiële administratie (hoofdstuk 8) 
Evenals de secretarie, aan de andere kant van het stadhuis, was de thesaurie niet altijd het 
toonbeeld van ambtelijke en administratieve discipline. Regelmatig is er in de resoluties 
van de Oudraad sprake van “disordre”op de thesaurie. De financiële administratie uit het 
Ancien Régime oogt inderdaad zeer onoverzichtelijk, maar is bij nadere beschouwing toch 
wat gestructureerder dan de thesaurier Hordijk in 1808 voorgaf. De meeste afzonderlijke 
administraties verantwoordden jaarlijks aan de thesaurier of aan de ontvanger ten beleide. 
De drie series rekeningen, die van de twee thesauriers en die van de ontvanger ten beleide 
(oorspronkelijk genoemd de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge) gaven 
een duidelijke structuur. Een aantal deeladministraties en afzonderlijke fondsen dankten 
hun ontstaan aan beslissingen van de Oudraad; in de regel waren ze bestemd om er voor te 
zorgen dat voor specifieke, noodzakelijke uitgaven voldoende financiële dekking was. 
Regelmatig verkeerde de stad in geldnood. Een beproefde methode om op korte tijd veel 
geld bijeen te brengen – hetzij ten behoeve van de oorlogsvoering, hetzij voor grote 
investeringen – was het uitgeven van los- en lijfrenten. Aanvankelijk was de thesaurier van 
het groot comptoir met de administratie daarvan belast. In de achttiende eeuw is het steeds 
de ontvanger ten beleide die zich daarmee bezig houdt. Deze functionaris zorgt er ook voor 
dat, wanneer de stadskas het maar even toelaat, leningen worden afgelost. 

De rekeningen 
Het archief bevat vier centrale series rekeningen: van de beide thesauriers, van de 
ontvanger ten beleide en de rekeningen van de thesaurier na 1795, waaruit de huidige 
gemeenterekening is voortgekomen. De rekeningen van de thesauriers hebben betrekking 
op de stedelijke huishouding. Tot 1693 had elk van beide thesauriers zijn eigen inkomsten 
en uitgaven. Vanaf 1693 administreert de thesaurier van het groot comptoir alle inkomsten, 
zijn collega van reparatiën alle uitgaven. De rekening van de ontvanger ten beleide – of 
ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge – behelsde oorspronkelijk de 
administratie van de afdrachten aan de gemenelandsontvanger ten behoeve van de 
oorlogsvoering. De belangrijkste bron van inkomsten daarvoor was de verponding, 
waarvoor een afzonderlijke ontvanger was aangesteld. Deze droeg periodiek aan de 
ontvanger ten beleide over. De ontvanger ten beleide onderhield een gecompliceerde 
financiële relatie met de gemenelandsontvanger, van voorschotten, leningen en reguliere 
afdrachten. Bracht de verponding meer op dan de opgelegde quote, dan kon Dordrecht het 
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surplus gebruiken voor aflossingen; in het geval de verponding minder opbracht, dan 
moest  de ontvanger naar middelen zoeken om aan de verplichting van de stad te kunnen 
voldoen. In de loop der tijd ontwikkelde de functie zich tot een spil in het financiële 
systeem.  
Bij de afhoring van zijn rekening diende de rendant de bewijsstukken te overleggen: 
leggers, kohieren, betalingsopdrachten (ordonnanties) en kwitanties. Na afhoring verloren 
deze op den duur hun belang; vrijwel alle zijn dan ook vernietigd. De rekeningen zijn in 
hoge mate zelf verklarend door de soms uitvoerige toelichtingen. De thesaurier en 
ontvanger gebruikten voorgaande rekeningen als belangrijkste bron van informatie.  
Alle rekeningen van enig belang zijn ingebonden, waardoor de basis gelegd was voor 
langetermijnbewaring. Vanaf het einde van de zestiende eeuw zijn de series weliswaar niet 
helemaal volledig, maar is het aantal hiaten zeer beperkt. Uit aantekeningen die de 
rekenmeesters in de marge plaatsten is op te maken, dat ook zij rekeningen van een aantal 
jaren terug nog raadpleegden ter controle. Rekeningen werden ook gebruikt om over een 
aantal jaren het patroon van inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. 
Aan de rekeningen lag een soms ingewikkelde financiële administratie ten grondslag, 
waarvan slechts een deel bewaard is gebleven. De bewaring diende ook geen administratief 
doel.  
In 1808 werden vanuit het landsbestuur voorschriften voor de boekhouding, de begroting en 
de stedelijke rekeningen gegeven. De rekeningen werden voortaan ook afgehoord door het 
departement - in 1812 zelfs door de rekenkamer in Parijs - en na 1813 door de provincie. 
De Dordtse financiële administratie week sindsdien niet wezenlijk meer af van die van 
andere gemeenten. 
 
Hoewel vrijwel de gehele boekhouding en andere registers, die aan de rekeningen ten 
grondslag hebben gelegen, verloren zijn gegaan - deels door periodieke opruiming van 
overbodig archief, deels waarschijnlijk omdat vóór 1795 functionarissen thuis kantoor 
hielden - is er opvallend veel bewaard gebleven; ook series rekeningen die in de 
hoofdrekeningen verwerkt zijn. Tussen 1750 en 1784 is een groot deel van de bijlagen bij 
de thesauriersrekeningen aan de periodieke opruiming ontsnapt. Vergelijking met andere 
stedelijke archieven geeft een redelijk beeld van wat er geweest had kunnen zijn. 
 
De betrokken personen zijn allereerst de thesauriers en de ontvanger; de rekeningen werden 
doorgaans door een klerk ter thesaurie in tweevoud in het net geschreven. De 
burgemeesters bereidden de afhoring voor; de afhoring zelf vond plaats voor een elk jaar 
opnieuw samengestelde commissie van acht personen, onder wie twee ambteloze burgers. 
Eén van de twee stadssecretarissen schreef de apostille in. Bij de basisprocessen in de 
financiële administratie zijn tal van derden betrokken; in de eerste plaats de 
gemenelandsontvanger en andere financiële ambtenaren, maar ook burgers die rentebrieven 
hadden gekocht, pachters, huurders van stadseigendommen, leveranciers en 
rekenplichtigen.  
De wijze van documenteren van de rekeningen is zeer stabiel; zelfs de rubrieksindeling 
(hoofden van rekening) veranderde slechts weinig. Archivering betekende weinig anders 
dan bewaren. De documentatie van de overige financiële processen is echter weinig stabiel.  
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10.2.6 Archivering van losse stukken en dossiervorming  (hoofdstuk 9) 
Vóór de zeventiende eeuw was er – behalve voor de charters - nauwelijks sprake van 
systematische archivering van losse stukken. De pensionaris hield de procesdossiers, die hij 
moest samenstellen voor de talrijke rechtszaken waarin Dordrecht aan het einde van de 
vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw verwikkeld was, onder zich. Vanaf de 
zeventiende eeuw was het de praktijk alle ingekomen stukken in de vergadering van een 
van de colleges te behandelen; na afdoening werden deze als bijlage bij de resoluties of 
notulen gearchiveerd. De uitgaande brieven werden weliswaar door de secretaris 
geconcipieerd, maar de kopie voor de eigen administratie werd als regel in het resolutie- of 
notulenboek afgeschreven; rond 1800 werden de minuten van de uitgaande brieven als 
insertie in de banden van de notulen gebonden.  
Een deel van de correspondentie bleef daar buiten; dat betreft meestal routinezaken en 
verzoeken om inlichtingen. In de zeventiende en achttiende eeuw werd dit soort ingekomen 
brieven, geheel naar gewoonte, ingebonden, zij het in eenvoudiger banden dan de 
resoluties. De bijbehorende uitgaande brieven werden in brievenboeken gekopieerd. Het 
negentiende-eeuwse archief bevat enkele series correspondentie van de burgemeester en 
vooral van de secretaris. Deze brieven werden niet langer ingebonden, maar in portefeuilles 
geborgen. Langetermijnbewaring voor de eigen administratie was nauwelijks nodig; omdat 
de hoeveelheid beperkt was, werden ze niet vernietigd.  
 
De grotere en kleinere series losse stukken in het archief bestaan uit stukken die met opzet 
niet waren meegebonden, maar in kasten of laden gelegd en soms na verloop van tijd 
vernietigd. Vrijwel alle stukken behoren tot het archief van de burgemeesters.  
Voor berging van de ingekomen en uitgaande brieven bij de maire (1813) beschikte de 
secretarie over een loketkast.5 
 
In de negentiende eeuw ging de secretarie steeds vaker zaken zelfstandig afhandelen. De 
daaruit voortvloeiende correspondentie werd wel in indicateurs geregistreerd, maar tot 
afzonderlijke series geordend. Aan het einde van de negentiende eeuw werden steeds meer 
bij wet geregelde zaken ambtelijk door ambtenaren voorbereid voordat ze voor 
besluitvorming in het college werden gebracht.  

Dossiers 
Hoewel dossiers incidenteel al eerder voorkwamen, ging de secretarie in 1910 over tot 
systematische dossiervorming. Het inbinden van losse stukken was al in 1898 gestaakt. Alle 
documenten die op een zaak betrekking hadden werden nu bij elkaar in een omslag 
gevoegd. Tot 1918 werden elk jaar nieuwe dossiers gemaakt en de dossiers zelf op volgorde 
van aanmaken geordend. Vanaf 1918 werd het stelsel van de VNG (Zaalberg) toegepast: 
dossiers werden pas afgesloten als de zaak was afgedaan; de ordening van de dossiers 
gebeurde volgens een tevoren opgesteld classificatieschema. Het nieuwe systeem sloot 
nauwer aan bij de behoeften van de secretarie dan bij die van het bestuur. De secretaris 
zorgde ervoor dat wanneer het college van burgemeester en wethouders een besluit moest 
nemen, het conceptbesluit was geformuleerd en het dossier ter inzage van de leden lag. De 
                                                           
5 Dat blijkt uit een inliggend blad in de indicateur over 1813. SA 4, invnr 90. 
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dossiers bevatten stukken van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en interne 
stukken. Het dossier weerspiegelt vooral de werking van de bureaucratie.  
Deze vorm van documenteren, gebaseerd op zaken, had grote gevolgen voor de archivering. 
Eén van de ambtenaren werd benoemd tot hoofd registratuur, met een tweede ambtenaar als 
assistent. Het archiveringsysteem, dat eeuwenlang geïntegreerd was in het proces van 
documenteren, scheidde zich af: archivering maakte zich los van archiefvorming.  
Het “eigene” van de Dordtse archivering was hiermee grotendeels verdwenen. 
 
Het aantal personen, of rollen, dat voortaan bij een proces is betrokken, neemt toe: de 
formele actor (bijvoorbeeld het college of de raad), de behandelende ambtenaar, op den 
duur zelfs een typiste die het document maakte en de registrator voor de archivering.  

10.2.7 Oorzaken van veranderingen 
De veranderingen, voor zover ze uit het archief kunnen worden afgelezen, betroffen vooral 
het documenteren. Het meest opvallende is het ontstaan van nieuwe series. De oorzaken 
daarvan zijn een nieuwe taak (bijvoorbeeld de registratie van transporten van onroerend 
goed, particuliere rekeningen), verandering van procedure (rekestboeken, rollen van 
rechtzittingen), of verschriftelijking (attestatieboeken, interrogatoriënboeken). In het 
vierdomeinen model zijn de factoren te plaatsen respectievelijk in de handelingslaag en in 
de documentatielaag. Dat is ook het geval wanneer een taak wegvalt, zoals de actieve 
deelname aan het gewestelijk bestuur. De serie rapporten van de pensionaris eindigt in 
1795. De organisatie van verkiezingen na 1813 leidde daarentegen weer tot nieuwe 
registers, evenals de burgerlijke stand en bevolkingsregistratie. 
Nieuwe series kunnen ook ontstaan door ideeën van buitenaf, zoals bleek in 1593. De 
nieuwe registers waren niet voor nieuwe soorten registraties, maar ten behoeve van een 
strakkere organisatie van de secretarie. De secretaris, in dit geval Johan Berck de oude, 
speelde hierin waarschijnlijk een sleutelrol. Diezelfde Berck gaf in de volgende decennia de 
secretarie minder aandacht en sturing dan gewenst was, vooral vanwege zijn activiteiten als 
pensionaris en ambassadeur. Misschien was dat ook wel de oorzaak dat de resolutieboeken 
van het gerecht en de Oudraad, in vergelijking met andere steden, in Dordrecht zo laat 
aanvangen. Mogelijk is pas zijn zoon Matthijs daarmee begonnen, maar naar het lijkt op 
een informele manier. Pas diens zoon, Johan Berck de jongere zorgde voor het afschrijven 
van de conceptresoluties in het net.  
Na drie generaties Berck als secretaris volgde in 1668 een reorganisatie, wat onder andere 
de hervatting van het attestatieboek tot gevolg had.  
De meeste veranderingen deden zich voor in de financiële administratie. De complexe 
wijze waarop de stad zijn inkomsten verwierf was daar mede debet aan. De stad leende 
grote bedragen aan de landsheer, waarvoor ze bijvoorbeeld de tol van Gorinchem in 
onderpand kreeg. Na de Opstand trokken de Staten de exploitatie van de tol weer aan zich, 
maar eerst de thesaurier en daarna de ontvanger ten beleide administreerden wel de 
uitgaven aan los- en lijfrenten en de jaarlijkse rentebetaling door de Staten. De inning en 
administratie van accijnzen gebeurde ook niet altijd op dezelfde wijze, meestal door 
verpachting, soms echter door collecteren. De afschaffing van de verpachtingen in 1748 
zorgde opnieuw voor een aanpassing van het stelsel, zowel de procedures als de stukken: de 
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rekeningen van de ontvangers vervingen de contrarollen van de verpachtingen. Op 
organisatorisch niveau werd door aanstelling van een directeur van de stadsmiddelen de 
thesaurier ontlast van het dagelijkse toezicht. In de Bataafs-Franse tijd voltrok zich de 
overgang naar een van hogerhand opgelegde moderne gemeenteadministratie, gebaseerd op 
een begroting en rekening, die door het provinciaal bestuur worden gecontroleerd en 
goedgekeurd. 
 
Het zijn dus niet alleen nieuwe taken, het verdwijnen van taken, of wijzigingen in 
procedures die de veranderingen veroorzaken, maar ook de organisatie en de wijze waarop 
mensen hun taken uitvoeren.  
Het meest continu is het besluitvormingsproces van de achtereenvolgende bestuursorganen. 
Zowel de procedure – het vergaderproces – bleef gelijk als de wijze van documenteren. Dat 
de vergaderstijl veranderde en de mate van detaillering in verslaglegging is voor de 
archivering niet direct relevant. In de zeventiende en achttiende eeuw is wel een verschil in 
kwaliteit te constateren tussen de resoluties van de onderscheiden colleges. De resoluties 
van de Oudraad bereikten rond 1700 een hoog niveau dat daarna onafgebroken 
gehandhaafd zou blijven, zowel wat redactie als fysieke vorm aangaat. De resoluties van de 
burgemeesterskamer, naar inhoud meer van praktische aard, blijven veel langer informeler, 
slordiger geschreven en fysiek minder verzorgd dan de resoluties van de Oudraad. Voor de 
resoluties van het gerecht geldt hetzelfde. Er is kennelijk een relatie tussen de 
verschijningsvorm en het niveau van het orgaan. In de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw zien we een vergelijkbaar verschijnsel, hoe verschillend ook. De documentatie van de 
vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders versoberde tot een 
besluitenlijst, die van de gemeenteraad breidde uit tot een stenografisch verslag. Maar nog 
steeds zijn beide series herkenbaar in het archief. Dat de inventaris van stadsarchief 6 de 
parallelle series besluiten van burgemeester en wethouders voor algemene zaken, fabricage, 
bedrijven en onderwijs in verschillende rubrieken beschrijft is een keuze van de archivaris 
geweest. 
 
De relatie met de taakgebieden (zie hierna 10.3.4) blijkt niet altijd direct uit de series in het 
archief. In de vergaderingen kon ieder onderwerp aan de orde komen waarvoor het orgaan 
competent was.6 De structuur van de resolutieboeken geeft de veelheid aan onderwerpen 
niet weer. De series registers van het gerecht doen dat wel, behalve ook hier de 
resolutieboeken, de actenboeken en de rekestboeken waarin alle mogelijke bemoeienissen 
van het gerecht zijn gedocumenteerd.   
Zoals de losse stukken nu geordend zijn in de inventaris van stadsarchief 3 weerspiegelen 
ze de werkzaamheden van de burgemeesters, maar uit oude inventarissen blijkt duidelijk 
dat de oorspronkelijke orde tamelijk willekeurig was. Het negentiende-eeuwse archief is 
gedifferentieerder: de uitvoering van nieuwe wetten resulteerde in series die de 
documentaire neerslag van een bepaalde taak zijn. Ik noemde al de kiesregisters, de 
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters; verder zijn er militieregisters, 
hinderwetdossiers, bouwvergunningen. Het twintigste-eeuwse archief, dat grotendeels uit 

                                                           
6 In de terminologie van het inventariseren wordt dit soort bestanddelen aangeduid als “stukken van algemene 
aard”.  
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dossiers bestaat, is op de series notulen en enkele andere reeksen registers na, 
gestructureerd naar taakgebied. In de regel zijn dit soort taakgerelateerde series het resultaat 
van processen op uitvoerend niveau, die in toenemende mate door het bureaucratisch 
apparaat werden verricht. 
 
Archiveren volgt documenteren, stelde ik hiervoor; het model van paragraaf 2.2.2 geeft dat 
weer. Het belang van documenten bepaalt of en hoe lang ze moeten worden gearchiveerd; 
de vorm de wijze waarop. Het Dordtse archiveringsysteem werkte tot omstreeks 1920 niet 
volgens rationele, expliciete methoden en procedures. Archiveren betekende in veel 
gevallen: niet vernietigen. Er is een aantal voorbeelden van welbewuste archivering. De 
charterverzameling is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Het doel was de verdediging van 
rechten en voorrechten mogelijk te maken. Veiligheid ging boven het gemak van 
raadpleging van de originelen. Een ander voorbeeld zijn de resolutieboeken. De vorm 
waarin deze werden opgemaakt en de zorg die er aan werd besteed, het mede archiveren 
van de vergaderstukken, geven daarvan blijk. De fysieke vorm van de registers is een 
voorbeeld van archivaliseren, de overgang van documenteren en archiveren. Het doel van 
archivering was kennis te kunnen nemen van vroegere beslissingen, dus raadpleging. Het 
archiveringsysteem maakte daarom indexen.  
Raadpleging wil zeggen: gebruik door de eigen organisatie. Het raadplegen door 
onderzoekers, waarvan Smits en Schotel zo hoog opgaven (zie hoofdstuk 3), was 
uitzondering. Pas in de negentiende eeuw kwam er een regeling voor onderzoek in het oud-
archief van vóór 1813. Om historisch onderzoek mogelijk te maken vervaardigde Van den 
Brandeler zijn inventaris. 
De documentatie van de meeste handelingen van de bestuursorganen bestaat uit series 
registers; deze bepalen de ordening van het archief. De archivistiek hanteert voor deze 
structuur de term seriestelsel. Bij nadere beschouwing zijn er in het Dordtse archief 
verschillende varianten te onderscheiden. 

10.3 Handelen, documenteren en archiveren 

Het vierdomeinen model en het aangepaste model van Blumenthal (paragraaf 2.2.1) en het 
model van het archiveringsysteem ( paragrafen 2.2.3 en 2.2.4) vormen het conceptuele 
kader om de verschijnselen in het casusarchief, die beschreven zijn in de hoofdstukken 5 
t/m 9, te ordenen, te beschrijven en uiteindelijk te verklaren. Een nieuwe serie kan 
voortkomen uit een nieuwe taak (handelingdomein), of uit een andere wijze van registreren 
van beslissingen (documentatiedomein), of uit een wijziging in de personele samenstelling 
van het bestuur of secretariaat (organisatiedomein), of uit nieuwe methoden van archiveren.  
In het model van Blumenthal is al een zekere mate van differentiatie aangebracht door 
verschillende niveaus van beslissingen te onderscheiden: strategisch, tactisch, operationeel. 
In de analyse ga ik na in hoeverre het beslissingsniveau een rol speelt in de productie en 
archivering van documenten. Het documentatiedomein lijkt zich niet of nauwelijks voor 
verdere detaillering te lenen, daar zullen veeleer de technologie en de betrokken personen 
bepalende factoren zijn. Het handelingsdomein, het primaire proces van de organisatie, 
behoeft een nadere beschouwing. Archief is immers procesgebonden informatie, de relatie 
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met het proces is zowel bepalend voor de betekenis van de informatie als voor de vorm 
(structuur). De volgende paragrafen gaan nader op elk van de lagen in.  

10.3.1 De organisatie 
De geschiedenis van het bestuur en de ambtelijke organisatie van Dordrecht (hoofdstuk 4) 
laat zien dat de projectie van de organen op het model van Blumenthal in die zin 
problematisch is, dat er zowel voortdurend verschuivingen plaats vinden als dat organen op 
verschillende niveaus kunnen handelen. In de middeleeuwen handelt het gerecht op 
strategisch niveau (beleid); de verzameling privileges getuigt daarvan. Maar gelijktijdig 
handelt het ook op tactisch niveau door de uitvaardiging van keuren (bestuur) en op 
operationeel niveau door recht te spreken (beheer).  
In de zeventiende eeuw vindt een verschuiving plaats; de Oudraad is dan vooral op het 
strategisch niveau te plaatsen; dat geldt zelfs tot op zekere hoogte voor de benoemingen die 
hij doet: deze hebben altijd wel een politieke lading – hetzij extern, wanneer het om 
benoemingen in een van de buitenambten gaat (admiraliteit, gedeputeerde raden, 
rekenkamer), hetzij intern, wanneer het bijvoorbeeld de benoeming van de secretaris betreft 
of een regentenambt; familie- en factiebelangen speelden dan een grote rol. 
Het gerecht als orgaan is in de zeventiende en achttiende eeuw van het strategische niveau 
verdrongen. Als lid van de Oudraad hebben schepenen nog steeds een stem in het 
strategische kapittel, maar het gerecht heeft bestuurlijk nog slechts beperkte bevoegdheden, 
beperkt tot keuren (tactisch niveau, soms is daarvoor zelfs consent van de Oudraad nodig), 
benoemingen (operationeel niveau) en rechtspraak (operationeel niveau).  
 
De burgemeesters zijn tijdens de Republiek weliswaar de belangrijkste politieke figuren in 
de stad en drukken als voorzitter van de Oudraad hun stempel op de besluitvorming, maar 
de burgemeesterskamer, die in 1674 de oude kamer ten beleide vervangt, is vooral het 
uitvoerend orgaan van de Oudraad. Voor zover de vier burgemeesters al onderling het 
beleid van de Oudraad voorbereiden, geven hun resolutieboeken daarvan geen blijk.7 Als 
orgaan werkt de kamer op tactisch niveau (financiële zaken) en operationeel niveau 
(benoemingen, vergunningverleningen). 
 
De twee thesauriers zitten tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Ze worden gekozen, 
hebben een bepaalde ambtstermijn, kunnen lid zijn van de Oudraad, maar genieten 
nauwelijks of geen beleidsruimte. Het zijn, evenals de voor onbepaalde tijd benoemde 
ontvanger ten beleide, uitvoerende functionarissen binnen het grotere geheel van het 
kantoor ten beleide waaraan de burgemeesters leiding geven.  
 
De secretarie is ondersteunend en heeft geen mandaat tot het uitvoeren van handelingen. 
Het passeren van rechtshandelingen gebeurt steeds op naam en gezag van schepenen; de 
registratie van getuigenverklaringen of attestaties is niet anders dan een administratieve 
activiteit binnen de civiele procedure. De secretarie verricht geen handelingen met enig 
rechtsgevolg (zie paragraaf 10.3.2). 
                                                           
7 Dat doet wel het in hoofdstuk 4 vermelde dagboek van Pieter Blokland van Brandwijk, aanwezig in de 
handschriftenverzameling van het stadsarchief Dordrecht, invnr 1368.  
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De pensionaris is als “minister” een ambtenaar, een dienaar van vooral de Oudraad, maar 
hij staat ook het gerecht met raad terzijde. De pensionarissen uit de eerste helft van de 
zestiende eeuw hielden zich bezig met processen waarin de stad verwikkeld was, vervulden 
politieke missies en gingen mee op dagvaart. Vanaf de Opstand is de laatste functie de 
belangrijkste geworden. Formeel fungeerden de pensionarissen in de vergaderingen van de 
Staten als spreekbuis van de Dordtse gedeputeerden en hoe zelfstandig sommige 
pensionarissen ook optreden, uiteindelijk zijn ze verantwoording verschuldigd aan de 
Oudraad. Dat gold zelfs voor de politieke activist Cornelis de Gijselaar, die uiteindelijk zijn 
al te eigengereide optreden met verlies van zijn ambt heeft moeten bekopen.  
 
Alleen het gerecht overleefde de Bataafse revolutie, onder een andere naam en niet langer 
dan tot aan de inlijving bij het keizerrijk. Voor de Oudraad kwam de raad der burgerij in de 
plaats - eerst nog provisioneel, later municipaliteit geheten. De uitvoering en 
beleidsvoorbereiding komen bij verschillende comités te liggen, die slechts een kortstondig 
bestaan leiden en waarvan te weinig archief is overgeleverd om een betrouwbare analyse op 
uit te voeren. Voorts vindt er een scherpere scheiding plaats tussen bestuurder en 
ambtenaar: de beide thesauriers werden vervangen door een stedelijke ontvanger, die, al 
draagt hij gedurende enkele jaren de titel thesaurier, een voor onbepaalde tijd benoemde 
ambtenaar was. De secretarissen kunnen geen lid meer zijn van de raad; in augustus 1811 
bleef nog slechts één, nieuwbenoemde secretaris over. En de pensionaris, die ondanks de 
politieke ambities altijd nog het meest ambtenaar was gebleven, is helemaal van het toneel 
verdwenen. 
 
Sinds 1813 kent het gemeentebestuur drie organen: de burgemeester, het college van 
burgemeester en wethouders (tot 1823 college van burgemeesters) en de gemeenteraad. Uit 
de raad is een aantal vaste commissies samengesteld.  
Voor de besluitvorming is het college van burgemeester en wethouders het belangrijkste. 
Zelfs met inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851, waarbij de gemeenteraad het 
hoofd der gemeente werd, bleef het initiatief in de beleidsvorming bij het college liggen. In 
het model van Blumenthal zou ik het college zowel op het strategisch niveau willen 
plaatsen als op het tactische niveau. De gemeenteraad beslist uiteindelijk op strategisch 
niveau en in een aantal gevallen ook op tactisch niveau.  
De burgemeester als orgaan beslist op tactisch niveau.  
 
Wat vooral veranderde in de negentiende eeuw was de positie van de het ambtelijk 
apparaat. De zes klerken in 1815 hielden zich uitsluitend bezig met schrijfwerk, bijhouden 
van de registers, maken van indices en het kopiëren. In 1900 bestond de secretarie al uit 
vier afdelingen, die elk één of meer beleidsterreinen verzorgden. In 1920 was het aantal 
afdelingen tot negen uitgebreid, waaronder een bureau registratuur. Het college of de raad 
besliste, maar de secretarie en andere ambtenaren bereidden de meeste zaken voor en 
voerden uit. De secretarie en het bureau van de ontvanger zijn dan aan te merken als 
(bureaucratische) beheerscentra, dus op het operationele niveau. 
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10.3.2 Handelen 
 
De hiervoor genoemde organen vervulden functies voor de Dordtse gemeenschap, ze 
namen beslissingen, voerden deze uit of droegen er zorg voor dat ze werden uitgevoerd. De 
organen voerden taken uit – opgelegd door een hogere overheid, door één van de andere 
organen of door zich zelf. Ze verrichtten handelingen. Een handeling is “een complex van 
activiteiten die een auctor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een 
bevoegdheid.” Een auctor is hier het orgaan dat verantwoordelijk is voor de handeling.8 
Handelingen van bestuursorganen, zoals een stads- en gemeentebestuur, kunnen 
onderverdeeld worden in rechtshandelingen en gewone handelingen. Rechtshandelingen 
beogen een rechtsgevolg. Een handeling kan getypeerd worden naar het beleidsterrein 
waarop ze betrekking heeft, het effect dat ermee beoogd wordt en naar de wijze waarop de 
handeling wordt uitgevoerd, de procedure.  

10.3.3 Het takenpakket 
Eerst met de invoering van de gemeentewet is er sprake van een duidelijk, wettelijk 
gefundeerd gemeentelijk takenpakket, dat sindsdien steeds verder is uitgebreid en 
geformaliseerd. De aan de wet voorafgaande Reglementen van 1824, 1816 en 1802 
regelden vooral de organisatie van het lokale bestuur. Voor de Bataafs-Franse tijd was het 
stadsbestuur zelf, binnen de grenzen die de privileges en handvesten stelden, bevoegd te 
doen wat het nodig of wenselijk vond. In de middeleeuwen waren belangrijke taken de 
handhaving van de rechtsorde, de economische ontwikkeling van de stad, bescherming 
tegen vijanden en belastingheffing. In de zeventiende en achttiende eeuw breidde het 
takenpakket zich uit tot vrijwel alle gebieden van de maatschappij, zoals  armenzorg, 
onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, beheer van de openbare ruimte, kerkelijke 
aangelegenheden en waterstaat. Hoewel vele van de taken werden uitgeoefend door 
particuliere instellingen, reguleerde het bestuur en droeg niet zelden bij in de kosten. 
Paragraaf 10.3 geeft een taxonomie van het lokale takenpakket. 
 
De voornaamste bronnen voor de kennis van de ontwikkeling van de taken zijn te vinden in 
het archief, dat immers het documentaire overblijfsel is van de activiteiten.  
 
De middeleeuwse privileges regelen vooral de bevoegdheden, maar regelmatig legden de 
landsheren toch ook verplichtingen op.  
 
Een belangrijke bron zijn de keuren en ordonnanties. De middeleeuwse keuren zijn 
afgeschreven in de keurboeken, waarvan het archief er een dertigtal bezit, doorgaans 
overigens van particuliere herkomst. Waarschijnlijk heeft het houten boek (zie hoofdstuk 5) 
ook keuren bevat en is het mogelijk identiek aan het register dat in 1401 was aangelegd.9 
De zeventiende- en achttiende-eeuwse ordonnanties zijn gedrukt. Het stadsarchief beschikt 
over een aanzienlijke collectie ingebonden ordonnanties, waarvan de administratieve 

                                                           
8 Handelend optreden, 35 
9 SA 1, invnr 193; Fruin, Oudste rechten I, 1. 
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herkomst niet altijd zeker.10 De inventarisnummers 1-11 van de collectie vormen duidelijk 
een serie van ordonnanties uit het Ancien Régime: vijf banden klein folio, genummerd A1-
A5 en zes banden klein kwarto; inventarisnummer 6-a is daarop een index. De serie is 
waarschijnlijk door een van de secretarissen aangelegd, vermoedelijk de secretaris van de 
burgemeesterskamer. De ordonnanties zijn primair op formaat en secundair op onderwerp 
ingebonden. De serie bevat een afzonderlijke index.11 De folio-exemplaren zijn 
zogenaamde plakkaten die op verschillende plaatsen in de stad werden aangeplakt. De klein 
kwarto formaten waren bestemd voor direct belanghebbenden, de secretarissen en de leden 
van het gerecht. De schout zal een eigen serie gehad hebben. Inventarisnummer 24 is een 
convoluut dat geheel bestaat uit ordonnanties op accijnsen en andere belastingen, 
ongetwijfeld ten dienste van de schepencommissarissen van de gemene middelen. Uit de 
negentiende en vroeg twintigste eeuw bevat de collectie verschillende banden. Deze zijn 
doorgaans chronologisch door de secretarie ingebonden.  
 
De financiële administratie geeft een goed beeld van de activiteiten die op kosten van de 
stad werden uitgevoerd; niet alleen de thesauriersrekeningen, maar ook de rekeningen van 
instellingen die onder toezicht van het stadsbestuur stonden, zoals het weeshuis of het 
leprooshuis. De secretarissen moesten verschillende opcenten op heffingen ten behoeve van 
de armen afdragen.  
 
Een volgende bron zijn de resolutieboeken van de verschillende colleges en de 
rekestboeken van het gerecht en de burgemeesters. De organisatiestructuur van het 
bestuursapparaat alleen al geeft voor de zeventiende- en achttiende eeuw een beeld van de 
verscheidenheid van taken. Voor de negentiende eeuw wordt dat de organisatiestructuur 
van de secretarie. 
 
Tenslotte is er de Dag-lijste, gedenk-boek of  Memoriaal der gewoonlike bezigheden van 
d’E. Groot achtbre heeren… door Mathijs Balen.12 Dit is een soort almanak van de 
activiteiten van het stadsbestuur. Aan de editie van 1677 gingen oudere vooraf. Volgens 
Balen was de eerste in 1609 opgesteld door substituut-secretaris Herman Spiegel, herdrukt 
in 1622; vervolgens door de kamerbewaarder Johan van Nuyssenburg in 1643 en 1652.13 
De lijst bevat alle tevoren vastgestelde activiteiten, zoals de begeving van ambten, de 
jaargedingen, vakanties van het gerecht, afhoren van rekeningen, ijken van maten en 
gewichten, paaiing (beslechting van geschillen tussen buren), wapenschouw (monstering 
van de burgercompagnieën) en inspectie van brandemmers. 

10.3.4 Een taxonomie van taken 
Paragraaf 10.3.3 geeft een kort overzicht van de bemoeienissen van het stadsbestuur: het 
handelen. Handelingen van organisaties kunnen geordend worden naar inhoud of 
beleidsterrein. Ontwikkelingen in het takenpakket hebben een belangrijke weerslag op 

                                                           
10 Archiefnr 134: Collectie Keuren en verordeningen. 
11 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6a. 
12 Balen, Beschrijvinge, 621 e.v. 
13 Collectie Keuren en Verordoneningen (130), invnr 20, nr 10. 
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archiefvorming. Een ordening van het takenpakket kan een instrument zijn bij de ordening 
van de invloeden op de archiefvorming en wijze van archivering. Wellicht hechtte het 
bestuur meer belang aan de documentatie van de ene taak dan aan die van de andere; zeker 
zal ook de mate van productie van documenten per taak kunnen verschillen.  
Raadschelders heeft een taxonomie van lokale taken opgesteld, die een bruikbaar raamwerk 
zou kunnen bieden voor de ordening van de bemoeienissen van het Dordtse bestuur.14  
In 1917 koos de secretarie van Dordrecht voor een systeem van ordenen van de dossiers dat 
gebaseerd was op een gemeentelijk takenpakket – de code van Zaalberg (zie paragraaf 9.3), 
Deze classificatie is verfijnder dan de taxonomie van Raadschelders, omdat de interne en 
beheerstaken verder zijn uitgewerkt. Het is echter opgezet voor een vroeg twintigste-
eeuwse administratie en zou problemen kunnen opleveren bij de toepassing op de 
middeleeuwse of zeventiende-eeuwse administratie. De archiefcode is gebaseerd op 
gezichtspunten en die zullen niet altijd dezelfde zijn gebleven. Zo zijn de poorterboeken uit 
de zeventiende eeuw slechts heel beperkt te vergelijken met de bevolkingsregisters uit de 
negentiende eeuw.  
Raadschelders heeft zijn taxonomie ontwikkeld bij zijn onderzoek naar de bestuurlijke 
ontwikkeling in vier Noord-Hollandse gemeenten en keek dus ook vanuit een historisch 
perspectief. Bovendien sluit zijn taxonomie aan bij het onderzoeksgebied van 
administratieve geschiedenis. Tabel 10.1 vergelijkt de taxonomie van Raadschelders met de 
door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verbeterde code van Zaalberg.15 
 

Raadschelders Code VNG (Noordenbos) 

Algemeen bestuur (administratie van het plaatselijke 
bestuur, zoals financiën, archivering, registratie enz. 
Veelal ondergebracht bij de secretarie). 

 

Organisme en Personeel (07 en 08)  

Openbare orde (75) 
Openbare zedelijkheid (76) 
Openbare veiligheid (78) 
Landsverdediging (86) 

Openbare orde en veiligheid (preventieve en 
repressieve politiële zorg in engere zin, de plaatselijke 
rechtspraak daarbij inbegrepen (tot 1811), evenals zorg 
voor brandbeveiliging en brandbestrijding) 

Justitie (87) 
Openbare gezondheid (77) Gezondheids- en maatschappelijke zorg (alle al dan 

niet kosteloze hulpverlening welke onder 
gemeentelijke leiding cq toezicht wordt verleend aan 
zieken, bejaarden, wezen en weduwen en werklozen. 
Tevens gezondheidszorg in algemene zin, zoals vee-
inspectie 

Maatschappelijke zorg (84) 
 

Onderwijs (gemeentelijke taken betreffende vorming 
en opleiding van (meest jongere) ingezetenen) 

Volksontwikkeling en –opvoeding. Religie (85) [bij 
Raadschelders onder Kerk] 

                                                           
14 Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen, 55-99; Idem, Handbook 88. Ik geef de voorkeur aan de 
neutralere term bemoeienis, boven ‘taak’. Lang niet alle activiteiten kwamen voort uit een opgelegde taak.  
15 Noordenbos, Overheidsdocumntatie. 
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Raadschelders Code VNG (Noordenbos) 

Verkeer en vervoer (81) 
Economische aangelegenheden (82) 

Handel en verkeer (toezicht en regulering van 
goederenvervoer en verkoop op plaatselijke markten, 
goederenvervoer over land- en waterwegen e.d.) Arbeid (83) 

Eigendom. Openbare werken. Belastingen (71) 
 
Belastingen niet bij Raadschelders in deze rubriek 

Openbare werken (onderhoud van gemeente-
eigendommen, zoals raadhuis, scholen, godshuizen e.d. 
-, straten, pleinen, plantsoenen, waterwegen, 
landwegen en andere openbare plaatsen. Waterstaat (79) 

Productiebedrijven (komen pas in de tweede helft van 
de negentiende eeuw onder particulier initiatief tot 
ontwikkeling en worden in de loop der tijd 
‘gemunicipaliseerd’ (openbare nutsbedrijven, zoals 
gas- en elektriciteitsbedrijf, slachthuis, telefoonbedrijf 
enz.) 

 
Vanuit gezichtspunt van de secretarie onderdeel van het 
organisme (07.55) 

Kerk, bij de scheiding van kerk en staat in de Franse 
tijd (sinds 1796 formeel, bij wet vanaf 1798) uit het 
takenpakket van de lokale overheid verdwenen. 

Zie boven: Volksontwikkeling en –opvoeding. Religie 
(85) 

 Buitenlandse aangelegenheden en internationale 
verhoudingen. (88) 

Niet bij Raadschelders. 

 
Tabel 10.1: Taakgebieden 

 
De taxonomie van Raadschelders met die van de VNG (Zaalberg) vergelijkend, kom ik tot 
de volgende taakgebieden of beleidsterreinen: 
 
1. Algemeen bestuur. 
2. Belastingen 
3. Deelname aan het gewestelijke bestuur en landelijke organen 
4. Openbare orde en veiligheid, de plaatselijke rechtspraak daarbij inbegrepen (tot 1811) 
5. Gezondheids- en maatschappelijke zorg  
6. Onderwijs  
7. Handel en verkeer  
8. Openbare werken. Waterstaat 
9. Productiebedrijven  
10. Kerkelijke zaken 

Enkele voorbeelden 
Ter illustratie en bij wijze van test geef ik in tabel 10.2 voor elk van de taakgebieden enkele 
Dordtse voorbeelden. Deze geven een indruk van de breedte van de bemoeienissen van het  
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Taakgebieden Voorbeelden 

Algemeen bestuur Instelling van organen (bv. de burgemeesters in de 13de eeuw). 
Organisatie en uitvoering van verkiezingen van leden van organen; 
benoemen van ambtenaren; uitvaardigen van instructies; financiële 
administratie. Ook de stedelijke jurisdictie, wijkindeling en 
huisnummering. 

Belastingen Al de oudste stadsrekeningen geven blijk van de inning van accijnzen. 
Enkele activiteiten: Aanleggen van kohieren; organisatie van 
verpachtingen of collecte; opstellen van ordonnanties. Het taakgebied 
belastingen is onder te verdelen in de lokale rol bij de heffing van 
gewestelijke of nationale belastingen en de heffing van de lokale 
belastingen. 

Deelname aan gewestelijk bestuur en 
landelijke organen 

Deelname aan de Staten; zenden en instrueren van deputaten; uitvoeren 
van besognes; deelnemen aan admiraliteitscollege, VOC of 
Gecommitteerde raden; in de negentiende eeuw: organisatie van 
provinciale en landelijke verkiezingen. 

Openbare orde en veiligheid; 
rechtspraak; rechtszekerheid. 

Tot 1811: civiele en criminele rechtspraak; ook in de negentiende eeuw: 
politie, brandpreventie. Tot 1811 is de rechtspraak een omvangrijke 
taak, die ook een afzonderlijke rubriek in dit overzicht zou 
rechtvaardigen. De voluntaire rechtspraak (met name de registratie van 
onroerend goed) laat zich niet goed in deze rubriek passen. Het 
gezichtspunt is echter wel de rechtzekerheid.  
Verdediging van de stad; schuttersgilden; burgercompagnieën. In de 
negentiende eeuw: militie en schutterij. 
Bevolkingsregistratie, registratie van geboorten, huwelijken en 
overlijden. 

Gezondheids- en maatschappelijke 
zorg 

Aanstelling van geneesheren, vroedvrouwen; toezicht op gasthuizen; 
oprichting van instellingen van gezondheidzorg (bv. 
krankzinnigengesticht, gemeenteziekenhuis); organisatie van vaccinatie; 
pest- en cholerabestrijding; zorg voor weeskinderen; armenzorg 

Onderwijs Oprichting Latijnse school; toezicht op scholen; oprichting en exploitatie 
van openbare scholen (19de eeuw); middelbaar en hoger onderwijs. 
Uitvoering onderwijswetten. 

Handel en verkeer Verkrijgen van handelsprivileges (stapel, tolvrijstelling); bevorderen van 
de handel (Hanze, wolstapel); verbindingen met de zee en het 
achterland; beurtvaart; aanleg spoorwegen, autowegen. Markten. 

Openbare werken. Waterstaat Aanleg van straten en bruggen; havens. Verhuur van stadsgronden. 
Inpolderingen. Deelname in polderbesturen en heemraadschappen. 
Aanleg en onderhoud van rioleringen. Ophalen van huisvuil. 

Productiebedrijven Oprichting en exploitatie van gasbedrijf, elektriciteitsbedrijf en 
waterleiding.  

Kerkelijke zaken Ondersteuning van kloosters (tot 1572), pensioenen voor ex-
kloosterlingen na 1572; bevorderen en subsidiëren van kerkbouw; 
beroepen van predikanten van de Nederduitsgereformeerde kerk (tot 
1796); betalen van predikantsalarissen (tot 1796); verlenen van 
toestemming aan andere kerkgenootschappen dan de gereformeerde 
kerk. 

 
Tabel 10.2: Voorbeelden van stedelijke bemoeienissen naar taakgebied.  
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stadsbestuur. In de deelcasussen (hoofdstukken 5-9) kwam een aantal van deze taken met 
de documenten die eruit voortvloeiden aan de orde. Objecten van bemoeienis kunnen soms 
vanuit verschillende gezichtspunten (taakgebieden) benaderd worden. Het beheer van 
eigendommen, bijvoorbeeld, kent aspecten van openbare werken (onderhoud), maar ook 
van financiële administratie. 

10.3.5 De procedure 
De uitvoering van de taken vindt plaats in werkprocessen. Dat zijn vrijwel zonder 
uitzondering administratieve werkprocessen. Fysieke activiteiten, zoals het bouwen van 
stadsgebouwen, de aanleg van pleinen, het graven van havens, of het uitvoeren van 
lijfstraffen besteedde het bestuur uit, of het liet ze verrichten door werklieden 
(lantaarnopstekers, klapwakers, poort- en brugwachters). Administratieve processen creëren 
en gebruiken de documenten in het archief. Voor de archiefvorming zijn de fysieke 
processen minder interessant.  
Ten behoeve van de analyse van de archiefvorming heb ik, gebruik makend van de 
resultaten van het empirisch onderzoek, een typologie van administratieve processen 
opgesteld: 
 

1. Constituerende processen. Activiteiten, meestal door onderhandeling met een 
hoger gezag of een andere rechthebbende, gericht op het verwerven, handhaven en 
uitbreiding van rechten. Voor een belangrijk deel behoren de processen, waarvan 
de resultaten in hoofdstuk 5 besproken werden, tot dit type.  

2. Uitvaardigingsprocessen. Activiteiten door het stadsbestuur, de uitvaardiging van 
keuren, ordonnanties, regelingen. Deze werden tot in de twintigste eeuw 
afgekondigd van de pui van het stadhuis, en/of door middel van plakkaten die op 
verschillende plaatsen in de stad werden opgeplakt, bekend gemaakt. De 
klepboeken, de keurboeken en de series ordonnanties zijn de documentaire 
neerslag. De besluitvorming vond plaats in de vergaderingen van het gerecht of de 
Oudraad (zie hoofdstuk 7). 

3. Vergaderprocessen, collectieve besluitvorming in collegeverband, bijvoorbeeld de 
Oudraad, het gerecht, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. In beginsel 
kunnen alle typen bemoeienissen in de vergadering aan de orde gesteld worden, 
afhankelijk van het mandaat van het college. Zo was de Oudraad niet bevoegd op 
het gebied van rechtspraak en zijn burgemeester en wethouders of de 
gemeenteraad dat nu ook niet. Hoofdstuk 7 had vooral het vergaderproces als 
onderwerp. 

4. Als voorloper van bureaucratische processen (hieronder nr. 11), zijn de 
commissoriale processen, die altijd voorkomen in samenhang met 
vergaderprocessen. In geval een college niet direct in een vergadering een besluit 
kan of wil nemen, kan het een commissie van enkele leden (soms aangevuld met 
niet-leden) instellen om een advies op te stellen of een voorstel voor een besluit te 
formuleren. De zaak wordt dan commissoriaal gemaakt. Hoofdstuk 7 ging ook op 
deze processen in.  

5. Comparitieprocessen, waarbij burgers voor een college, vertegenwoordigers van 
een college, of gemandateerde ambtenaren verschijnen om een vrijwillige 
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rechtshandeling te laten verrichten, zoals het transport van onroerend goed, de 
registratie van een huwelijk, de aangifte van een verhuizing. Hoofdstuk 6 ging 
voor een belangrijk deel over de archiefvorming bij dit soort processen. 

6. Verzoekprocessen lijken sterk op comparitieprocessen; burgers vragen om een 
gunst, een ambt, of toestemming tot het uitvoeren van een handeling (bouwen). 
Verzoeken konden mondeling worden ingediend (zie het voorbeeld in paragraaf 
6.5), maar zeker vanaf de zeventiende eeuw gebeurde dat door middel van een 
schriftelijk rekest. (“Geeft reverentelijk te kennen …”). Verzoeken worden 
doorgaans in de vergadering van het bevoegde college (burgemeesters, gerecht, 
Oudraad) behandeld. De beslissing op een rekest heet appointement. 
Verzoekprocessen werden in hoofdstuk 7 behandeld. 

7. Rechtspraak (rolprocessen). Ook bij rechtspraak verschijnen burgers voor een 
college, in dit geval de vierschaar, maar ofwel om een onderling geschil te 
beslechten (civiele processen), of door de officier voor het gerecht gedaagd 
wegens een overtreding of misdrijf (criminele processen). De zaken worden 
volgens een agenda, de rol afgewerkt. Ze beginnen met een eis en eindigen met 
een vonnis. Ook deze processen kwamen in hoofdstuk 6 ter sprake. 

8. Financiële processen, in ruime zin de administratie van inkomsten en uitgaven. 
Hoofdstuk 8 was aan deze processen gewijd. 

9. Verantwoordingsprocessen, het periodiek of incidenteel rapporteren over 
opgedragen taken. Het meest dominante verantwoordingsproces is het afleggen 
van rekening en verantwoording (zie financiële processen). De gedeputeerden bij 
de Staten van Holland rapporteerden via de pensionaris regelmatig over hun 
activiteiten in de vergaderingen van de Oudraad (zie hoofdstuk 7). Het verbaal 
over de inspectiereis naar Schenkenschans (7.2.1) is ook een vorm van afleggen 
van verantwoording.  

10. Benoemingsprocessen, het aanstellen en benoemen van bestuurders en 
ambtenaren. Dit soort processen kwam slechts zijdelings ter sprake. 

11. Bureaucratische processen, daaronder versta ik processen die door ambtenaren 
worden uitgevoerd ter voorbereiding of uitvoering van een besluit van een 
bestuursorgaan. Deze processen komen in Dordrecht in de loop van de 
negentiende eeuw tot ontwikkeling. Hoofdstuk 9 had deze tot onderwerp. 

12. Correspondentieprocessen zijn processen waarin twee partijen, die zich op zekere 
afstand van elkaar bevinden, schriftelijk communiceren door middel van brieven. 
In de regel worden de brieven in de vergaderingen van het betreffende college 
besproken en het antwoord daar geconcipieerd. In de late negentiende eeuw 
werden steeds meer brieven door ambtenaren geschreven en beantwoord. De 
hoofdstukken 7 en 9 gingen op de correspondentieprocessen in..  

13. Aanbestedingsprocessen zijn een van de vormen van uitvoering. Het kan dan om 
de uitvoering van een publiek werk gaan, zoals de bouw van een brug of het 
uitbaggeren van een haven, maar ook om de verpachting van eigendommen of 
belastingen. Aanbestedingen kunnen plaats vinden door middel van openbare 
inschrijving, het vragen van offertes, onderhands of in openbare veilingen. 
Aanbestedingen gaan doorgaans op basis van tevoren beschreven voorwaarden. 
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Hoofdstuk 8, over financiële processen, behandelde ook de aanbestedingen, in het 
bijzonder de verpachtingen van de belastingen.16  

10.3.6 Het beoogde effect van het handelen 
Wat het effect betreft onderscheidt de diplomatiek, de wetenschap die zich bezig houdt met 
het verband tussen de vorm van het document en het proces waarin het een rol vervult, drie 
soorten handelingen: dispositieve (beschikkende), probatieve (bewijzende) en 
ondersteunende handelingen. De eerste twee zijn rechtshandelingen, de ondersteunende zijn 
de activiteiten binnen de organisatie, die niet direct een rechtsgevolg beogen, maar 
uiteindelijk wel direct of indirect bijdragen aan de handeling. Dat zijn de activiteiten die 
voornamelijk door de bureaus worden uitgevoerd.17  
Bij een dispositieve handeling vallen handeling en documentatie samen. Geen verordening 
is van kracht voordat ze is gepubliceerd, door afkondiging en/of in geschrifte. Een 
verordening is een dispositief document. Bij probatieve handelingen dient de akte als 
bewijs van een handeling die heeft plaats gevonden: een rapport van een onderzoek, een 
proces-verbaal van een gebeurtenis, een geboorteakte.  
De documenten gecreëerd door alle drie soorten handelingen zijn archiefdocumenten, de 
resultaten van de rechtshandelingen zijn in diplomatische zin akten, documenten die dienen 
als bewijs van het erin gestelde.18 Ze kennen een bepaald formulier. De vorm van de 
documenten gevormd in de ondersteunende processen kent een grotere variatie. De 
betekenis van de archiefdocumenten voor de organisatie - en dus het belang dat zij zou 
kunnen hebben bij een zorgvuldige archivering – is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de handeling. In de verklaring van het gedrag van het archiveringsysteem zoek ik de 
verklaring dan ook in de eerste plaats in het soort handeling waarin ze een functie hebben 
vervuld en aansluitend welke functie ze daarin hebben vervuld.  

10.4 Documenteren 

Record-writing must depend on some kind of interesting segregation procedure 
by which two things, a record and the ‘world’ are, first, differentiated from each 
other so as to make the one, ideally, ‘about’ the other.19 

 
In hoofdstuk 2 verwees ik naar Papritz, die schreef dat niet alle handelen tot documenten 
hoeft te leiden: “Es wird nicht alles dokumentiert, was verhandelt wurde.”20 De 
ontwikkeling van het stadsbestuur geeft wel een toenemend gebruik van documenten te 
zien. Een handeling, zoals het verlenen van een vergunning tot het verbreden van de stoep 
                                                           
16 SA 3, invnr 2908 is een omvangrijke serie bestekken met de aanbesteding van openbare werken in de 
zeventiende en achttiende eeuw.  
17 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 2.  
18 Archiefterminologie, 9. De Archiefterminologie definieert ook voor documenten in ondersteunende handelingen 
een aantal typen. 
19 Raffel Stanley, Matters of fact. London, Boston and Henly: Routhledge and Kegan Paul, 1979, p 17. Geciteerd 
bij Duranti, Diplomatics, 59.  
20 Papritz, Archivwissenschaft I, 137. 
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voor iemands huis, resulteerde in de achttiende eeuw in slechts enkele documenten: het 
rekest, een aantekening in het resolutieboek dat het om advies in handen van de thesaurier 
gegeven werd, het advies van de thesaurier en uiteindelijk de registratie van de beschikking 
in het resolutie- of rekestboek. In het begin van de twintigste eeuw zouden bij het verzoek 
bouwtekeningen gevoegd moeten worden, was een verklaring van geen bezwaar van de 
buren vereist, gaf niet alleen de directeur van openbare werken advies, maar ook de 
brandweer; misschien zou ook nagegaan moeten worden of de gas- water- en 
elektriciteitsleidingen geen schade zouden kunnen oplopen en beslisten uiteindelijk  
burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad, die uiteindelijk besliste. Op 
basis van het raadbesluit stelde de secretarie de vergunning op, die door burgemeester en 
secretaris getekend werd. De vergunning, een dispositieve akte, geeft de aanvrager het recht 
het werk uit te voeren. In de achttiende eeuw was dat het rekest met de apostille –nadat de 
verschuldigde rechten betaald waren. De optekening van het besluit in het resolutie- of 
notulenboek was voor het bestuur het bewijs dat de vergunning op de juiste wijze verleend 
was.  
 
De thesaurier of ontvanger legde in zijn rekening verantwoording af van zijn financieel 
handelen. De rekening maakte hij aan het einde van het boekjaar op. De apostille die de 
secretaris na het afhoren in de rekening aantekende verleende de thesaurier decharge; deze 
aantekening was de dispositie van het stadsbestuur.  
 
Het stadsbestuur en zijn ambtenaren maakten en ontvingen bij het handelen verschillende 
documenten, die verschillende functies hadden. De middeleeuwse privileges, uitgevaardigd 
door de landsheer, verschaften Dordrecht voorrechten, haar burgers vrijstellingen van het 
betalen van tollen, de bevoegdheid recht te spreken, of het mandaat om belastingen te 
heffen over het omliggend platteland. Akten van de Staten van Holland bekrachtigden 
besluiten van het stadsbestuur, regelden de wijze van bestuur of gaven toestemming 
leningen aan te gaan.  
De onderscheiden organen van het stadsbestuur zelf gaven keuren en verordeningen uit, ze 
velden vonnis, verleenden toestemming aan burgers, gaven opdracht tot betaling, lieten 
verdedigingswerken ontwerpen en zorgden voor de bevaarbaarheid van de rivieren. Voor al 
die activiteiten werden documenten gemaakt, ontvangen en gebruikt. Sommige legden vast 
wat gebeurd was, andere bepaalden wat gebeuren moest en de meerderheid van de 
documenten vormde schakels in processen.  
 
Tabel 10.3 geeft een aantal voorbeelden van handelingen, procedures en de documenten die 
bij de uitvoering gemaakt, ontvangen en gebruikt worden. 
 
Handeling, procedure en documentatie zijn aan verandering onderhevig. Voor handelingen 
waarvoor zelfs in late middeleeuwen nog één register, het stadboek voldoende was, waren 
al aan het einde van de zestiende eeuw verschillende protocollen in gebruik. Nieuwe taken 
deden nieuwe series ontstaan. De beleidsterreinen zijn redelijk stabiel, niet de mate van 
bemoeienis. Een voorbeeld daarvan is het onderwijs, dat vanaf de negentiende eeuw steeds 
meer aandacht van het stadsbestuur vergde. Volkshuisvesting, verkeer en ruimtelijke 
ordening zijn andere voorbeelden. Andere taken verdwenen: de rechtspraak, bijvoorbeeld,  
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Taakgebieden Voorbeelden van handelingen Procedure Documenten (voorbeelden) 

Uitvaardigen van instructies  Constituerend Instructie gemeente-
secretaris (SA 5, invnr 324. 
Minuut in de notulen van de 
gemeenteraad. 

Algemeen bestuur 

Financiële administratie. Financieel Thesauriersrekeningen groot 
comptoir (SA 3, invnrs 
2596-2793) 

Organisatie van 
verpachtingen  

Aanbesteding Pachtrollen (SA 3, 3424-
3436) 

Belastingen 

Opstellen van ordonnanties Uitvaardigend Ordonnantie (Archief 134, 
invnr 1; klepboeken, passim) 

Deelname aan de Staten Verantwoordend, 
corresponderend 

Brieven van de pensionaris 
(SA 3, invnr 1196-1204) 

Deelname aan 
gewestelijk bestuur en 
landelijke organen Organisatie van provinciale 

en landelijke verkiezingen. 
Constituerend Registers van 

kiesgerechtigden voor de 
Tweede Kamer (SA 6, 
invnrs 5186-5208). 

Civiele rechtspraak Rol Civiele binnenrol (ORA, 
invnrs 435-498). 

Openbare orde en 
veiligheid; rechtspraak 

Bevolkingsregistratie Comparitie Bevolkingsregister (Archief 
256, invnrs 352-381) 

Toezicht op gasthuizen Bureaucratisch Staten van opgenomen en 
ontslagen patiënten (SA 6, 
invnrs 3960-3964) 

Gezondheids- en 
maatschappelijke zorg 

Oprichting 
gemeenteziekenhuis) 

Uitvaardigend Raadsbesluit (notulen 
gemeenteraad) 

Benoeming curatoren van de 
Latijnse school 

Benoemingsproces Resoluties Oudraad (SA 3, 
invnrs 46-161). 

Onderwijs 

Uitvoering onderwijswetten. Bureaucratisch  Dossiers onderwijs (SA 6, 
invnrs 3201-3250). 

Verkrijgen van 
handelsprivileges 

Constituerend Privilege stapelrecht (SA 1, 
invnr 86) 

Handel en verkeer 

Aanleg tramweg Commissoriaal Archief 163 
Verhuur van stadsgronden.  Financieel Rekeningen schaftgelden Openbare werken. 

Waterstaat Aanleg en onderhoud van 
rioleringen. 

Aanbesteding Contracten (SA 6, invnr 
2126) 

Oprichting gasbedrijf  Uitvaardigend Raadsbesluit (SA 6, invnrs 
1-135) 

Productiebedrijven 

Exploitatie van gasbedrijf, 
elektriciteitsbedrijf en 
waterleiding. 

Vergader Notulen B&W inzake 
bedrijven (SA 6, invnrs 
2405-2439) 

Beroepen van predikanten van 
de Nederduitsgereformeerde 
kerk (tot 1796);  

Benoeming Besluit tot handopening 
(Resoluties Oudraad, SA 3, 
invnrs 46-161) 

Kerkelijke zaken 

Verlenen van toestemming 
aan andere 
kerkgenootschappen dan de 
gereformeerde kerk. 

Verzoek Besluit (Resoluties Oudraad, 
SA 3, invnrs 46-161) 

 
Tabel 10.3 Handelingen, procedures en documenten 
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of de handhaving van het stapelrecht. Het belastingstelsel veranderde ingrijpend in het 
begin van de negentiende eeuw. Procedures veranderden, de financiële administratie is 
daarvan een voorbeeld. De manier waarop handelingen werden gedocumenteerd volgde 
trends. De uiterst formele redactie van de resoluties van de Oudraad aan het einde van de 
achttiende eeuw lijken in weinig meer op zakelijke formuleringen van het begin van de 
zeventiende eeuw. De stenografische verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw getuigen vooral van politieke spanningen, 
waardoor de feitelijke besluitvorming weinig prominent naar voren komt.  
 
Nog tot in de negentiende eeuw is het register de dominante vorm voor documentatie, maar 
deze werd langzamerhand verdrongen door dossiervorming, wat beter aansloot op de 
behoeften van de secretarie. Niet langer bepaalden de wekelijkse vergaderingen van het 
college of de maandelijkse gemeenteraadsvergadering de manier waarop processen werden 
gedocumenteerd, maar de dagelijkse praktijk van de commiezen, adjunct-commiezen, 
klerken en schrijvers van de secretarie. De archivering moest zich daar wel bij aansluiten. 

10.5 Het Dordtse archiveringsysteem 

Archiveren is het bewust of onbewust bewaren en voor raadpleging beschikbaar houden 
van documenten. “Es wird nicht alles organisiert, was dokumentiert wurde”, vervolgde 
Papritz de hiervoor aangehaalde stelling. En niet alles wat gearchiveerd wordt, blijft 
bewaard. Al in hoofdstuk 3 stelde ik dat het Dordtse stadsarchief zeker niet compleet is.  
Met het logische, abstracte model van een archiveringsysteem (hoofdstuk 2) als kader 
beschrijven de volgende paragrafen in concretere bewoordigen het Dordtse 
archiveringsysteem, zoals het door de eeuwen heen gefunctioneerd heeft. In de 
terminologie van Yourdon (zie paragraaf 1.5) is dit de beschrijving van het reële of 
implementatiesysteem. In paragraaf 10.6 zal deze beschrijving worden geabstraheerd ten 
behoeve van het analysemodel. 

10.5.1 Opnemen 
Al voordat in 1918 archivering een herkenbare organisatorische functie binnen de secretarie 
werd, was er sprake van bewuste archivering. Het meest duidelijke voorbeeld is de 
verzameling van oorkonden, die aanvankelijk in een kist, en vanaf het laatst van de 
vijftiende eeuw in de nu nog bestaande charterkast, de ijzeren kast, werden geborgen. Zes, 
later twaalf sleutels waarborgden de veiligheid.  
De rechtshandelingen die het stadsbestuur voor de rechtszekerheid van de stedelijke 
samenleving verrichtte, zowel die op de hele stedelijke samenleving waren gericht, als die 
voor afzonderlijke burgers bestemd, werden, voor zover van belang geacht, aanvankelijk in 
het stadboek geschreven, met de bedoeling bewaard te blijven. De fysieke vorm van de 
registers zelf al getuigt van de opzet tot bewaring van de vastgelegde informatie. De 
boekvorm bleef eeuwen de meest betrouwbare vorm van archivering: de resolutieboeken 
binden de ingekomen stukken aan het vergaderproces; voor het schepenarchief zijn de 
series rollen de centrale series. De voluntaire rechtspraak werd in de protocollen 
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gedocumenteerd. Rekesten werden, met de beschikking die erop genomen was, in de 
resolutieboeken of in afzonderlijke rekestboeken afgeschreven. Het archief van de 
zeventiende en achttiende eeuw bestaat dan ook voor het grootste deel uit series registers en 
banden. Losse stukken, voor zover het bewaren waard, werden ingebonden – als bijlagen 
bij de resoluties, of afzonderlijk. Opnemen in het archiveringsysteem was vooral inbinden 
en registratie. Stukken die los bleven liggen of geliasseerd werden, waren stukken van 
tijdelijk belang. 
In 1813 staakte de secretarie tijdelijk het inbinden van de honderden ingekomen en minuten 
van uitgaande stukken van de maire. Het correspondentieproces was de dominante 
procedure geworden. De stukken legde hij in een loketkast, mogelijk borg hij ze later in 
portefeuilles; de opname in het archiveringsysteem gebeurde door inschrijving in de 
indicateur, de agenda van ingekomen en uitgaande stukken.  
Na de aftocht van de Fransen keerde de collegiale bestuursvorm terug en daarmee het 
notulenboek met de bijlage. Uit niets blijkt dat de secretaris de indicateur gehandhaafd 
heeft; maar vanaf 1831 is er een onafgebroken serie overgeleverd tot en met 1917. Vrijwel 
zeker was de indicateur echter al vanaf 1824 in gebruik. Tot 1850 alleen voor de uitgaande 
stukken – de ingekomen werden in de notulen vermeld, genummerd en als bijlage 
meegebonden – fiat insertio. Vanaf 1845 gebruikte de secretarie een voorbedrukte 
indicateur, waarin zowel ingekomen als uitgaande stukken werden geregistreerd. De 
stukken zelf werden of bij de notulen van het college van burgemeester en wethouders of 
bij de notulen van de gemeenteraad gebonden. Stukken voor de burgemeester vormen een 
kleine serie, die niet werd ingebonden, evenals die stukken die de secretaris zelf afdeed of 
door gaf aan de ontvanger of directeur gemeentewerken. De uitgaande brieven werden in 
brievenboeken afgeschreven. De indicateur registreerde alle ingekomen en uitgaande 
stukken. Het inbinden van stukken wordt voor die van burgemeester en wethouders 
gestaakt in 1898; in 1910 ging de secretarie tot de vorming van dossiers over, in 1918 tot 
het systeem van Zaalberg. 

10.5.2 Bewaren 
Voor de opberging van registers en stukken waren er, naast de hiervoor genoemde 
charterkast, verschillende kasten. Lips vermeldt de aanwezigheid van verschillende 
“tresoirkens” of kasten die werden gemaakt en van de aanschaf van twee “cofferen” om 
“der stede pampieren inne te leggen.”21 De inventaris die Jacobus van Vechoven in 1727 
maakte beschrijft de kasten in de verschillende vertrekken van de secretarie, waarin de 
registers stonden. Secretaris Servaas Lotsij legde de stukken van de maire in 1813 in een 
loketkast, die op de secretarie stond.22 Van de Wall bracht rond 1770 het archief op het 
kantoor ten beleide in orde. Hij liet in de vertrekken van de weeskamer kasten met laden 
maken, waarin hij de belangrijkste documenten legde. Op de kamer van de burgemeesters 
stonden enkele kasten waarin registers en losse papieren lagen. Wat geen nut had voor de 
administratie werd op de zolder gelegd en ontsnapte zo aan vernietiging. 

                                                           
21 Lips, Wandelingen, 107. 
22 SA 4, invnr 92A, los inliggende lijst van stukken. 
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10.5.3 Ordenen 
Het archief bestaat voor het grootste deel uit series. Binnen een serie is de chronologie de 
normale wijze van ordening. Van Vechoven had orde in de series van de secretarie 
gebracht. De oorkonden in de charterkast lagen in laden met een letter, maar er lijkt weinig 
systematiek in de ordening te zijn. In elk geval komt de ordening niet overeen met die in 
het houten boek of één van de andere privilegeboeken.  
Van de losse stukken in de burgemeesterskamer zijn enkele zeventiende- en achttiende-
eeuwse lijsten bewaard gebleven. De stukken lagen in willekeurige volgorde in de kasten 
en laden. Alleen de kaarten waren afzonderlijk gehouden.  
De talrijke pachtovereenkomsten en andere privaatrechtelijke verbintenissen waren in de 
zeventiende en achttiende eeuw afgeschreven in leggers. Van aanbestedingen van 
stadswerken bestaat een afzonderlijke serie.23 Vanaf de negentiende eeuw hield de 
secretarie een wettelijk voorgeschreven repertoire van akten bij.24 
De serie procesdossiers – hoofdzakelijk uit de eerste helft van de zestiende eeuw - bevond 
zich tot aan de inventarisatie door Van Dalen nog grotendeels in de oorspronkelijke zakken. 
Deze waren genummerd, maar de nummering lijkt volledig willekeurig.25 De serie stukken 
van de besognes uit het archief van gedeputeerden (zie paragraaf 2.9.3) bestond 
vermoedelijk uit dossiers. Of de pensionaris deze geordend had volgens de afzonderlijke 
besognes is onzeker. 
Aan het einde van de negentiende eeuw begon de secretarie de ordening per college – 
gekoppeld aan de notulen – los te laten door dossiers te gaan vormen. Van 1910 tot en met 
1918 waren de dossiers per jaar op volgnummer geborgen. Het eerste dossier dat in een jaar 
geopend werd kreeg nummer 1, enz. Vanaf 1918 is de ordening van de dossiers die van de 
code Zaalberg, later VNG.  

10.5.4 Beschrijven, metadata 
De documenten werden bewaard om geraadpleegd te kunnen worden. Vandaar dat de 
secretarie zelf al lijsten maakte. Op de belangrijkste series, de resolutie- en notulenboeken 
werden indexen of klappers gemaakt. Op de resoluties van de Oudraad en het gerecht 
bestaan cumulatieve indexen. De resolutieboeken van de burgemeesters hebben steeds een 
index achterin elke band. Dat is ook het geval met de rekestboeken, zowel die van het 
gerecht als die van de burgemeesters. Op de notulen van de raden en colleges na 1795 zijn 
elk jaar klappers gemaakt. Opvallend is dat in 1668 een receuil van de belangrijkste 
resoluties van de Oudraad en het gerecht is samengesteld, waarvan een aantal kopieën is 
gemaakt.26 De resolutieboeken hadden nog geen index en de eerste cumulatieve index is 
pas tussen 1727 en 1731 aangelegd. Waarschijnlijk hadden de toen nieuwbenoemde 
secretarissen, na drie generaties Berck, behoefte aan een gemakkelijk hanteerbaar overzicht 
van de in het verleden genomen besluiten.  

                                                           
23 SA 3, invnr 2908, 20 dozen. 
24 SA 5, invnrs 271-278; SA 6, invnrs 3731-3733 en 3741-3744. 
25 Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, hoofdstuk 2, vermeldt de nummers. Van Dalen heeft, mogelijk terecht, in 
een aantal gevallen de stukken niet geheel volgens de oorspronkelijke zakken geordend.  
26 SA 3, invnrs 264-271. 
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Op de schepenprotocollen maakte de secretarie summiere indices op namen van 
comparanten. Van de hypotheekakten werd een afzonderlijke index gemaakt om in geval 
van aflossing de hypotheek te kunnen doorhalen. 
Uit aantekeningen van de rekenmeesters in de stadsrekeningen blijkt dat zij oudere 
rekeningen raadpleegden. De vaste rubrieksindeling van de rekeningen maakt deze vrij 
goed toegankelijk – een afzonderlijke index was niet nodig.  
 
De notulen van burgemeester en wethouders en die van de gemeenteraad na 1813 bevatten 
indexen. Toen de secretarie in 1898 met een dossierstelsel begon, werden op de dossiers 
jaarlijkse klappers gemaakt. De invoering van systematische dossierordening volgens het 
systeem van Zaalberg maakte deze klappers overbodig. De indexering van de jaargangen 
notulen gemeenteraad werd wel voortgezet. 

10.5.5 Preservering 
Van Dalen trof het oudste stadboek in ontredderde toestand aan en heeft het opnieuw laten 
binden. De series resoluties en notulen zijn in goede materiële staat. Het oudste 
resolutieboek van de Oudraad is uit de band, maar de katernen verkeren nog in goede 
conditie. Dat geldt ook voor de charters die aan de stadsbrand van 1337 zijn ontkomen. De 
protocollen van het gerecht tonen duidelijk de sporen van een zeer intensief gebruik en van 
verwaarlozing. Op enkele na zijn alle zestiende-eeuwse registers opnieuw gebonden. De 
thesauriersrekeningen zijn alle in goede staat; enkele delen van de serie rekeningen van de 
ontvanger ten beleide hebben van vocht en schimmel te lijden gehad. Met de twee pakken 
ingekomen stukken bij de maire van 1813 is niets aan de hand; van het bijbehorend 
brievenboek van uitgaande stukken ontbreekt de band en is het blok ernstig door schimmel 
aangetast. Van de meeste klappers en indicateurs is duidelijk te zien dat ze veelvuldig zijn 
gebruikt. Dankzij de degelijke banden zijn ze nog steeds raadpleegbaar. 

10.5.6 Gebruik 
 “Waer ghij den gront niet klar en ziet 
En gaet daer in het water niet”27 

 
De stadsbestuurders en hun ambtenaren raadpleegden regelmatig op oudere documenten.  
Tot aan de Opstand waren de oorkonden waarin de voorrechten waren vastgelegd van groot 
belang vanwege de talrijke processen waarin Dordrecht verwikkeld was. De pensionarissen 
en secretarissen beschikten over privilegeboeken met afschriften. Van de originele 
oorkonden werd in voorkomende gevallen een authentiek afschrift vervaardigd om in de 
rechtszaak als bewijs te kunnen dienen. Nadat Karel V in 1541 een finale uitspraak 
betreffende het stapelrecht had gegeven, maakte dat document de oudere oorkonden 
overbodig.  
Voor de regulering van het maatschappelijk en economisch verkeer in de stad greep het 
bestuur regelmatig op de eigen keuren en ordonnanties terug. Bijvoorbeeld in 1735, toen er 
                                                           
27 Zeventiende- of achttiende-eeuwse aantekening in het Privilegeboek van de stapel. SA 1, invnr 299. Een andere 
klerk voegde er aan toe: “Al weer aen’t rijmen, ey. Laet ons onse boek bij den baert houden en eygentlijck suyver 
voorts gepraet. Ghij hebt het machtigh druck met uwe privilegien.” 
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een kwestie was of de knoopmakers wel of niet tot het koopmansgilde behoorden. De 
schepencommissarissen die advies uitbrachten verwezen naar de keuren en ordonnanties 
van 1581, 1605 en 1641.28 Eerder zagen we dat secretaris Muys van Holy in de 
middeleeuwse stadsrekeningen het bewijs vond dat er ooit vier burgemeesters waren 
geweest (paragraaf 4.3.1). De thesauriers maakten gebruik van leggers en kohieren; die van 
lijf- en losrenten moeten soms bijna een eeuw oud zijn geweest.  
De intensieve indexering in de negentiende eeuw duidt op een frequent gebruik. De nota 
van de ambtenaar Snoeck uit 1916 bevestigt dat.  
 
Raadpleging van documenten – voor zover deze niet geheim waren - door buitenstaanders 
was niet onmogelijk. Matthijs Balen heeft voor zijn Beschrijvinge van Dordrecht 
archiefstukken mogen raadplegen, al is niet in alle gevallen duidelijk of hij originelen of 
afschriften heeft gezien. In elk geval heeft hij acten- en klepboeken in handen gehad. Een 
eeuw later heeft P.H. van de Wall toestemming gekregen de ijzeren kast open te laten 
maken om de oorspronkelijke privileges te kunnen bestuderen. In de negentiende eeuw 
werd de raadpleging door historisch geïnteresseerden formeel geregeld.  

10.5.7 Verwijdering, Selectie en vernietiging 
Op 29 juni 1672 besloten “vroedschappen, goede luyden van den achte en ministers” het 
eeuwig edict, dat de prins van Oranje uitsloot van het stadhouderschap, niet alleen te 
herroepen, maar dat het “staende dese vergaderinge sal werden geëxhibeert, gescheurt ende 
de stucken daervan werden verbrant. Sulcx dat daervan geen overblijfselen ofte teeckeninge 
nimmer gesien off gevonden werden.” Secretaris Muys van Holy scheurde, de 
kamerbewaarder verbrandde.29 Nog dezelfde dag, ’s middags om vier uur, werd het besluit 
vanaf de pui van het stadhuis aan de “vehemente” burgerij meegedeeld.30 Van de handeling 
werd 2 juli een akte opgemaakt met opgedrukt stadszegel, ondertekend door allen, en in het 
resolutieboek geïnsereerd.  
Hertog Willem V vroeg bij zijn inhuldiging in 1355 alle privileges terug die zijn moeder, 
keizerin Margareta de stad had verleend, onder belofte deze op zijn eigen naam en met zijn 
eigen zegel bekrachtigd te zullen hernieuwen.31 Niet alle vernietigingen van archiefstukken 
zijn zo duidelijk gedocumenteerd. Hoofdstuk 8 citeerde een vermelding uit 1726 over het 
opruimen van “onnoodige, oude en verrotte papieren.” Het is vaak gissen wat er is 
vernietigd en waarom. De eerste regeling voor de vernietiging van gemeentelijke 
archiefbescheiden dateert pas van 1908.32 Muller merkte in 1904 op dat talrijke stukken uit 
de zeventiende en achttiende eeuw “zonder nadenken en zonder oordeel” uit archieven 
waren verdwenen.33 

                                                           
28 Resolutie Gerecht 20-9-1735. ORA, invnr 17, fol 13. 
29 Resolutie Oudraad 29-6-1672. SA 3, invnr 53, fol 59vs-60. Zie ook Van Dalen, Geschiedenis, 1138. 
30 Klepboek. SA 3, invnr 18, fol 238vs. 
31 SA 1, invnr 21.  
32 Noordenbos, Overheidsdocumentatie, 104 ev.  
33 In Nederlandsch Archievenblad 12 (1903/1904), 154. Geciteerd bij Noor Schreuder, “Historisch of 
administratief? De selectie van archieven gewogen”, in: Brood (red), Selectie, 110.  
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In hoofdstuk 1 noemde ik het ontbreken van de stadsrekeningen uit de veertiende eeuw 
één van de vragen.34 Lips stelt dat het aan de ijzeren kast (zie hoofdstuk 5) te danken is dat 
de oudste (en waarschijnlijk ook de eerste) stadsrekeningen van 1285/7 bewaard zijn 
gebleven. Dat is een plausibele veronderstelling, maar zijn bewering dat “de rekeningen 
van latere tijd, die tot 1429 in delen waren, verbrand zijn” is minder bevredigend.35 Ten 
eerste is het niet zeker dat Dordrecht al in 1287 of 1288 haar rekeningen in boekvorm 
opstelde – het is niet eens bewezen dat er rekeningen zijn gemaakt. Ten tweede zegt Lips 
niet bij welke brand dat gebeurd zou moeten zijn. Er is geen spoor van een stadsbrand in 
1427 of 1428. Wanneer hij de grote brand van 1457 bedoelt, waarom zijn dan wel de 
rekeningen over 1429, 1445, 1446 en 1450 gespaard gebleven? Hij geeft ook geen enkele 
verklaring voor de grote hiaten in de reeks in de vijftiende en eerste helft van de zestiende 
eeuw. Tenslotte zijn er aanwijzingen dat nog in de zeventiende en achttiende eeuw 
rekeningen uit de veertiende eeuw zijn geraadpleegd.36 Hoe volledig de serie toen nog was 
blijft onduidelijk. Een gedeeltelijke verklaring zou kunnen zijn dat de burgemeesters en 
thesauriers hun administratie thuis hadden en mogelijk werden de rekeningen toen nog niet 
in tweevoud opgemaakt. Waarom de rekeningen die er ten tijde van Van de Wall misschien 
nog waren, sindsdien zijn verdwenen, zal wel altijd een open vraag blijven. De grote 
verbouwing van het stadhuis in 1812 noodzaakte wellicht tot grondige opruiming?  
 
Van het middeleeuws archief is, behalve de oorkonden, betrekkelijk weinig overgebleven. 
Een post in de stadsrekening over 1429 over de aanschaf van drie riem papier duidt op een 
administratie van behoorlijke omvang.37 Dezelfde rekening bevat een uitgave van 4 pond en 
4 schellingen voor het schrijven van de “cedulen” van de morgenspraken (bijeenkomst van 
de gilden, in dit geval met het stadsbestuur) en van de registers van landpoorters.38 Of de 
veelvuldige troebelen in de vijftiende eeuw, waardoor zelfs tussen 1469 en 1477 in het 
geheel geen rekeningen zijn opgemaakt,39 een rol hebben gespeeld, blijft bij gebrek aan 
bronnen onduidelijk.  
Aangenomen mag worden dat er ook poorterboeken van ingezetenen zijn geweest, al heeft 
het er de schijn van dat ze in de zestiende en zeventiende eeuw niet zijn bijgehouden. De 
serie begint nu in 1658 als afsplitsing van het rekestboek van het gerecht.40 De registers 
bevatten de appointementen op de rekesten, geen systematische registratie van de burgers. 
Misschien vond het gerecht het niet nodig die te maken, omdat de betrokkene zelf het 
bewijs moest kunnen leveren en de akte bewaarde? Van de buitenpoorters moeten zeker 
nog in de zeventiende eeuw registers bestaan hebben, omdat dezen ieder jaar het croongelt 
dienden te betalen.  

                                                           
34 Gouda, bijvoorbeeld, heeft een serie stadsrekeningen vanaf 1437 (Gezelschap, Inventaris Gouda, invnrs 1125-
1466.  
35 Lips, Wandelingen, 115.  
36 Secretaris Muys van Holy in 1674, Balen voor zijn Beschrijvinge, Van de Wall. 
37 SA 1, invnr 433, fol 19. 
38 SA 1, invnr 433, fol 76. Landpoorters waren ingezetenen van Zuid-Holland die het poorterrecht hadden gekocht, 
zonder in de stad te wonen. Ze hadden dezelfde rechten als “inheemse” poorters.  
39 Zie hiervoor Geschiedenis van Dordrecht I, 1081-1082; Fruin, Oudste rechten, 72. 
40 SA 3, invnrs 1974-1979.  
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Evenmin zijn de adviezen van de wijkmeesters op de burgerrekesten nog in het archief van 
het gerecht aanwezig; wel de adviezen van de thesauriers op rekesten die aan de 
burgemeesters waren gericht. Was de archivering van het kantoor ten beleide beter in orde 
dan die van de secretarie? Maar waarom zijn dan weer wel de adviezen van de regenten van 
het stadskrankzinnigen- en beterhuis over het opnemen of vrijlaten van patiënten nog 
aanwezig? 
 
Dat een groot deel van de financiële administratie ontbreekt, ligt voor de hand. Wanneer de 
rekeningen zijn afgehoord kunnen de bewijsstukken na enkele jaren vernietigd worden. 
Evenmin heeft het bewaren van de boekhouding geen praktisch nut; ook uit de negentiende 
eeuw ontbreekt deze. Hetzelfde geldt voor de leggers. Over de jaren 1750-1784 zijn de 
bijlagen bij de thesauriersrekeningen nog aanwezig, mogelijk aan vernietiging ontsnapt 
omdat ze in pakken naar de zolder waren verhuisd.  
 
Uit de Bataafs-Franse tijd en de negentiende eeuw zijn geen directe aanwijzingen van 
vernietiging. In hoofdstuk 3 kwam al het ontbreken van de archieven van de comités ter 
sprake. Omdat de comités regelmatig aan het stadsbestuur rapporteerden en geen 
zelfstandige besluiten nam, is er mogelijk weinig aan verloren gegaan.  
 
In het algemeen kan gesteld worden, dat – althans vanaf de zestiende eeuw – het inbinden 
een duurzame vorm van archivering is gebleken. Muller wees daarop in zijn beschouwing 
over het dossierstelsel, gebaseerd op zijn slechte ervaringen met archieven uit de Bataafs-
Franse periode.41 

10.5.8 Mensen, methoden en middelen 
Pas in 1918 werd een speciale functionaris aangesteld voor de archivering. Daarvoor waren 
de secretarissen, thesauriers en ontvangers verantwoordelijk voor de archivering. 
Documenteren (archiefvorming) en archivering waren in hoge mate geïntegreerd. Al bij het 
maken van het document hield de betreffende functionaris rekening met de archivering.  
De gebruikte methoden zijn in de vorige paragraaf aan de orde geweest: inbinden voor 
belangrijke documenten, liassering of los laten liggen voor documenten van tijdelijk belang, 
gebruik van tevoren ingebonden registers, indicering voor de toegankelijkheid, gesloten 
berging voor zeer belangrijke documenten (de oorkonden) of zeer vertrouwelijke stukken 
(criminele zaken). Methoden en middelen verschillen niet wezenlijk van hoe het er in 
andere steden aan toeging. In de onderzochte periode is de technologie tamelijk stabiel: 
papier, perkament en banden.  
Ook het soort vernieuwingen dat de secretarie vanaf 1898 begon door te voeren komt elders 
voor. Dordtse ambtenaren gingen zich in 1917 in Rotterdam op de hoogte stellen van het 
daar gebruikte systeem. In tijdschriften als De Gemeentegids en De Gemeentestem 
discussieerden secretarieambtenaren ook over archivering; de grotere mobiliteit van het 
personeel droeg eveneens bij aan de verspreiding van ideeën. De keuze voor het systeem 
Zaalberg leidde tot een verdere uniformering van het systeem. 
                                                           
41 S. Muller Fz, “Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening”, Nederlandsch Archievenblad 19 
(1914/1915) 171-190, in het bijzonder 173-174. 
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De noodzakelijke kennis voor het systeem berustte voor een groot gedeelte op de 
persoonlijke know how en ervaring van de secretaris. Vanaf het einde van de zestiende 
eeuw werden procedures vastgelegd in instructies en reglementen. Als spil in de stedelijke 
administratie waren de secretarissen en ontvangers beter op de hoogte van de zaken dan de 
bestuurders.  

10.5.9 Kennis, regels en management 
De eerste overgeleverde regels voor documenteren en archiveren in Dordrecht stammen uit 
1591: de instructie voor Johan Berck. Deze, en latere, zijn doorgaans in algemene 
bewoordingen gesteld. De secretarissen hadden een grote mate van vrijheid de archivering 
naar eigen inzicht in te richten. Ervaring was belangrijk, zoals bleek in 1759 bij de 
aanstelling van Pompejus Hoeufft, die de bijstand van zijn oom nodig had (paragraaf 4.4.3). 
De secretarissen waren doorgaans juridisch geschoold, van het einde van de zestiende tot 
halverwege de negentiende eeuw kwamen ze uit het regentenpatriciaat; ze kenden het 
politieke klappen van de zweep. Servaas Lotsij vormde daarop een uitzondering, als zijnde 
opgeklommen uit het secretariepersoneel. Het personeel uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw was steeds vaker van buiten Dordrecht afkomstig en had al dikwijls 
werkervaring elders opgedaan. De gerichte opleiding voor gemeenteambtenaren droeg bij 
tot een hogere kwaliteit, die ook nodig was om de toenemende complexiteit van de 
administratie het hoofd te kunnen bieden. 

10.6 Abstractie van de onderzoeksgegevens 

10.6.1 Inleiding 
De uitgevoerde casus beschreef een aantal verschijnselen, zoals het inbinden van bijlagen 
bij de resoluties van de Oudraad vanaf 1695, het geheel ontbreken in de veertiende en 
grotendeels in de vijftiende eeuw van de stadsrekeningen; het begin van dossiervorming in 
1910. Die verschijnselen kunnen geabstraheerd worden tot formele, casusonafhankelijke 
beschrijving, die per casus ingevuld kan worden. Een eerste abstractie zou zijn: 
stadsrekeningen: aanwezig j/n. Een ultieme abstractie is: documenttype (of serietype), 
gevolgd door een of meer attribuuttypen, zoals aanwezigheid, bindwijze, stijl, enz. Deze 
verschijnselen zijn waarneembaar in het archief; analyses van andere archieven kunnen 
vergelijkbare verschijnselen opleveren, of mogelijk zelfs nieuwe.  
In de vorige paragraaf en eerder in de casusbeschrijvingen zijn verklaringen gegeven voor 
de in de casus waargenomen verschijnselen, zoals het toepassen van een nieuwe bindwijze, 
het aantreden van een nieuwe secretaris, een reglement, een nieuwe taak. Die 
gebeurtenissen – ik zal ze verder ook verschijnselen noemen – veroorzaken veranderingen 
in het gedrag van het archiveringsysteem. Ze kunnen steeds in een van de domeinen van het 
vierdomeinen model worden geplaatst. Zo helpt het model oorzaken en gevolgen te 
ordenen. In de hierna volgende paragrafen abstraheer ik de in de casus waargenomen 
verschijnselen en geef steeds de oorzaak, het domein van de oorzaak en vervolgens een of 
meer voorbeelden die aan de casus zijn ontleend. Ik werk hierin van onderop: eerst de 
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archivering, dan het documenteren, verolgens het handelen en tenslotte het 
organisatiedomein. 

10.6.2 Oorzaken en gevolgen 
De vier hierna volgende tabellen schetsen een keten van oorzaak en gevolg. Elke tabel 
bestaat uit vier kolommen: verschijnsel, oorzaak, domein van de oorzaken (archivering, 
documentatie, handelen of organisatie) en één of meer voorbeelden van gevolgen. In de 
tabel archiveringsysteem zijn de gevolgen aangeduid met de voorbeelden die in de casus 
zijn onderzocht. De oorzaken kunnen mogelijk verder geanalyseerd worden, waar het de 
archivering betreft op mensen, middelen en methoden.  
 

10.6.3 Archivering 
Ik begin met de archivering. Uit de tabel blijkt dat de meeste oorzaken in de naast-hogere, 
de documentatielaag gezocht moeten worden. Voor een deel zijn ze echter ook aan het 
archiveringsysteem toe te rekenen, vooral waar het de zorgvuldige ordening en bewaring 
van het archief betreft. De afbakening tussen archivering en documentatie is voor 1918 in 
Dordrecht niet feitelijk vorm gegeven. 
Het doel van archivering is de bewaring voor gebruik. Dat betekent zowel de fysieke 
berging als de organisatie van de toegankelijkheid. Indexen werden door het 
secretariepersoneel  gemaakt en bijgehouden; ik reken ze tot producten van het 
archiveringsysteem en derhalve maakten de klerken in deze functie onderdeel uit van het 
systeem. Ook de ruimtes in het stadhuis, inclusief de zolder waarheen niet meer 
noodzakelijke papieren verdwenen, behoren tot de beschikbare middelen. 
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Goede bewaring Archivering Resoluties, charters Volledigheid van 
series Beperkt gebruik Documentatie Charters 

Nieuwe documentvormen Documentatie Besluitenlijsten B&W 
Documentatie Rekestboeken 
Documentatie Schepenprotocollen 
Documentatie Particuliere rekeningen 

Nieuwe series 
Nieuwe registraties 

Documentatie Correspondentie 
Nieuwe serie Documentatie Stadboek Einde van series 
Beëindiging van het maken 
en gebruiken van de 
documentvorm 

Documentatie Notulen B&W 

Dossiervorming Gebruik van losse stukken Documentatie Dossiers B&W 1910 
Geen bestanddeelvorming 
 

Archivering 17de, 18de eeuw Losse stukken 

Geen vernietiging Archivering Sollicatiestukken 
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Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Lage kwaliteit van 
documenten 

Ontbreken van normen Documentatie Burgerbrieven 

 Onvoldoende 
administratieve discipline 

Documentatie Civiele rollen 

 Beperkt belang Documentatie Concepten 
Goede bewaring Archivering Charters 

Resoluties colleges 
Goede materiële staat 

Beperkt gebruik Documentatie Charters 
Verwaarlozing Archivering Rekeningen beleide Slechte materiële staat 
Intensief gebruik Documentatie Schepenprotocollen 

Aanwezigheid van 
kopieën 

Ontoegankelijkheid 
originelen 

Archivering Privilegeboeken 

 Behoefte aan informatie Documentatie  
Beginnen van indexen Behoefte aan toegang 

 
Documentatie Indexen Oudraad 

Klappers B&W 
Afgenomen behoefte aan 
toegang 

Documentatie Index Oudraad Beëindiging van index 

Andere wijze van ordening Documentatie Klappers B&W 
Gebruik van een 
classificatieschema 

Complexiteit van het 
archief 
 

Archivering Code Zaalberg 

Gebruik van een 
indicateur 

Groei van het archief (losse 
stukken) 

Documentatie Indicateurs 

Geen behoefte aan gebruik Documentatie Losse stukken  
Ontbreken van methode Archivering Charters 
Ontbreken van capaciteit Archivering 19de eeuw 

Ontbreken van orde 

Ontbreken van goede 
ruimte 

Archivering 19de eeuw 

Behoefte aan ruimte 
 

Archivering Financiële administratie 

Archivering Rollen Onzorgvuldig beheer 
Archivering Procesdossiers pensionaris 

Calamiteiten Archivering Middeleeuws archief?  

Ontbreken van 
archiefbestanddelen 

Verwijdering (vernietiging) Handelen Charters 
 

 
Tabel 10.4. Archivering: verschijnselen en oorzaken 

 

10.6.4 Documentatie 
De meeste oorzaken van de verschijnselen in het archiveringsysteem zijn – vanzelfsprekend 
– vooral te zoeken in het domein documentatie. Onderstaande tabel geeft daarvan een 
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overzicht, voor zover dat aan de uitgevoerde casus was te ontlenen. Voor eventuele nadere 
analyse lenen zich de vorm van de documenten, het moment van documentatie en de 
organisatie van het maken. Gibo, de persona van de Grotekerk, is de oudste scribent van 
wie we de naam kennen. Hij schreef documenten, maar behoorde niet tot een ambtelijk 
apparaat avant la lettre. Van een eigen kanselarij in Dordrecht kan niet voor het einde van 
de dertiende eeuw gesproken worden. Een recenter voorbeeld zijn de notulen van de 
gemeenteraad. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden deze in de vorm van een 
stenografisch verslag gemaakt, door externe stenografen. Formeel was weliswaar de 
gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de vervaardiging, maar het secretariepersoneel 
had er nauwelijks bemoeienis mee. De diplomatiek heeft een instrumentarium voor een 
dergelijke nadere analyse van de bij het opmaken betrokken personen. In paragraaf 10.6.7 
kom ik hierop terug.42  
De technologie, waarmee in de onderzochte periode de documenten gemaakt werden, 
vertoont weinig variatie: perkament of papier als drager, de pen en vanaf het begin van de 
twintigste eeuw de schrijfmachine als schrijfinstrument.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de 
casus 

Nieuwe 
documentvormen 

Bureaucratisering 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

Ambtelijke 
voorbereiding 

 Technologie 
 

Omgeving Gebruik 
schrijfmachine en 
carbonpapier 

 Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Hinderwet 

 Maatschappelijke invloeden Omgeving Raadsverslagen 
Nieuwe registraties Nieuwe taak 

 
Handelen Exploitatie gasbedrijf 

 Nieuw organisatie onderdeel organisatie Raadscommissies 
 Verandering van procedure Handelen Directe inning van 

accijnzen 
 Verschriftelijking Documentatie Civiele processen 
 Behoefte aan informatie 

 
Handelen Informatieverzoeken 

in de Bataafs-Franse 
tijd 

 Andere documentvormen 
(stopzetten van een vorige 
serie) 

Documentatie Registratie van 
beslissingen van het 
gerecht (stadboek) 

                                                           
42 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 3.  
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Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de 
casus 

Beëindigen van het 
maken en gebruiken van 
een documentvorm 

Beëindiging taak Handelen Registratie 
transporten van 
onroerend goed 

 Andere documentvorm Documentatie Vastlegging besluiten 
van B&W 

Losse stukken Ad hoc commissies Organisatie (organisatie, 
tactisch niveau) 

Commissoriaal 
maken 

 bureaucratisering Organisatie Ambtelijke 
voorbereiding 

 Geen bestanddeelvorming Archivering Losse stukken in het 
Kantoor ten beleide 

Groei van archief Autonome groei Documentatie Elke dag toevoegen 
van nieuwe 
documenten 

 Nieuwe taken Handelen Bevolkingsregistratie 
 Intensivering van taken Handelen Bemoeienis met 

onderwijs 
 verschriftelijking Documentatie Verstrekken van een 

bouwvergunning 
 bureaucratisering Organisatie Correspondentie 

tussen afdelingen en 
diensten 

Behoefte aan toegang Behoefte aan informatie Handelen Raadplegen van de 
besluiten voor de 
continuïteit van 
beleid 

Behoefte aan informatie 
aan slecht toegankelijke 
originelen 

Originelen slecht toegankelijk Archivering Privilegeboeken; 
kopieën van 
resoluties Oudraad 

Beperkt gebruik Informatie slechts kort relevant Handelen Getuigenverklaringen 
Intensief gebruik Verschriftelijking 

 
Documentatie Dossiers B&W 

 Bureaucratisering 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

Maken van kopieën 

Gebrek aan kwaliteit Verschriftelijking Documentatie Interne stukken 
 Ontbreken van discipline Organisatie (organisatie, 

operationeel niveau) 
Civiele rollen 

 Ontbreken procedures Organisatie (tactisch 
niveau) 

Reglement secretarie 
1668 

 
Tabel 10.5. documentatie: verschijnselen en oorzaken 
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10.6.5 Handelen 
De meeste verschijnselen in het domein documentatie werden veroorzaakt door 
veranderingen in het domein handelen. De onderstaande tabel geeft deze weer. 
De belangrijkste verschijnselen zijn het ontstaan van nieuwe taken of juist het afstoten of 
afnemen van taken. Bestaande taken kunnen vervolgens intensiever worden uitgevoerd, of 
de mate van bemoeienis kan juist afnemen. In het eerste geval kan het tot aanpassingen in 
het systeem van documentatie (en dus archivering) leiden; in het tweede geval is het niet 
altijd zichtbaar, anders dan dat de hoeveelheid vastgelegde informatie afneemt. Een 
voorbeeld van het laatste zijn de civiele rollen. Doordat het gerecht erin slaagde de 
rechtszaken te bekorten – en dus minder intensief met de voortgang van een zaak bezig 
hoefde te zijn – nam het aantal registraties zodanig af, dat het zichtbaar is in de serie civiele 
rollen.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Burgerlijke stand 

Beheer van heerlijkheden Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau) Inpoldering 

Nieuwe taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Geestelijke gezondheidszorg 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Rechtspraak 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau 

Afstoten heerlijkheden 

Opheffen van een taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Opheffen bank van lening 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Bouw- en woningtoezicht 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau) 

Maatschappelijk welzijn 

Intensivering van een 
taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Vestiging bedrijven 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Belastingheffing in de 19de 
eeuw 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie Sluiting krankzinnigengesticht 

Extensivering van een 
taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Concessies uitoefening 
beroepen 

Tijdsdruk 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

voorlezen notulen Verandering van 
procedure 
 Wet- en regelgeving Omgeving Verlenen 

hinderwetvergunning 
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Tabel 10.6. Handelen: verschijnselen en oorzaken. 

10.6.6 Organisatie 
Een deel van de oorzaken van de verschijnselen in de domeinen handelen en documentatie 
kan gevonden worden bij de organisatie. Nieuwe organen worden ingesteld (Oudraad, 
Veertigen), of vervangen voorgaande (raad der gemeente, municipaliteit, gemeenteraad), of 
worden opgeheven (kamer ten beleide). Taken en bevoegdheden kunnen ook van het ene 
orgaan op het andere overgaan. De Oudraad nam bevoegdheden van het gerecht over. De 
gemeentewet van 1851 bakende de taken van het college van burgemeester en wethouders 
ten opzichte van die van de gemeenteraad af. 
Op beheersniveau nemen functionarissen deels taken van bestuursorganen over. Zo kreeg in 
1750 de directeur van de stadsmiddelen bevoegdheden die eerder bij de thesaurier van het 
groot comptoir had gelegen. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelt de 
directeur van gemeentewerken zich tot een functionaris aan wie een zekere 
beslissingsbevoegdheid was verleend. Op uitvoerend niveau tekende zich in de negentiende 
eeuw de bureaucratisering af, met gespecialiseerde afdelingen.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Raadscommissies Nieuwe 
bestuursorganen 
(niveau) Bestuurlijke opvattingen Organisatie (strategisch 

niveau) 
Burgemeesters kamer 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Opheffen kamer judicieel 
 

Opheffen 
bestuursorganen 

Bestuurlijke opvattingen Organisatie (strategisch 
niveau) 

Opheffen kamer ten beleide 

Nieuwe taken 
 

omgeving Burgerlijke stand en 
bevolking 

Intensivering bemoeienis 
 

Organisatie (strategisch 
niveau) 

Nutsbedrijven 

Verandering van procedures 
 

Organisatie (strategisch 
niveau) 

Rekestprocedure  

Toename ambtelijk 
apparaat 

Maatschappelijk verkeer 
(verschriftelijking) 

Omgeving Burgerbrieven 

Ontslag of overlijden 
zittende functionarissen;  

Nieuwe ontvanger Nieuwe 
functionarissen 

uitvoering nieuwe taak 

Organisatie (tactisch en 
operationeel niveau 

Ontvanger ten beleide 
Gebrek aan discipline Onvoldoende toezicht Organisatie 

(operationeel niveau) 
Desorganisatie van de 
secretarie in de 17de eeuw 

Gebrek aan 
procedures 

Onvoldoende belang Organisatie (tactisch 
niveau) 

Ordonnanties op het 
procederen.  

 
Tabel 10.7. Organisatie: verschijnselen en oorzaken 
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10.6.7 Beschrijvingsmodel van de verschijnselen 
De laatste stap in de ontwikkeling van een model voor analyse is het bepalen van de 
entiteiten en hun kenmerkende eigenschappen. Tot die eigenschappen behoort ook de 
functie die de documenten in het proces hebben gehad. 

Archiefbestanddelen 
De primaire waarnemingen worden verricht door bestudering van het archief. Een archief 
bestaat uit archiefbestanddelen, die zijn samengesteld uit afzonderlijke documenten of 
registraties (zie in de begrippenlijst het lemma archiefbestanddeel). Het archiefbestanddeel 
is de centrale entiteit voor de beschrijving van de waarnemingen. Archiefbestanddelen 
kunnen worden geordend in grotere eenheden: series. De series bepalen de structuur van het 
archief; ze zijn te herleiden tot bepaalde handelingen of procedures. De series rekestboeken 
zijn het resultaat van handelingen die volgens de rekestprocedure verliepen. De resolutie- 
en notulenboeken zijn de neerslag van een vergaderproces. Ik beschouw de serie als het 
primaire niveau van analyse.  
 
De archivistische beschrijvingstheorie onderscheidt een aantal kenmerken, doorgaans 
beschrijvingselementen genoemd. De klassieke Nederlandse archivistiek, geënt op de 
diplomatiek, kende de redactionele vorm, inhoud, ontwikkelingsstadium, datum en 
uiterlijke vorm.43 De International Council on Archives heeft in 1996 een uitgebreidere, 
internationale standaard gepubliceerd: International Standard for Archival Description 
(General), kortweg aangeduid als ISAD(G).44 Deze standaard onderscheidt 26 
beschrijvingselementen, die op elk niveau van ordening (bestanddeel, serie, archief) op 
gelijke wijze toegepast kunnen worden. Door deze onafhankelijkheid van niveau, zijn 
uitvoerigheid en de mogelijkheid expliciete relaties te leggen met de context waarin de 
bestanddelen zijn ontstaan, is ISAD(G) een goed uitgangspunt voor de vaststelling van 
relevante kenmerken.45 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek, de in de vorige paragrafen uitgevoerde analyse 
van causale verbanden, kom ik tot een volgend model voor de beschrijving van 
archiefbestanddelen ten behoeve van een gedragsverklarende analyse: 
 

• Titel: identificeert het bestanddeel; bij voorkeur (indien aanwezig) de originele titel 
om referenties naar het bestanddeel in het archief te kunnen plaatsen.  

• Nadere beschrijving: indien nodig een genormaliseerde beschrijving van het 
bestanddeel. Voor de normalisatie kunnen termen uit de Archiefterminologie 
gehanteerd worden. 

                                                           
43 De basis voor dit eenvoudige format is gelegd door J.L.van der Gouw, Inleiding in de archivistiek. 
44 Een herziene uitgave verscheen in 2000. Complementair is ISAAR(CPF), een standaard die toegepast wordt 
voor het beschrijven van archiefvormende organisaties. www.ica.org. Beide standaards zijn in het Nederlands 
vertaald.  
45 Het Nederlandse format laat zich overigens goed in ISAD passen.  
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• Data: begin en einddatum van het bestanddeel: de data zijn belangrijk voor een 
confrontatie met taken en organen. Hiaten in de serie moeten worden genoteerd. 

• De structuur van het bestanddeel. Uit welke onderdelen bestaat het; op welke wijze 
zijn deze geordend (chronologisch, systematisch, alfabetisch).  

• De fysieke vorm. Ook hiervoor biedt de Archiefterminologie een bruikbaar 
begrippenapparaat. De materiële staat waarin het bestanddeel verkeert is eveneens 
van belang.  

• Relatie met de handeling of taakgebied; de functie van de documenten (zie hierna). 
• Relatie met de procedure waarmee de in het bestanddeel  gedocumenteerde 

activiteiten werden uitgevoerd. Zie voor een typologie van procedures paragraaf 
10.3.5.  

• De relatie met het organisatieonderdeel. 
• Toegangen op het bestanddeel, zoals indexen of inhoudsopgaven. 
• Relaties met andere bestanddelen.  
• Bijzonderheden: alle waarnemingen die aan een juiste diagnose kunnen bijdragen. 

Eventuele afzonderlijke bestanddelen kunnen desgewenst op eenzelfde wijze worden 
beschreven. 
 
Functie van archiefbestanddelen 
Een voor de analyse van het archiveringsysteem belangrijke eigenschap van een 
archiefbestanddeel is de oorspronkelijke functie van de documenten waaruit het bestaat.46 
De functie bepaalt niet alleen de vorm,47 maar ook het belang. De casus van de oorkonden 
(hoofdstuk 5), of de resoluties (hoofdstuk 7) maakten dat duidelijk. Voor het bepalen van 
functie biedt tabel 10.7 een kader, gestructureerd naar de voorbeelden uit de casus.  
 

Serie Dominant Procestype Handeling type Beleidsterrein 

Oorkonden (hoofdstuk 5) Constituerend 
 

Bewijzend Algemeen bestuur  
Handel en verkeer 

Registers van voluntaire zaken 
(hoofdstuk 6) 

Comparitie Beschikkend en 
bewijzend 

Rechtspraak 

Rollen, dingtalen (hoofdstuk 6) Rol Ondersteunend, 
Beschikkend 

Rechtspraak 

Resolutieboeken, notulenboeken 
(hoofdstuk 7) 

Vergader Bewijzend en 
beschikkend 

Alle 

Rekestboeken (hoofdstuk 7) Verzoek Beschikkend Alle 
Rekeningen (hoofdstuk 8) Financieel Ondersteunend Algemeen bestuur 
Dossiers (hoofdstuk 9) Bureaucratisch Ondersteunend Alle 
Correspondentie (hoofdstuk 9) Correspondentie Ondersteunend Alle 

 
Tabel 10.7: schema voor het bepalen van het functioneel belang 

                                                           
46 Zie hiervoor paragraaf 2.3.3.  
47 Thomassen, ‘Korte introductie’. 



 

 

 

325 

Actoren 
De tweede entiteit die beschreven moet worden is de persoon, de organisatie of het 
organisatieonderdeel, de actor van de handelingen. Een vergelijking van actor en 
bestanddeel kan al direct tot bevindingen leiden ten aanzien van volledigheid. De plaats van 
de actor in de hiërarchie van de archiefvormende instantie is een indicatie van het belang 
van de bestanddelen en dus van de noodzakelijke kwaliteit van de documentatie en het 
verwachte gedrag van het archiveringsysteem. De kenmerkende eigenschappen zijn: 
 

• Naam van de actor  
• Eventueel andere namen waaronder de actor bekend was. 
• Soort (enkelvoudig persoon, een college). 
• Jaren van werkzaamheid 
• Relatie met taakgebieden. 
• Korte administratieve geschiedenis. 
• Bijzonderheden. 

 
Onder actoren kunnen ook functionarissen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan het handelen, of een stempel hebben gedrukt op de documentatie of archiefvorming, 
gerekend worden.  
Paragraaf 10.6.4 verwees naar de diplomatische methode voor een verdere detaillering, 
door verschillende roltypen te onderscheiden (‘personen’): de persoon of instantie die 
formeel de handeling uitvoert, de auteur van het document, de schrijver van het documen 
en de geadresseerde. Rollen kunnen samenvallen in één en dezelfde persoon. 
In geval van de resoluties van de Oudraad bijvoorbeeld, is dit college de actor, de auteur en 
de geadresseerde. De secretaris is de schrijver. In geval van een rekest is de auteur de 
verzoeker, de schrijver kan een ander zijn, een notaris, procureur of advocaat, de 
geadresseerde het college tot wie het rekest is gericht.48 De verschillende ‘personen’ binden 
de documenten aan de processen: de actor aan het handelen, de auteur aan de procedure, de 
schrijver geeft het uiteindelijk de vereiste vorm. Aan deze ‘personen’ voeg ik de archivaris 
toe. 

Handelingen / taakgebieden 
Voor de analyse van archieven van lokale besturen vormt de in paragraaf 10.3.4 gegeven 
taxonomie de basis. De handeling of het taakgebied geeft een indicatie van het belang van 
de documenten, zoals ik eerder aangaf.  

10.7 Slotconclusies 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een bevredigende verklaring van het gedrag van het 
archiveringsysteem in Dordrecht. Het zijn niet alleen de secretarissen, wie desordiën ende 
abuysen verweten kunnen worden, maar ook de archivarissen. Niet alle vragen konden 

                                                           
48 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 3. 
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beantwoord worden. Waarom zoveel van het middeleeuws archief verloren is gegaan zal 
wel altijd een raadsel blijven; alleen het archief zelf had daar een antwoord op kunnen 
geven. De zestiende eeuw laat een overgang zien naar een redelijk functionerende 
administratie. Opvallend is dat tot aan het begin van de zeventiende eeuw zo weinig van de 
bestuurshandelingen is opgetekend. Het weinige dat bestaat is een memoriaal van één van 
de secretarissen en pensionarissen, Jacob Pauli Hallincg. Het ontbreken van 
resolutieboeken uit die periode is niet het archiveringsysteem aan te rekenen, maar de 
bestuurders of hun secretarissen die de handelingen niet documenteerden. Documenten die 
nooit gemaakt zijn, kunnen ook niet gearchiveerd worden. Kennelijk is de Dordtse 
secretarie te lang door gegaan met de traditie om belangrijke zaken in het stadboek te 
schrijven en nam het gerecht, dat tot aan het einde van de zestiende eeuw het belangrijkste 
bestuursorgaan was, genoegen met de registers die toen in gebruik waren. Het begin van de 
resolutieboeken lijkt verband te houden met de veranderende positie van de stad in het 
gewestelijk bestuur en de ontwikkeling van de Oudraad als leidend orgaan. In de 
negentiende en twintigste eeuw volgt Dordrecht het patroon van andere steden. De 
gemeente is dan voor een groot gedeelte belast met de uitvoering van opgelegde taken. Wat 
de archivering betreft sluit de invoering van het dossierstelsel een eigen vorm van 
archivering af.  
 
Andere archiveringsystemen kunnen ander gedrag vertoond hebben, of de oorzaken van 
gelijk gedrag kunnen verschillen van die van Dordrecht. Archiveren is mensenwerk.. 
Algemener geldende uitspraken over de werking van archiveringsystemen kunnen pas na 
onderlinge vergelijking geformuleerd worden. Een van de dominante aspecten in de lokale 
archiefvorming – niet alleen in Dordrecht, maar evenzeer in andere steden – is de 
serievorming. In paragraaf 10.2.3 gebruikte ik daarvoor de term seriestelsel, een generiek 
type ordeningstelsel.49 Ik constateerde ook dat in het Dordts archief een variëteit aan series 
te vinden is. Zelfs de series resoluties en notulen vertonen onderlinge verschillen. De Graaff 
zou het Dordtse stelsel van resoluties als verbaalstelsel typeren, omdat de bijlagen 
doorgaans chronologisch zijn geordend.50 Ik denk dat hij daarmee tekort zou doen aan de 
eigenheid van lokale stelsels. In de negentiende eeuw gebruikte de Dordtse secretarie een 
indicateur voor de registratie van de stukken, maar de stukken zelf werden nog steeds als 
bijlagen bij de notulen gehouden. Amsterdam, daarentegen, ordende de ingeschreven 
stukken in afzonderlijke pakken in een loketkast. Andere steden (Arnhem bijvoorbeeld) 
vormden rubrieken – dus ordenden de stukken op onderwerp.51 
Vergelijking van stedelijke methoden zou kunnen resulteren in een typologie, vergelijkbaar 
met die voor de negentiende-eeuwse rijksadministratie.52 Voor zover de series de 
ruggengraat vormen van dit stedelijke archieven is een anatomisch begrippenapparaat een 
nuttig instrument.  
                                                           
49 Een ordeningstelsel is een door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of 
archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief. Archiefterminologie, 121. Het Lexicon van 
archieftermen, 15 geeft een bondiger definitie: Een systeem voor de rangschikking van archiefbestanddelen binnen 
een archief. 
50 De Graaff, Registratuur, 5-6. 
51 Formsma, Inventariseren, 25; zie voor Amsterdam: Van den Hoek Ostende, ‘indicateurstelsel’. 
52 Van Schie, Registratuur. 
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Een nevendoel van het onderzoek was het ontwikkelen van een methode voor dergelijk 
onderzoek. Dit afsluitend hoofdstuk geeft daarvoor een model. Het model is gebaseerd op 
bestuurs- en informatiekundige modellen. Een archiveringsysteem is een 
informatiesysteem, of – afhankelijk van de systeemvisie – is daarvan een onderdeel. Het 
model is evenzeer geïnspireerd op hedendaagse archivistische theorie, die de het belang van 
contextuele kennis voor de interpretatie van de documenten benadrukt. Het ontwikkelde 
model is dan ook een contextmodel. Het model is niet alleen toepasbaar voor de analyse en 
verklaring van de archivering, maar ook voor een diplomatische analyse van de 
documenten. Het geeft een concrete invulling aan de notie dat archief procesgebonden 
informatie is; het benadrukt de functie van de documenten in handeling en procedure en 
onderstreept de rol van de bij creatie, gebruik en archiveren betrokken personen. 
De kern van de methode is wat in hoofdstuk 2 de inferentie werd genoemd, het vergelijken 
van verschijnselen met een verzameling van mogelijke verklaringen, zoals dat in paragraaf 
10.6.2 en volgende voor Dordrecht gedaan is. De inferentie moet resulteren in conclusies. 
Als bijzondere methode voor de inferentie maakte ik gebruik van het concept reading the 
archive, dat ik aanvulde en nader preciseerde als indirect lezen, contextueel lezen, fysiek 
lezen, direct lezen en close reading (paragraaf 3.4). Het primaire doel daarvan is het 
verzamelen van gegevens; volgens de gekozen aanpak van grounded theory vindt analyse 
zoveel mogelijk tijdens het empirisch onderzoek plaats. Daardoor is de methode ook goed 
bruikbaar voor het toegepast onderzoek bij het toegankelijk maken van archieven. 
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Samenvatting in het Nederlands 

Archief is procesgebonden informatie. Archiefdocumenten danken hun bestaan aan 
werkprocessen van individuen en organisaties. Een traditionele metafoor noemt het archief 
de neerslag van het handelen. Het klassieke Nederlandse archivistische handboek, de 
Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van Muller, Feith en Fruin, 
stelt dat een archief een organisch geheel is, dat groeit met de organisatie die het vormt. De 
structuur van het archief is vooral een natuurlijke ordening, een vrijwel directe afgeleide 
van de structuur van de organisatie en de wijze waarop deze haar processen inrichtte. Een 
archivaris, die een afgesloten archief in beheer krijgt, moet zo weinig mogelijk in de 
oorspronkelijke ordening ingrijpen. De context van het archief is vooral de organisatie, de 
structuur van het archief weerspiegelt volgens de theorie van de auteurs van de 
Handleiding, idealiter de inrichting van de organisatie. 
 
De hedendaagse archiefwetenschap heeft een genuanceerder kijk op de wijze waarop 
archieven gevormd worden. Archiveren is niet een natuuurlijk proces, maar het gevolg van 
bewuste of onbewuste beslissingen van mensen in de organisatie om documenten te maken 
en deze te bewaren. De Franse filosoof Derrida sprak van archiviation, Ketelaar van 
archivalisering. Tussen handelen en archief plaats ik twee lagen: het documenteren, dat is 
het maken en gebruiken van documenten, en het archiveren, het bewaren ten behoeve van 
mogelijk toekomstig gebruik. Tussen handelen en documenteren en tussen documenteren 
en archiveren vindt de archivalisering plaats. Archiveren begint dus al bij de beslissing om 
voor het uitvoeren van activiteiten documenten te maken. Het geheel van documenten, 
mensen, middelen, methoden en processen dat de archivering regelt en uitvoert, is het 
archiveringsysteem. Een archiveringsysteem kan op een bijna eindeloos aantal manieren 
worden vorm gegeven: door gebruik te maken van hulpmiddelen, speciaal opgeleide 
mensen in te zetten, strakke regels te definiëren, of juist alles op zijn beloop te laten. Het 
archiveringsysteem is de interface tussen de organisatie en haar archief. De inhoud en 
structuur van het archief zijn in de eerste plaats bepaald door het functioneren van het 
archiveringsysteem. Archiveringsystemen zijn niet statisch, ze vertonen gedrag. Dat gedrag 
wordt bepaald door contextuele invloeden: wet- en regelgeving, technologie, opvattingen 
en kwaliteit van mensen, veranderingen in het takenpakket, of veranderingen in de 
organisatiestructuur. Omdat het gedrag van het archiveringsysteem de samenstelling van 
het archief bepaalt, wijzigt de structuur ervan in de loop van de tijd. De ene, ideale 
oorspronkelijke orde in het archief waarnaar de archivarissen uit de klassieke school van 
Muller, Feith en Fruin op zoek waren, is een idee fixe, dat zeker bij een archief van grotere 
omvang in tijd en ruimte niet bestaat. De ordening van het archief is zo dynamisch als het 
systeem dat het vormt. Voor een goede interpretatie van een archief volstaat dan ook niet de 
reconstructie van de oorspronkelijke orde en de analyse van de samenhang tussen de 
bestanddelen waaruit het bestaat, maar moet vooral het gedrag van het archiveringsysteem 
gekend en begrepen kunnen worden.  
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Hoe kan dan het gedrag van een archiveringsysteem, dat niet meer direct in de 
werkelijkheid te observeren is, onderzocht en gekend worden?  
Als kader voor een dergelijk onderzoek heb ik in hoofdstuk 2 twee conceptuele modellen 
ontwikkeld die het archiveringsysteem als onderzoeksobject afbakenen en in abstracte 
termen beschrijven. Het eerste model is gebaseerd op een bestuurskundig model van 
Blumenthal, dat de relatie tussen organisatiestructuur, de processen, de informatie (archief), 
de besturing (organisatie) en de omgeving. Een andere weergave van in wezen hetzelfde 
model, verdeelt het onderzoeksgebied in vier domeinen: de organisatie, het handelen (taken 
en processen), het documenteren (het maken en gebruiken van documenten) en het 
archiveren.  
Een tweede model beschrijft de componenten en processen van het archiveringsysteem zelf. 
Dit model maakt het mogelijk de contextuele invloeden op het systeem verder te analyseren 
door vast te stellen op welk proces ze inwerkten en welke componenten bij dat proces 
betrokken waren.  
 
Na het kader beschrijf ik in hoofdstuk 3 (paragrafen 3.1-3.4) de methode van 
gegevensverzameling ten behoeve van onderzoek naar het gedrag van archiveringsystemen 
in het verleden. Uitgangspunt daarvoor is dat het archiveringsysteem zelf niet kan worden 
waargenomen en dat er geen levende herinnering aan het systeem beschikbaar is. De 
belangrijkste kenbron is het archief dat door het systeem was gevormd en beheerd. 
Geïnspireerd door het concept van reading the archive, de notie dat de teksten zelden direct 
spreken, maar altijd in hun context gelezen moeten worden. Ik heb het concept voor de 
onderzoeksmethode geconcretiseerd door het op te splitsen in verschillende vormen: 
Indirect reading; contextual reading; structural reading: physical reading; direct reading 
en close reading.  
 
Het grootste deel van het boek bestaat uit de toepassing van model en methode op een 
concrete casus: de archiefvorming en archivering van het stads- en gemeentebestuur van 
Dordrecht. Dit deel van het onderzoek heeft twee doelen. Het eerste is de beantwoording 
van de vraag hoe het archiveringsysteem in Dordrecht werkte; anders gezegd: wat bepaalde 
de huidige vorm van het archief. In de tijd strekt het onderzoek zich uit van het begin van 
archivering in de dertiende eeuw tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 
ongeveer 1920 paste Dordrecht een model-archiveringsysteem toe, waardoor het gedrag in 
hoge mate tevoren bepaald was. In reikwijdte blijft het onderzoek beperkt tot het bestuurs- 
en rechterlijk archief; het laatste tot aan de opheffing in 1811 van het lokale gerecht, de 
kamer Juditieel. Het bestuursarchief bestaat uit de archieven van de opeenvolgende 
bestuursorganen in achtereenvolgens de middeleeuwen, Ancien Régime, Bataafs-Franse 
tijd, de periode vanaf 1813 tot aan de gemeentewet en de periode vanaf 1851.  
 
Inhoudelijk heb ik in paragraaf 3.2 de keuze gemaakt om onderdelen van het archief te 
bestuderen die kenmerkend voor de administratie waren, verspreid over de verschillende 
taakgebieden, bestuursorganen en perioden. Hoofdstuk 5, het eerste onderdeel, de charters, 
heeft als taakgebied de bescherming van de rechten en privileges van de stad, voornamelijk 
in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. De veilige bewaring van deze waardevolle 
documenten was belangrijker dan hun toegankelijkheid.  
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De tweede deelcasus (hoofdstuk 6) heeft de registervorming als onderwerp, vooral die van 
het gerecht. In het bijzonder werd het fenomeen bifurcatie bestudeerd, het voortkomen uit 
het enkele veertiende-eeuwse stadboek van een steeds gevarieerder wordend palet aan 
bijzondere series in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw. Het derde onderdeel 
wordt gevormd door de vastlegging van de besluiten van de bestuursorganen. Een stedelijke 
administratie wordt gekenmerkt door een collegiale bestuursvorm, het vergaderen is één 
van de dominante processen. Dit deelonderzoek loopt in de tijd van het begin van de 
zeventiende eeuw tot in het interbellum. Het belang dat het bestuur in deze documenten 
stelde wordt weerspiegeld in de vorm en archivering.  
De financiële administratie, in het bijzonder die van de zeventiende, achttiende en vroege 
negentiende eeuw, is een vierde deelonderzoek. De analyse van de complexe verhouding 
tussen de talrijke series particuliere rekeningen en de stadsrekeningen geeft structuur aan 
dit hoofdstuk 8.  
Als laatste deelcasus beschrijft hoofdstuk 9 de overgang naar de op dossiervorming 
gebaseerde archivering van de twintigste eeuw. Het onderzoek laat aan de hand van een 
aantal oudere series zien dat dossiervorming al eerder voorkwam: voor rechtzaken waarin 
de stad was verwikkeld, voor het in commissie voorbereiden van besluiten, of juist voor de 
uitvoering van in de vergaderingen genomen resoluties. De impliciete regel was dat in 
vergaderingen behandelde stukken bij de notulen werden ingebonden; de uitzonderingen 
bleken verklaarbaar. Al aan het einde van de negentiende eeuw wordt de regel dat de 
vergaderstukken tot dossiers worden geordend; slechts in de notulen van de gemeenteraad 
zet de oude traditie van toevoegen van de bijlagen zich nog voort.  
 
Aan het empirisch onderzoek gaat in hoofdstuk 4 een onderzoek naar de institutionele 
context van de archiefvorming vooraf. De ontwikkeling van het Dordtse stads- en 
gemeentebestuur wordt beschreven om in het bijzonder contextual reading mogelijk te 
maken. Bij dit onderzoek wordt ook het ambtelijk apparaat geanalyseerd. Het zijn toch 
vooral de ambtenaren die de documenten maken, bewerken en archiveren. De groei van het 
ambtelijk apparaat tegen het einde van de negentiende eeuw verklaarde voor een belangrijk 
deel de veranderingen in de archivering. Voorbereiding en uitvoering van besluitvorming 
vond niet langer in de vergaderzaal plaats, maar aan de bureaus van de ambtenaren. 
Documentatie en archivering veranderden van collegiale naar bureaucratische.  
 
Een tweede voorbereidend onderzoek betreft de geschiedenis van de archiefzorg in 
Dordrecht, zowel de materiële als de intellectuele. Dit onderzoek, gepresenteerd in 
paragrafen 3.5 en 3.6 geeft gedeeltelijk verklaringen voor het ontbreken van bestanddelen – 
bijvoorbeeld als gevolg van brand. De beheersgeschiedenis verklaart ook de verdeling in 
verschillende archieven. De conclusie kan getrokken worden dat het archief, ondanks 
vernietiging die heeft plaats gevonden, zeker vanaf het einde van de zestiende eeuw een 
goede representatie is van de activiteiten die de bestuursorganen en hun ambtenaren 
ontplooiden.  
De toegangen zijn redelijk bruikbaar al blijken ze soms, in plaats van een wegwijzer in het 
archief te zijn, naar dwaalsporen te voeren. Van Dalens inventaris van het middeleeuwse 
archief is geheel volgens de regels van de Handleiding samengesteld, waarvoor hij de 
oorspronkelijke orde van de charters drastisch verstoorde. Dankzij de vermelding van de 
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oorspronkelijke signatuur kan de oude orde wel gereconstrueerd worden. De 
standarchieven 3 (1572-1795), 4 (1795-1813), 5 (1813-1851), 6 (na 1851) en het oud 
rechterlijk archief zouden geheel opnieuw geïnventariseerd moeten worden.  
 
Het archief geeft in aanzienlijke mate zijn geheimen over het gedrag van het documenteren 
en het archiveringsysteem prijs. Opvallend is de rol die de fysieke structuur van het 
stadhuis speelde: vanaf het Stadhuisplein gezien links de secretarie voor gerecht en 
Oudraad, rechts de burgemeesters en de thesaurie. In het midden de grote zaal en de 
vierschaar.  
 
De series resolutie- en notulenboeken zijn (vrijwel) volledig. Die van de Oudraad zijn het 
best verzorgd; die van de burgemeesters bereiken pas in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een vergelijkbaar niveau. De registratie van beslissingen van het gerecht vond in een 
aantal registers plaats: resolutieboek, notulenboek, rekestboek, burgerboek, brievenboek en 
aktenboek. In het algemeen is het rechterlijk archief minder verzorgd dan dat van de 
Oudraad en burgemeesters.  
Het archief getuigt niet van een grote administratieve discipline op de secretarie en 
thesaurie. Wat de thesaurie betreft wordt het zicht op het functioneren ontnomen door het 
volledig ontbreken van de boekhouding. Een reorganisatie in 1810 maakte een einde aan de 
verschillende afzonderlijke administraties en fondsen.  
 
Vergelijking van de archivering in Dordrecht met enkele andere, vooral Hollandse steden, 
laat meer overeenkomsten dan verschillen zien. Verschillen om de structuur worden 
doorgaans verklaard door de organisatiestructuur. Verklaringen voor de verschillen in 
kwaliteit, zowel wat volledigheid als oorspronkelijke toegankelijkheid betreft, moeten 
vooral gezocht worden in de kwaliteit van de secretarie of griffie. Het onderzoek bood geen 
ruimte voor een uitvoerige analyse.  
 
Om het tweede doel te bereiken heb ik met behulp van het opgestelde onderzoekskader in 
hoofdstuk 10 een verklaringsmodel ontwikkeld. Als basis daarvoor dient een 
referentiemodel voor diagnoseprocessen. Het vierdomeinen model is daartoe verder 
uitgewerkt. Voor het handelingsdomein heb ik de door Raadschelders ontwikkelde 
taxonomie van taakgebieden van lokale besturen aangepast aan de bevindingen in de 
Dordtse casus. Dordrecht had als stemhebbende stad grotere bevoegdheden dan de 
plaatselijke besturen waarop Raadschelders zich baseerde. De taakgebieden bepalen vooral 
de inhoud van de documenten.  
Voorts heb ik een taxonomie van procedures opgesteld, dat wil zeggen: de wijze waarop de 
processen worden uitgevoerd: constituerende processen (meestal door onderhandeling), 
vergaderprocessen, commissoriale processen, comparitieprocessen, verzoekprocessen, 
correspondentieprocessen, uitvaardigingprocessen, rolprocessen, financiële processen, 
benoemingsprocessen, bureaucratische processen en aanbestedingsprocessen. Deze 
procedures bepalen in hoge mate de vorm en de specifieke rol van de documenten.  
Tenslotte kan onderscheid gemaakt naar het effect dat de handelingen beogen: beschikkend, 
bewijzend, ondersteunend of verhalend. 
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In het documentatiedomein worden de documenten gemaakt, daarin wordt dus de vorm 
van de documenten bepaald. In een tabel is het verband tussen taakgebieden, procedure en 
documentvorm inzichtelijk gemaakt.  
 
Voor de bouw van het verklaringsmodel zijn de feitelijke resultaten van de casus de 
bouwstenen. Het verklaringsmodel laat zien hoe het archiveringsysteem het archief bepaalt; 
hoe het documentatiedomein het archiveringsysteem beïnvloedt en hoe het 
handelingsdomein bepaalt welke documenten gemaakt en gebruikt worden. Het 
handelingsdomein en documentatiedomein werken vooral indirect op het 
archiveringsysteem en het archief in. De klassieke metafoor is dus een onnauwkeurige en te 
eenvoudige voorstelling van zaken. Het organisatiedomein, waarop de klassieke 
archivistiek zich richtte, beïnvloedt alle drie andere domeinen, maar de inhoud en structuur 
van het archief wordt door een complexere context dan alleen de organisatie bepaald.  
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Summary in English 

Records are process-bound information created in the work processes of individuals or 
organizations. A traditional metaphor describes an archive as the sediment of business 
transactions. The classic Dutch archival textbook, the Manual for the Arrangement and 
Description of Archives by Muller, Feith and Fruin asserts that an archival fonds is an 
organic whole, which grows with the organization that creates it. According to the three 
authors, the structure of the fonds is above all a natural order, almost directly deriving from 
the organizational structure and the way in which the records creator organized its 
functions. An archivist who takes closed archival fonds in custody should intervene as little 
as possible in the original order. The context of the fonds consistes primarily in the creating 
organization; the internal order of the fonds represents ideally the organizational structure. 
 
Present archival science takes a more differentiated view on the way archives are created. 
Archiving is not just a natural process, but the result of conscious and unconscious 
decisions by people within the organization to create documents, and eventually to preserve 
them. The French philosopher Jacques Derrida coined the term archivization; Ketelaar 
introduced archivalization in the Netherlands. Between acting and archive,  I would place 
two layers: documenting - that is making and using documents – and archiving, or 
recordkeeping –that is setting aside for possible future reference. Between acting and 
documenting, and documenting and archiving the process of archivalization takes place. 
Archiving starts with the decision to use documents for a business process. The 
organizational function that performs archiving is the recordkeeping system. By  record 
keeping system, I designate not just documents, but also the people, means, methods and 
processes. A recordkeeping system can be implemented in an almost endless number of 
ways and various kinds of means: to employ records professionals, to define rules to obey, 
or just to let things go as they go. The recordkeeping system is the interface between the 
organization and its archive. Contents and structure of the archive are in the first place 
defined by the recordkeeping system. Recordkeeping systems are not static, but have a 
behaviour. This behaviour is conditioned by contextual influences, such as the legal system, 
technology, ideas and capacity of people, organizational changes, and  organizational 
structure. Because the behaviour of the recordkeeping system determines the composition 
of the archive, the structure of the archive changes over time. The one and only original 
order of the archive, where archivists from the classic school of Muller, Feith and Fruin 
posited, is an idée fixe, which extend in space and time does not exist. The order of the 
archive is as dynamic as the system which constitutes it. For a meaningful interpretation of 
an archive, the reconstruction of the original order and the analysis of the relationships 
between the component parts are not sufficient. Above all the behaviour of the 
recordkeeping system must be known and understood.  
 
How then can we know the behaviour of a recordkeeping system that is no longer in place 
and cannot been observed? As a framework for such a research I developed in chapter 2 



 

 

 

336

two conceptual models, which define the recordkeeping system as an object of research, 
and describe its characteristics in conceptual terms.  
 
The first model is based on a business management model by Blumenthal. It identifies the 
relationships between the organizational structure, the business process, the information 
(records), the controls, and the environment.  The same model can also be viewed as 
dividing the area of research into four domains: organization, acting (tasks and processes), 
documenting (making and use of documents) and archiving.  
 
A second model describes the component parts and the processes of the recordkeeping 
system. This model facilitates the analysis of how contextual influences operate upon 
recordkeeping processes, and to establish which component parts are linked to that process. 
 
Following this framework I describe in chapter 3 the method of data collection needed for  
research into the behaviour of an historical recordkeeping system. The starting point is that 
the system itself cannot be observed and that no living memory of the system is available. 
The most important source of knowledge is the archive that has been formed and kept by 
the recordkeeping system. The method of collecting those data was inspired by the concept 
of reading the archive, the idea that the texts in an archive rarely speak for themselves, but 
always have to be read in their context. I gave a more concrete form to the concept by 
splitting it up into different aspects: indirect reading, contextual reading, structural reading, 
physical reading, direct reading and close reading.  
 
The major part of the book consists of a case study where the models and methods 
developed in this framework are applied to the recordkeeping in the town administration of 
Dordrecht. This part of the research serves two goals. The first is to answer  the question of 
how the recordkeeping system of Dordrecht functioned in the past. To put it in another 
way: what determined the contents and structure of the archive as it is today in the city 
archives. The time frame is from the thirteenth century up to the eve of World War 2. From 
1920 onwards Dordrecht applied a standard recordkeeping system, because of which the 
behaviour of the recordkeeping system largely became pre-defined.  
The second goal was to develop an explanatory model of the behaviour and processes of a 
recordkeeping system. 
 
The scope of the casestudy is the records created by the city administration: the successive 
councils, boards, local court of justice (until 1812), and the supporting secretariat and 
financial departments.  
 
As to contents I made in section 3.3 the choice to study those series and sub-fonds which 
are characteristic for the administration, covering various tasks, offices, and periods.  
The first part (chapter 5), the charters, belonged to the function to protect the rights and 
privileges, mostly in the middle ages. Therefore these valuable documents were safely kept 
in a chest, closed with six, later twelf locks. Preservation prevailed access.  
Chapter 6, the second part of the casestudy analyses the formation of a series of registers, in 
particular those created by the local court of justice. The main subject is the phenomenon of 
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bifurcation - the ‘birth’ of new types of registers in the sixteenth, seventeenth and 
eighteenth century, from the once one and only town book in the fourteenth century. 
The third part, chapter 7, is the recording of decision making by the councils and boards. 
One characteristic of a local administration is the collegial form of government of which 
meeting is one of the dominant activities. The series of minutes of the meetings are the 
backbone of the archive. The importance that the administration attached to these records is 
clearly visible in both form and archiving. The time period covers over four centuries, from 
the beginning of the seventeenth century until circa 1940. 
The financial administration, in particular that of the seventeenth, eighteenth and early 
nineteenth century is the fourth part of the case study. The analysis of the complex archival 
bond between the numerous series of accounts and the main series of annual accounts 
structures this chapter 8.  
As the last part describes chapter 9 the transformation of the administration around 1900 
towards a recordkeeping system based on case files. The casestudy demonstrates that files 
did exist for centuries: for trials in which the town was involved; for the preparation in 
committees of decision making; or for executing decisions. The implicit rule was that all 
single documents discussed in the meeting were bound with the minutes. For all 
exemptions an explanation was given. By the end of the nineteenth century the explicit rule 
was that those documents were put in case files. Only the city council continued the 
traditional methods of attaching single documents directly to the minutes.  
 
Prior to this empirical research in the archive, I explore in chapter 4 the institutional context 
in which the records were created. The development of the Dordrecht local government is 
described in order to make contextual reading possible. A part of this research is devoted to 
the local civil service. It is the secretaries and other staff that made, utilized, and eventually 
archived the documents. The growth of the civil service by the end of the nineteenth 
century is one explanation of the big change in the recordkeeping system. The preparation 
and execution of decision making  no longer took place in the meeting room, but at the 
desks in the secretariat. Documenting and archiving moved from a collegial style towards a 
bureaucratic system.  
 
A second area of preliminary research regards the history of archives management in 
Dordrecht, both physical and intellectual – preservation and description. This research, 
presented in chapter 3, helps to partly explain why some record series did not survive, for 
instance because of fire. The custodial history explained as well the division of the archive 
in different record groups. A conclusion is that, despite many losses, at least from the end 
of the sixteenth century the archives is a good representation of the activities of the 
administration.  
 
The catologues compiled by three generations of professional archivists, and recently edited 
by the municipal archives for publication on the website proved to be useable; however, too 
often rather than being a guide into the archive they led to wrong pathways. The inventory 
that J.L. van Dalen made of the fonds SA 1 (1200-1572) is fully compliant with the rules of 
the Manual; therefore he disturbed the original order of the charter chest. Thanks however 
to adding the original signatures to the descriptions, the original physical order can be 
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reconstructed. The inventories of the fonds SA 3 (1572-1795), SA 4 (1795-1813), SA 5 
(1813-1851), SA 6 (1851- ) and the fonds of the local court of justice should be completely 
redone. 
 
The archive reveales much about the procedures of documentation as well as about the 
behaviour of the recordkeeping system. A remarkable finding is the role of the physical 
structure of the old town hall in which the records over almost four centuries have been 
created and kept. Seen from the square in front of the building, the secretariat of the council 
and the court of justice was housed on the left hand side, in attached houses. At the right 
hand side were the burgomaster’s room and the treasury. These offices were divided by the 
main meeting hall.  
 
The series of minutes of the various councils and boards are almost complete, 
contemporarily indexed, and in good physical condition. The minutes of the meetings of the 
council are of the highest quality; those of the burgomasters only reached a comparable 
level by the end of the eighteenth century. The decisions of the court of justice were 
recorded in various parallel series: resolutions, minutes, copy books and similar registers. 
Generally the series in the fonds of the court have a lower quality, partly due to the 
intensive, daily use of most of them. The major part of the archive does not demonstrate a 
great administrative discipline, neither in the secretariat, nor in the treasury. As for the 
latter, a reliable view on its functioning is impossible because of the missing of the book 
keeping system underlying the annual accounts. Reorganization in 1810 terminated the 
existing separate financial administrations and funds. 
 
Comparison of recordkeeping in Dordrecht with other towns in Holland resulted in more 
similarities than in differences. Differences in the structure of an archive are usually caused 
by differences in the organizational structure.   
Explanations for differences in quality, both regarding completeness as well as 
accessibility, are likely to be found in the quality of the secretariats involved. This research 
did not allow for an extensive comparison and analysis.  
 
The second goal of the research was the compilation of a model and method for analysis 
and explanation of the behaviour of a local recordkeeping system. Supported by the 
framework in this analysis of a recordkeeping system such a model is developed in chapter 
10, based on a reference model for a diagnosistic process. Therefore, I detailed the 
conceptual four domain, mentioned above.For the functional domain Raadschelders 
taxonomy of local government tasks is adapted to the results of the Dordrecht case study. In 
that during the Ancient Régime Dordrecht was a town with full rights to vote in the States 
of Holland, and thus possessed a larger mandate than  small country side communities, 
Raadschelders taxonomy was expanded for the casestudy. Above all  the tasks define the 
contents of the documents. Secondly a taxonomy of procedures is compiled, that is: the 
administrative procedures through which the processes are carried out: constitutional  
(usually by negotiation), meeting, ad hoc committee , comparition, request processes, 
correspondence, issuing processes, administering justice, bureaucratic, and tender. The 
procedures define for the largest part the form and function of the documents. Finally, a 
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distinction is made between the effects of the processes aimed at: dispositive, probative, 
supporting or narrative. 
 
Logically, documents are created in the documenting domain; that is the space in which it is 
defined. A table elucidates the relations between tasks, procedures and documentary forms. 
 
The results of the empirical research are the building blocks of this explanatory model. The 
model shows how the recordkeeping system determines the archive, how documentation 
influences recordkeeping, and how the task domain determines which information has to be 
recorded and used. Both the task and documentation domains affect indirectly and directly 
the recordkeeping systems. Therefore, the classic metaphor of organic growth lacks 
precision and is an overly simplistic presentation of the processes involved. The 
organization domain, on which the classic archival theory focused as the locus of 
provenance, affects all three other domains, but contents and structure of the archive is 
determined by a more complex context than the organizational structure. 



 

 

 

340

 



 

 

 

341 

Bijlagen 

10.8 Bijlage 1: Termen en begrippen 

 
 
Achten 

Bestuurscollege van acht personen, dat de gilden vertegenwoordigde.  
 
Admodiatie 

Afkoop door een groep van een bepaalde belasting of heffing. (Elias, Belastingen, 42, noot 33).  
 
Apostille 

Kanttekening op een document. Het proces-verbaal van het afhoren van de stadsrekening werd 
als een apostille aan het eind van de rekening geschreven. 

 
Appointement 

Beschikking op een rekest. Het gerecht gebruikte de term appointement ook voor de beschikking 
in een rechtzaak. 

 
Archiefbestanddeel 

Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in 
onderlinge samenhang te raadplegen. (Archiefterminologie 11).  

 
Attestatie 

Verklaring, afgelegd voor het gerecht of voor een notaris.  
 
Besogne  

Opdracht aan een commissie om een bepaald probleem op te lossen of een taak uit te voeren.  

Bestanddeel 
Zie archiefbestanddeel. 

Blaffaard 
Oude term voor legger.  

Burgemeesters en regeerders 
De term komt vooral in de achttiende eeuw voor. Burgemeesters met of mede namens de 
schepenen, als bestuursorgaan.  

Certificatie 
Verklaring door het gerecht afgegeven ten behoeve van een burger.  

Collaterale successie (impost op de) 
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Gewestelijke belasting op vererving, zijlijn, maar ook niet verwanten, echtgenoot zonder 
kinderen, opgaande lijn. Geheven op alle roerende en onroerende zaken; schulden mogen niet 
worden afgetrokken. (Elias, Belastingen, 32) 

Comparant  
Een persoon die voor een college of functionaris verschijnt. De term wordt ook door notarissen 
gebruikt: “Heden compareerde voor mij …”  

Depeche 
Zeventiende- en achttiende-eeuwse term voor een uitgaandeambtelijke brief. Zie ook expeditie.  

Dingtaal 
Oorspronkelijk formules om die in een rechtsgeding gebruikt werden. In de zeventiende- en 
achttiende eeuw het geheel van bij een proces gebruikte attestaties, verhoren enz.  

Dossier 
Archiefbestanddeel, bestaande uit alle archiefbescheiden in één archief, die dezelfde zaak 
betreffen. (Archiefterminologie 110). In de praktijk komen ook personendossiers, objectdossiers, 
of onderwerpdossiers voor. 

Expeditie 
De versie van een uitgaand stuk dat aan de geadresseerde wordt verzonden.  

Exue, Recht van, 
Stedelijke belasting die men moet betalen wanneer men de stad verlaat met medeneming van zijn 
roerende goederen, een compensatie van het verlies van kapitaal. (Elias, Belastingen, 21). 

Grosse 
Het exemplaar van de akte dat aan de belanghebbende(n) bij de rechtshandeling wordt gegeven. 

Haardstedengeld 
Gewestelijke belasting, geheven op het aantal haardsteden of schoorstenen. In Holland opnieuw 
ingevoerd bij plakkaat in 1600. (Elias, Belastingen, 31) 

Indicateur 
Agenda van ingekomen en/of uitgaande stukken. Het register vermeldt doorgaans de datum van 
binnenkomst of verzending, bij ingekomen stukken ook de datum van het stuk, de afzender of 
geadresseerde, soms het onderwerp, de actie die wordt ondernomen en eventueel waar het na 
afdoening is opgeborgen. De Archiefterminologie (141) maakt onderscheid tussen een agenda en 
indicateur. Het eerste geeft geen aanwijzing van de berging. Ik hanteer echter in alle gevallen de 
term indicateur, aangezien tot aan 1910 het betreffende college of functionaris werd vermeld, en 
de berging per college steeds chronologisch was. De indicateur is via de Franse administratie in 
Nederland gekomen.  

Jaargeding 
Civiele rechtzaken met betrekking tot schulden, waarvoor drie maal per jaar de gelegenheid was, 
waarin schepenen direct vonnis wezen. 

Klapper 
Alfabetische index, doorgaans op namen, maar ook op onderwerp.  

Legger 
(a) Staat van te ontvangen vaste inkomsten. 
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(b) Staat of register van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende 
goederen. 

Lias 
Een hoeveelheid losse stukken die door middel van een draad aan elkaar zijn bevestigd. 

Makelaardij 
(In Dordrecht) Bemiddeling bij de verkoop van stapelgoederen. De verschillende makelaardijen 
werden jaarlijks verpacht.  

Mazelaar 
Kadewerker, lader en losser van schepen. Het aantal mazelaars was, zoals dat ook voor een 
aantal andere beroepen gold, beperkt. Het gerecht besliste over toelating tot de uitoefening van 
het beroep. 

Minuut 
Vastgesteld concept van een brief, een akte of resolutie.  

Namptissement 
Tot zekerheid storten van de gevorderde som.  

Notulen 
Zie Resolutie.  

Oorgeld 
Gewestelijke belasting op paarden. Niet te verwarren met Oortjes op de gulden.  

Oorkonde 
Akte, doorgaans op perkament geschreven en ter bekrachtiging bezegeld. De archivistiek 
hanteert hiervoor de term charter. 

Oortjes op de gulden 
Een extra, stedelijke heffing op de transporten, ingesteld bij resolutie Oudraad 10-5-1694, en 
geïnd door de secretarie. 

Oudraad 
De Dordtse benaming voor de vroedschap.  

Patent, recht op 
Belasting op beroepen, ambachten, bedrijven, handel. (Elias, Belastingen, 79). Te zien als een 
voorloper van de vennootschapbelasting. 

Personele quotisatie 
 Zie Quotisatie. 

Pleziergeld 
Imposten op plezierschepen en wagens (1671). Van 1641-1649 waren alle voertuigen belast, 
maar dat belemmerde de handel. In 1791 ‘pleziergeld’ genoemd. (Elias, Belastingen, 37). 
Dordrecht legt hierop nog eens een eenmalige heffing bij aanschaf [?], resolutie OR 17-3-1727. 

Pondgaarder 
Tussenpersoon in de graanhandel, zijnde niet zelf een graanhandelaar. Te vergelijken met een 
makelaar, vendumeester. Ordonnantie 1726 in 134/22. 

Procureur 
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Zaakwaarnemer voor partijen in rechtszaken. 

Protocol 
Register van minuten van akten. 

Rantsoen(gelden) 
Opslag die door belastingpachters moest worden opgebracht boven de overeengekomen 
pachtsom. Voor de gemenelandsmiddelen bedroeg het rantsone 5%. De helft daarvan was 
bestemd voor de predikantstractementen, een kwart voor de armen en een kwart voor de 
onkosten van de verpachting. (Liesker-Fritschy, Gewestelijke belastingen Holland, 45, noot 167) 

Rekest (request) 
Verzoekschrift. Rekesten hebben een zeer formele redactie: “Geeft eerbiedig (reverentelijk) te 
kennen …”. Ze zijn in de derde persoon opgemaakt en sluiten af met de zinsnede: “’welk 
doende.” De beslissing op een rekest werd doorgaans in de marge geschreven, het zogenaamde 
appointement (kantbeschikking). Het originele rekest ging dan naar de verzoeker terug, de 
administratie registreerde verzoek en beschikking in het rekestboek. 

Rendant 
Rekenplichting functionaris, degene die een rekening ter afhoring aanbiedt.  

Resolutie 
Besluit van een college. De resoluties werden geregistreerd in het resolutieboek. Het 
resolutieboek kan de overwegingen bevatten, maar niet de inhoud van de beraadslagingen. 
Notulen leggen wel de min of meer uitvoerig de beraadslagingen vast, ook als er geen besluit op 
volgt.  

Quotisatie 
Aanslag (Elias, Belastingen, 35).  
Personele quotisatie: een persoonlijke heffing, doorgaans op vermogen of geschat verbruik.  

Redemptiegeld 
Belasting, in Holland ingevoerd in 1679 ter vervanging van een 11-tal middelen. Zout-, zeep-, 
heren- en redemptiegeld. In 1763 gaat men het heren- en redemptiegeld weer afzonderlijk van 
het zout- en zeepgeld heffen. (Elias, Belastingen, 39). 

Retributie 
Heffing waartegenover een prestatie staat (b.v. leges).  

Schaftgelden (schafgelden) 
Vorm van erfpacht van tuinen enz tussen stadsgracht en singel (?). Worden in de rekeningen GC 
1745 en 1755 afzonderlijk verantwoord. Er is een afzonderlijke ontvanger voor, die zijn eigen 
administratie bijhoudt.  

Schoorsteengeld 
Zie Haardstedengeld.  

Schrootampten 
Lips (55/56): “ambtenaren, die een ambt van de graaf in leen hadden, dat anderen bedienden”. 
Hij brengt het in verband met de kranen die de graaf liet bouwen ten behoeve van de handel, in 
het bijzonder de wijnhandel. Hij meent dat er veel meer dan de bekende 4 kranen geweest 
moeten zijn, “want er waren later dertien schrootambten.”.  
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De rekeningen groot comptoir 1745 en 1755 (3/2744, resp 3/2754) melden dat het recht van de 
13 schrootampten is begrepen in het recht van de makelaardije van grof en fijn zout, eerder 
verantwoord in de rekening. Bij de betreffende rubriek in elk geval nihil.  

Serie 
Volgens de Archiefterminologie een reeks (dat wil zeggen chronologisch geordende) 
gelijkvorminge archiefbestanddelen (107). Ik hanteer het begrip iets ruimer: een groep formeel, 
functioneel of organisatorisch bij elkaar behorende archiefbestanddelen.1 

Slagroede 
Het erf- of verkoophuis, horend bij de Bank van lening, geleid door de pachter van de Slagroede, 
de vendumeester. De panden die na een jaar en zes weken niet waren afgelost werden aan de 
Slagroede in het openbaar verkocht. De verkopingen vonden plaats ten overstaan van twee 
schepenen en de secretaris van de stad.  

Staten van Oorlog 
Jaarlijkse begroting die in de zeventiende en achttiende jaarlijks door de Raad van State aan 
de provincies werd gezonden. Ze vormden een steeds terugkerend belangrijk agendapunt in 
de vergaderingen van de Oudraad.  

Turftonsters 
Vrouwen die belast zijn met het lossen van turfschepen en het vaststellen van de juiste 
hoeveelheid turf ivm de te heffen impost. Werken in ploegendienst. Van stadswege 
gereglementeerd: aanstelling, reglementen, werktijden enz. (Van der Schoor, Rotterdamboek, 
66). 

Veertigen 
Kiescollege, ingesteld 1456, opgeheven 1795. Maakte de voordracht voor nieuwe schepenen.  

 

Verbaal 
Serie van op één dag of in één zitting vastgestelde minuten van besluiten, al dan niet met bijlagen 
en van voor kennisaangenomen archiefbescheiden. (Archiefterminologie 107).  

Verboekgelden 
Heffing op de overdracht van verpachte stadsgronden, geïnd door de ontvanger van de 
schaftgelden. Verboekgelden werden ook geïnd bij de overdracht van visstallen, vleesstallen en 
wantstallen. 

Verponding 
Gewestelijke belasting op de opbrengst van onroerende goederen. (Elias, Belastingen, 27).  

Visstal 
Kraam voor de verkoop van vis. Zie ook wantstallen. Er waren er 50.  

Vleesstal 
Kraam voor de verkoop van vlees. Er waren er 34. De stad genoot in 1755 al geen inkomsten 
meer; mogelijk het recht van verheergewaden (zie wantstallen) overgedaan aan het gilde van de 
vleeshouwers. 

Waalgeld 

                                                           
1 Zie de definitie van Series in de Engelse versie van ISAD(G), of van reeks in de Nederlandse versie.  
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Heffing op schepen. Vermeld in rekeningen groot comptoir 1745 en 1755 maar steeds nihil. 
Mogelijk een oude heffing die al lang niet meer geheven werd. 

Wantstal 
Kramen voor de verkoop van laken enz. Volgens de stadsrekeningen groot comptoir 1745 en 
1755 waren er 52. De stad ‘verheergewaadde’ deze, evenals de visstallen en vleesstallen, een 
eenmalige heffing wanneer een stal van eigenaar verwisselde.  

Zaak 
In de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval  (Archiefterminologie 
110, toelichting). 
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10.9 Bijlage 2: Secretarissen en pensionarissen 

 
Tot 1668 zijn de secretarissen en pensionarissen in één lijst opgenomen, omdat er geen duidelijke 
scheiding van de functies was. Voor zover bekend is wel aangegeven of de persoon hoofdzakelijk of 
uitsluitend secretaris of pensionaris was. Voor zover de opvolger-voorganger relatie duidelijk is, is 
dat vermeld. Na 1668 zijn afzonderlijke lijsten voor secretarissen en pensionarissen opgesteld. 
De lijst bevat geen schrijvers, van wie aangenomen kan worden dat ze niet in dienst van de stad 
waren, zoals Gibo of Albert van Egmond, of de door Dijkhof onderkende ‘handen’ in de dertiende en 
veertiende eeuw.  
Het symbool “<” voor een jaartal betekent vroegste jaar van vermelding; “>” betekent laatste jaar van 
vermelding. 
 

Secretarissen en pensionarissen tot 1668 
 
Jan (Janne) de clerck, <1277->1290.  

Maakt blijkens de stadsrekeningen 1283-1287 regelmatig reizen voor de stad.  
Ketelaar, ‘Clerc’; Burgers, Paleografie 233-238; Dijkhof, Oorkondenwezen, 141 
Burgers/Dijkhof, Stadsekeningen xxix. 

 
Gerard, klerk van de Dordtse burgers, <1290->1297. 

Hij is aanwezig bij het huwelijk van Jan I in 1297. Dijkhof, Oorkondenwezen, 158-159 acht het 
niet onmogelijk dat hij hand DoF is. 

 
Melis Stoke, 1296-1299.  

Ging over naar de kanselarij van Jan II. Dijkhof, Oorkondenwezen, 161-162. 
 
Didderic of Diederic, <1309->1312.  

Ketelaar, ‘Clerc’; Dijkhof, Oorkondenwezen, 141.  
 
Jan van Doornik, <1313->1323.  

Dijkhof, Oorkondenwezen, 141, 168.  
 
I Theod., <1355.  

Balen, Beschrijvinge, 357.  
 
Jacob Neve Michielsz. <1359-1387.  

Ketelaar maakt onderscheid tussen Jacob Neven en Jacob Neve Michielsz. Ik houd het erop dat 
het om dezelfde persoon gaat. 

 
Wilh. Vlaminc, <1371->1380.  

Balen, Beschrijvinge, 357; Ketelaar, “Clerk”; tekent een oorkonde 1371.  
 
Willem Kauwe of Cau, <1383-1400.  

Ketelaar, ‘Clerc’.  
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Heer Huyghen Jan Florisz., <1387->1391.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Vermoedelijk een priester; niet zeker dat het om een klerk in dienst van de stad 
gaat. 

 
Jacob Hamert, <1400–1404.  

Ketelaar, ‘Clerc’; volgens Balen, Beschrijvinge, 357 ontslagen op 16 januari 1404.  
 
Mr. Jan Haesbeen, <1401-1419.  

Ketelaar, ‘Clerc’ geeft als oudste bron 1410. Wordt niet altijd met functie vermeld. Balen, 
Beschrijvinge, 358 

 
Jacob Tolner, <1409->1414.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Balen, Beschrijvinge: Io Tolner.  
 
Aelbrecht Gherardi, <1428->1438.  

Ketelaar, ‘Clerc’, Balen, Beschrijvinge, 358.  
 
Jan van Zutphen, <1436->1436.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Balen, Beschrijvinge, 357. Hij ontvangt een toelage van een pond per maand 
vanwege zijn staat van dienst en omdat hij nu oud en traag is geworden en zich niet meer in het 
levensonderhoud kan voorzien. Fruin, Oudste rechten, 2, 75 

 
N. Boy, <1439.  

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Claes Bot, <1443->1450. 

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt hem P.But; Ketelaar, ‘Clerc’ geeft als oudste bron de 
stadsrekening over 1445. 

 
Mr. Claes Scoenhout, <1444->1458. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Kokken, Steden en staten, 172. Ketelaar, ‘Clerc’ ziet in hem de eerste 
pensionaris vanwege de vele reizen die hij voor de stad maakt. Zie echter ook de opmerking bij 
Jan de clerc. 

 
Mr. Jan van Slingelant, <1446->1459.  

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Io. Albert de Egmond, <1457->1470. 

Balen, Beschrijvinge 358. Ketelaar, ‘Clerc’. De oudste bron uit 1461 noemt hem deken van de 
Grotekerk; stichter van de St Pancraskapel. Niet zeker of het om een klerk in vaste stedelijke 
dienst gaat. 

 
Mr. Adriaen van Dreyscher, <1468->1469. 

Zoon van Willem, geboren Holland (Dordrecht?). Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij 
Ketelaar, ‘Clerc’. Damen, Staat van dienst, 456, noemt hem pensionaris van Dordrecht 1468, 
1469. Magister artium 1449, baccalaureat in de rechten 1455. Studeerde in Keulen, 1445, 1448?; 
Orleans 1449. Hij wordt in SA 1, invnr 211 samen genoemd met Jan die Brouwer Michielsz (zie 
hierna) en Gillis Adriaensz, “hare dienaren en secretaris”. 



 

 

 

349 

 
Mr. Jan Brouwer, <1469? Overleden voor 31 maart 1496. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. Vermelding zonder functie in een akte uit 1469 (SA 
1, invnr 211) waarin hij met twee anderen voor de stad een handeling heeft verricht. Ketelaars 
oudste bron met functie is uit 1490. 

 
I.LL. Blaeuw, <1470. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
I. Heyn, <1473->1482. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Cornelis de Jonge, 1473-1477. 

Balen, Beschrijvinge, 355; niet bij Ketelaar, ‘Clerc’. Damen, Staat van dienst, 467. Van Gent, 
Pertijlike saken, passim, vooral 473. Kok, In dienst van het recht, 271. Geboren Dordrecht,  c 
1445, overleden 3 maart 1504. Baccalaureus Romeins recht, studeerde te Keulen en Orleans; 
heer van Baardwijk, 1501-1504. Zoon van Reinier de Jonge Willemsz en Johanna, dr van 
Gijsbrecht Quekel. Huwt Machteld, dr van Klaas van der Merwede (bastaardzoon van Dirk van 
der Merwede). 1477 raadsheer Hof van Holland (26-3-1477 – 10-10-1494 (Kok zegt 1493, 
daarna rekenmeester, 1493-1504) 

 
Cornelis Backer, <1476. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Jan van Schoonhoven, <1480. 

Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Ketelaar, ‘Clerc’. Buchelius2 geeft 1480 als datum. 
Kokken, Steden en staten, 172 neemt aan dat hij het latere lid van het Hof van Holland is. 
Damen, Staat van dienst,  490 (vóór mei 1480). Van Gent, Pertijlike saken, 258 verwijst naar 
GAD hs 2407 f 116v (manuscript Gouthoeven). Hij geeft op 473 preciese data van 
raadheerschap: 25-5-148 tot 6-9-1503.  
Bastaardzoon van Jan van Schoonhoven of zoon van Gerard van Schoonhoven. Studeerde in 
Keulen (1463?) of Leuven (1475?). Overlijdt 6-9-1503. 

 
Jo Govers, <1481. 

Ketelaar, ‘Clerc’; niet in Balen, Beschrijvinge.  
 
H. Boys, <1481. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Pouwels van Overmersche, c 1482. 

Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Ketelaar, ‘Clerc’. Kokken, Steden en staten, 
172. Dezelfde als mr. Pouwels van Ammersoyen? (Zie hierna) 

 

                                                           
2 Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa, van Aernout van Buchel,  UB Utrecht, hs 
1648. Digtaal op www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/inscriptiones/. Geraadpleegd 22-6-09 
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Mr. Pouwels van Ammersoyen, <1482->1501 (wrs 1503). 
Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge. Kokken, Steden en staten, 172. Van Dalen, 
Regestenlijst. SA 1, 437 (1485) en invnr 440 (1501). Afkomstig uit Hattem. Studeert in Keulen 
tussen 1473 en 1477. Overleden in 1503. 

 
Mr. Pieter Govertsz. Keijser, <1483-1503.  

“Die doctoer.” Overleden 3 november 1503 Niet in Balen, Beschrijvinge. Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Jan van der Sande, ca 1485. 

Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Kokken, Steden en staten.In SA 1, invnr 437 
(1485) ff 76v, wordt Jan van der Sande Pietersz als pensionaris genoemd. Daar ook sprake van 
de twee (niet bij name genoemde) secretarissen.  

 
Mr. Thielman Gerritsz Monnenszoon, <1487->1537. 

Is zeker dezelfde als T.Gherardi, genoemd in Balen, Beschrijvinge,358. Mogelijk ook de NN die 
Ketelaar, ‘Clerc’ noemt als vierde, niet met name genoemde secretaris in de stadsrekening van 
1490. Apostilleert stadsrekeningen, o.a 1529, 1535 en ondertekent deze met T.Gherardi. 

 
Mr. Willem van Beveren, <1484-1506.  

Balen, Beschrijvinge, 358 geeft overlijden februari 1506; Ketelaar, ‘Clerc’. Ondertekent 
stadsrekeningen 1501 en 1503. 

 
Mr. Cornelis Jacobi, <1497->1508.  

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt ook Io[annes] Jacobi, 1502. Tekent een transportakte in mei 
1508 (archief 32, invnr 430-7). 

 
Mr. Jan Weynsz.(Wensen), 1496(?)->1511. 

Waarschijnlijk alleen pensionaris. Niet bij Kokken, Steden en state, .dus mogelijk na 1494. 
In SA1, invnr 440 (1501) heeft hij een wedde dat eenvijfde is van dat van Pouwels van 
Ammersoyen. Buchelius noemt hem Jan Wensen Fak, in 1496 assistent van deze. In SA 1, invnr 
441 (1503) reiskosten, tractement; in 1511 (SA 1, invnr 528) bevindt hij zich in Mechelen. Komt 
niet meer voor in SA 1, invnr 445 (1522). 

 
Mr. Jacob van Hooly (of Hoely), 1503. 

Buchelius noemt hem assistent van pensionaris Wenssen toen Pouwels van Ammersoyen in 1503 
(Buchelius waarschijnlijk abusievelijk 1502) gestorven was. 

 
Mr. Aelbrecht van Loo(n), 1506-1511.  

Pensionaris. Balen 355 (noemt hem Van Loon), tot 1511, ook Buchelius noemt hem Van Loon, 
hij geeft 1506 als jaar van in dienst treding. Kok, In dienst van het recht. Was samensteller van 
een privilegeboek, waarvan een kopie in stadsarchief 1, (X.15, nu invnr 664). Hij zou dan nog in 
1513 in dienst zijn, althans certificeert dan bovenstaand register en wordt nog ‘onze pensionaris 
genoemd’. SA 1, invnr 441 (1503) noemt hem der stede advocaat in’t Hof van Holland. Van der 
Aa, deel 11 (1865), 601 vermeldt: pensionaris Dordrecht 1505; substituut griffier Hof van 
Holland 1506; onbezoldigd raad Hof van Holland, 1510; raadsheer 1511-1513 en 1515-1525. 
Overleden 1525. Ook Buchelius vermeldt zijn raadsheerschap in 1511, maar noemt 1524 als jaar 
van overlijden. 

 



 

 

 

351 

Mr. Jacob de Vries Jansz., <1511->1545. 
Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’, vermelding in stadsrekening 1522.  

 
Mr. Adriaen Woutersz., <1512->1541. 

Balen, Beschrijvinge, 358: Adriaen de Woltre, Adriaen Woutersz., Adriaen Woltersz. Ketelaar, 
‘Clerc’, vermelding in stadsrekening 1535. Tekent nog een transportakte in 1541 (archief 32, 
invnr 430-11). 

 
Mr. Gerrit (Cornelisz.) Boegart (Boogaert, Boomgaard), 1513-1525. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356, geeft geen preciese jaren, Buchelius doet dat wel; hij 
noemt hem adjunct van Wenssen. Overlijdt volgens Buchelius in 1525. Komt o.a. voor in SA 1, 
600 (1513-1519) en in SA 1, invnr 445 (1522).  

 
Mr. Floris (Jansz.) Oem (van Wijngaarden), 1513-1518 en 1521-1527. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 355. Kok, In dienst van het recht, 276. Geboren te Dordrecht; 
promotie Leuven 1485. Rector daar in 1494. onbezoldigd raad Hof van Holland 1495, raad 
1496/1510. Pensionaris Dordrecht 1513, door Karel V  in 1518 uit zijn ambt ontheven, maar in 
1521 in functie zijn hersteld. Overleden 1527. (NNBW 3, 1914, blz 926). In een brief van 8-8-
1522, Van den Brandeler, Inventaris supplement, 148 (blz 32) is Floris Oem gedeputeerde in Den 
Haag, samen met Pieter Schoock Willemsz. Buchelius noemt hem in 1514 assistent van 
Boomgaard en Wenssen.  

 
Jacob van Teylingen, 1520. 

Balen, Beschrijvinge, 356. Buchelius geeft als jaar van in dienst treding als adjunct van 
Boomgaard 1520 en meldt dat hij kort daarop is overleden. Balen geeft 1520 als jaar van 
overlijden.  

 
Mr. Joost Bets, 1522-1537. 

Balen, Beschrijvinge, 358: Joes Betz. Hoofdzakelijk pensionaris, maar wordt in de stadsrekening 
1535 als een van de vier stadssecretarissen genoemd. Niet bij Ketelaar, ‘Clerc’. Wordt in 1537 
stadhouder van de lenen van Bergen op Zoom (Gedenkbord in de kerk van Bergen op Zoom). 
Buchelius vermeldt 1522 als jaar van indienst treding als adjunct van Gerrit Boomgaard, vanaf 
1525 alleen. Buchelius voegt aan zij naam “van Mechelen” toe. Bets zou echter (volgens het 
gedenkbord) in Gent zijn geboren. 

 
Mr. Nicolaas Bartholomusz de Groot, 1537-1553. 

Pensionaris. Ook Claes Bartholomei. Balen, Beschrijvinge, 356, ook 1038.Koopmans, Staten en 
steden, 247. Overleden 1553. Treedt volgens Buchelius in dienst in 1537; deze noemt hem 
adjunct van Bets, die overlijdt in dat jaar. Compareert in de Staten van Holland voor 1553. Reist 
diverse keren met andere vertegenwoordigers van de Staten naar Brussel, Gent of elders; 
vervangt soms de landsadvocaat. Buigt zich over kwesties i.v.m. privileges. De inventaris van 
stukken die hij onder zich had in SA 1, invnr 527.  

 
Willebroert Uyttenbroeck, <1535->1567. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Ketelaar, ‘Clerc’: is apostolisch en keizerlijk notaris en gaat als 
zodanig mee de rivier op om de diepte te peilen. Komt veelvuldig in de stadsrekeningen voor. 
Vaceert in 1550 enkele malen, dus fungeerde mogelijk ook als pensionaris. Lijkt toch 
hoofdzakelijk secretaris geweest te zijn. Apostilleert verschillende stadsrekeningen. Zijn 
handschrift ook in de schepenprotocollen. Met Jan van Naerssen (zie hierna) de schrijver van het 
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verpachtingsboek 1545-1575 (SA 1, invnr 525). Ondertekent een transportakte in 1535 (archief 
32, invnr 147-1. 

 
Jan (Johan) van Naerssen Antonides, <1541–1558. 

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt hem secretaris 1542 en meldt zijn overlijden in 1558; zoon van 
Anthonis van Naerssen, heren Jansz. Reist samen met zijn klerk in 1553 (SA 1, invnr 447). 
Apostilleert verschillende stadsrekeningen. De voornaamste samensteller van een bundel 
afkondigingen 1545-1558 in de UB Leiden.  

 
Mr. Willem Scoeck (Schook) Tielmansz., <1545–1572. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, “Clerck”, Hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, pensionaris, 
wordt zo aangeduid in de stadsrekeningen 1550 en 1558. Raad en pensionaris te Brussel, 1561. 
1/532 (1561), 1/542 (1561), 563 (1550). Compareert volgens Koopmans, Staten en steden, 247 
voor Dordrecht in de Statenvergaderingen tussen 1545 en 1571. Houdt zich bezig met 
belastingzaken. Buchelius geeft 1549 als jaar van in dienst treding, als adjunct van Boomgaard 
i.p.v. de Jonge, maar dat komt niet overeen met Koopmans. Gaat in 1572 niet met de opstand 
mee. 

 
Gheraert Michaelis (Michaelsz.), <1549->1574. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. Hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, secretaris. 
Ontvangt in stadsrekening 1558 een wedde als secretaris van de stapel, verleend bij acte van 13-
2-1555. Apostilleert stadsrekeningen. Maakt in 1573 enkele reizen.  

 
Mr. Cornelis van Hoogelande, 1555-1563. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Afkomstig uit Zeeland. Zoon van Casper van Hoogeland, 
president van het Hof van Utrecht. Was eerder pensionaris van Gouda (Koopmans, Staten en 
steden, 247). Treedt in 1559 enige tijd op als vervanger van de zieke landsadvocaat Adriaan van 
der Goes. Volgens Buchelius in 1553 in dienst als adjunct van De Groot en Schook.  

 
Jacob Pauli Hallincg, 1558–1590. 

Balen, Beschrijvinge, 1071: geboren 1532; blz 358 secretaris vanaf 1561; Ketelaar, ‘Clerc’.Was 
secretaris van de eerste “vrije”statenvergadering in 1572 te Dordrecht gehouden. Zeker sindsdien 
(ontslag van Scoeck) ook pensionaris. Gedeputeerde van de Staten-Generaal ivan 6-11-1589 tot 
15-3 1590. Per 1 februari 1590 raadsheer Hof van Holland 
(www.inghist.nl/onderzoek/publicaties/  ambstdragers en ambtenaren 1428-1461. Hoewel hij 
volgens Balen per 28-1-1558 secretaris zou zijn geworden, komt hij niet voor in de stadsrekening 
over dat jaar. Zijn handschrift is wel herkenbaar in het schepenprotocol 1558-1559 (ORA, invnr 
701, vanaf oktober 1558) 

 
Mr. Pieter Cornet, 1563-1572. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356, 845. NNBW IV,459. Brabander. Opvolger van Cornelis 
van Hoogelande (Koopmans, Staten en steden, 247). Vervangt in 1568 de door Alva 
gearresteerde landsadvocaat Jacob van den Eynde. Wegens compromitterend gedrag in 1572 bij 
de overgang van Dordrecht aangehouden. Bleef in hechtenis tot 1576. Overleden in 1587. Govert 
van Beaumont Jansz (schepen) en Jacob Pauli worden gecommitteerd om alles in het werk te 
stellen zijn papieren die de stad toebehoren op te halen (SA 3, 1158).  

 
Adriaen (Jansz.) Wenssen (Wentzen, Weijnsen), 1576-1578. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; Koopmans, Staten en steden, 248. 
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Behoort tot het Dordtse patriciaat. Was eerder advocaat voor de stad bij het Hof van Holland. 
Wordt in 1578 raadsheer bij de Hoge Raad. Zijn broer Jan was schout van Dordrecht. Buchelius 
noemt hem samen met Jacob Paulusz (Hallincg).  

 
Jan Bets, <1578-1584. 

Secretaris en pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; NNBW II, 140. Niet bij Buchelius. Zoon 
van Joost Bets (zie hiervoor). Is van 1557-1566 advocaat voor de Grote Raad te Mechelen. 
Vlucht in 1566 naar Holland. Vestigt zich in Dordrecht en wordt eerst tot secretaris benoemd (tot 
1578), dan, na het vertrek van Wenssen, tot pensionaris. Overleden december 1584 of januari 
1585. 

 
Joost de Menin, (de Menijn, van Menen), 1584-1595. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; Koopmans, Staten en steden, 249-50; B.A. Vermaseren, 
“Levensschets van Joost de Menijn, diplomaat en jurist (pensionaris van Dordrecht)”, Hollandse 
Studien 2, 152-195.Vlaming. Verblijft tijdens bewind van Alva in Italie. Maakt deel uit van de 
deputatie die in 1572 naar Willem van Oranje gaat. 1575 hoogleraar aan de Universiteit van 
Leiden. Tot 1580 advocaat-fiscaal bij Hof van Holland, tot 1584 raadsheer. Sinds 1-5-1584 
pensionaris van Dordrecht; Buchelius noemt hem adjunct van Hallincg. Weet een zeer hoog 
tractement te bedingen: 1400 Hollandse ponden. Is zeer actief in de Staten van Holland. Speelt 
o.a. een belangrijke rol in de onderhandelingen met Leicester. Beschuldigd van landverraad, 
maar niet veroordeeld. Raakt in conflict met stadsbestuur dat hem per 1-5-1595 ontslaat. 

 
Mr. Willem Pouwelsz. (Merula), 1576(?)–1592(?). 

Secretaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Mogelijk de opvolger van Michaelis. Fungeerde uitsluitend 
als secretaris. Hij wordt nog genoemd in de instructie (1591) voor Johan Berck. Geboren te 
Brielle, woont in elk geval in 1558 in Dordrecht, waar zijn zoon Paulus, de latere rechtsgeleerde, 
wordt geboren (Van der Aa, Biografisch Woordenboek).. Staat op tweetal voor ouderling in 1576 
(Kerkenraadsacten). Een actenboek (bijgehouden tot eind 1592) en een protocol in het rechterlijk 
archief dragen zijn naam in titel.  

 
Dr. Johan (Jan) Berck, 1590-1622. 

Secretaris en pensionaris. Studie rechten te Leiden, inschrijving 25-11-1579. Volgens instructie 
van 1591 (SA 1, invnr X.20, fol 126 ev) aangesteld als tweede raadspensionaris en eerste 
secretaris. Legt de eed af op 10-1-1591 maar was blijkens de stadsrekening over 1590 toen al in 
dienst; ook Buchelius meldt 1590 als jaar van in dienst treding. Functioneert na het ontslag van 
eerste pensionaris Joost de Menin op 25 januari 1595 zelf als zodanig op. Is regelmatig op 
diplomatieke missie voor de Staten-Generaal. Jacobus I verleent hem de titel ridder.Hij wordt in 
1622 tot ambassadeur in Venetië benoemd vanwaar hij in 1627 naar Dordrecht terugkeerde waar 
hij op 18 augustus van dat jaar overleed. Berck wordt vanwege zijn veelvuldige afwezigheid – en 
het feit dat hij vanaf 1590 enige secretaris was - regelmatig vervangen of bijgestaan door 
substituten. (zie afzonderlijke lijst aan het einde van de lijst van secretarissen.) 

 
Jacob van den Eynde, 1598->1612. 

Tweede pensionaris, Berck is dan eerste. Balen, Beschrijvinge, 356. Buchelius geeft 1598 als jaar 
van in dienst treding, samen met Rochus Thomasz. van den Honert.  

 
Rochus Thomasz. van den Honert, 1598-? 

Niet bij Balen, Beschrijvinge. Buchelius noemt hem in één adem met Jacob van den Eynde als 
adjunct van Berck. Niet in thesauriersrekening. 
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Andries de Witt, 1619-1624. 

Tweede pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Kok, In dienst van het recht, 282. NNBW 3, 
1914, blz 1448. Geboren te Dordrecht 1573, studeert in Leiden, Duitsland, Frankrijk, Engeland. 
Advocaat voor het Hof van Holland 1602. Pensionaris van Dordrecht 1618, wnd landsadvocaat 
1618-1621. Oom van de latere raadspensionaris. Tijdelijk pensionaris van de Staten van Holland 
(als pensionaris van Dordrecht, tijdens gevangenschap en na de terechtstelling van Van 
Oldenbarneveldt). Werd raadsheer voor het Hof van Holland 8-12-1620. Overleden 26-11-1637.  

 
Matthijs Berck, heren Johansz., 1624-1655 

Balen, Beschrijvinge, 358. Zoon van dr. Jan Berck. Vooral, zo niet uitsluitend, secretaris, al 
benoemt de Oudraad hem in 1634 tot tweede pensionaris en (eerste) secretaris. (Res Oudraad, 
18-3-1634; SA 3, invnr 46, fol 104). In de stadsrekening 1624 voor het eerst als secretaris 
genoemd; hij apostilleert die rekening. 

 
Mr. Jacob Cats, 1629-1636. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Aanstelling 22-7-1629 (SA 3, invnr 46, fol 9), volgt 
Johan Berck op. Neemt ontslag wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland, 25-6-1636 
(SA 3, invnr 46, fol 156vs.) 

 
Mr. Herbert van Beaumont, 1634-1640. 

Pensionaris en secretaris. Op 18 maart 1634 door de Oudraad benoemd tot derde pensionaris en 
secretaris (SA 3, invnr 46, fol 104-104vs). Komt bij Balen, Beschrijvinge niet voor in de lijst van 
secretarissen. Hij volgt in juni 1636 Jacob Cats als eerste pensionaris op. Berck neemt dan de 
secretarie onder zijn hoede. Beamont wordt benoemd tot secretaris van de Staten en krijgt per 5 
januari 1640 eervol ontslag in Dordrecht. www.inghist.nl/.../ambstdragers en ambtenaren 1428-
1861 

 
Mr. Nicolaas Ruysch, 1640-1650. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Was schepen. Benoemd 1-5-1640 (SA 3, invnr 46, fol 
231-231vs); legt onmiddellijk de eed af. Ontslag 21-12-1650 i.v.m. zijn benoeming tot griffier 
van de Staten-Generaal. (SA 3, invnr 47, fol 158) 

 
Mr. Johan de Witt, 1650-1653. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Verder uitvoerige bibliografie. Volgt Nicolaas Ruysch 
op, 21-12-1650 (SA 3, invnr 47, fol 158). Ontheffing van zijn ambt bij akte van 29-7-1653 (res 
OR 21-7-1653, SA 3, invnr 48, fol 33vs) vanwege benoeming tot raadpensionaris van Holland; 
gecontinueerd 1-8-1663 (SA 3, invnr 50, fol 3) en 1-8-1668, SA 3, invnr 51, fol 163vs. 
Overleden (vermoord) 1672. 

 
Mr. Govert van Slingelandt, 1653-1664. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. NNBW, deel V, 747-748. Benoemd i.p.v. Johan de Witt 
1-9-1653 (SA 3, invnr 48, fol 37). Ontslag wegens benoeming tot secretaris van de Raad van 
State, 10-5-1664 (SA 3, invnr 50, fol 133. 

 
Mr. Nicolaas Vivien, 1664-1672. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Neef van Johan de Witt. Benoemd 16-9-1664 (SA 3, 
invnr 50, fol 136vs); Ontslag op verzoek 29-8-1672 (SA 3, invnr 53, fol 73vs). Mr. Willem 
Hallinq woont bij absentie van de pensionaris de vergadering van de Staten bij, aanvankelijk bij 
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absentie van de pensionaris, (7-7-1664, SA 3, invnr 50, fol 134), maar enkele malen verlengd na 
de benoeming van Vivien: commissie 16-9-1664 (SA 3, invnr 50, fol 137) tot voortdurende 
bijwoning van de vergaderingen van de Staten. Ook 17-5-1667, SA 3, invnr 51, fol 26.  

 
Johan Berck, 1655-1667, overlijdt 18-12-1667. 

Pensionaris, maar vooral secretaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Zoon van Matthijs; deze verzoekt 
in 1645 met beroep op zijn staat van dienst en die van zijn vader, ridder Johan Berck, of zijn 
zoon hem al bij zijn leven mag opvolgen. (Res Oudraad 25-3-1645, SA 3, invnr 46, fol 35). Gaat 
in 1652 zijn vader als confrater op de secretarie bijstaan en legt daarom het schepenambt, dat hij 
dan bekleedt, neer.(Res Oudraad 21-2-1652; SA 3, invnr 227). Na het overlijden van Matthijs 
wordt Johan benoemd tot eerste raadpensionaris en secretaris en legt de eed af. (Res Oudraad 3 
juli 1655; SA 48, fol 114-116). Is ondanks de titel van raadpensionaris in feite secretaris. Na het 
overlijden van Johan Berck bezint de Oudraad zich op het ambt van secretaris en stelt een nieuw 
reglement op, waarin onder meer de ambten van secretaris en pensionar is onverenigbaar worden 
verklaard.  

Secretarissen na 1668 
 
Vanaf 1668 tot aan 1795 waren er steeds twee secretarissen voor de Oudraad en het gerecht 
gezamenlijk. Van Dalen, Geschiedenis, 221 e.v. maakt onderscheid tussen eerste en tweede secretaris. 
Dat suggereert een onderlinge rangorde tussen de twee secretarissen; in werkelijk was dat niet zo. 
Beiden waren gelijk aan elkaar en wisselen elkaar af bij de Oudraad en het gerecht. De inkomsten uit 
de secretarie worden gelijkelijk onder beiden verdeeld. 
 
Arend Muys van Holy, 1668-1674. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Aanstelling door de Oudraad 7 maart 1668 en legt daarvoor het 
schepenambt neer. (SA 3, invnr 45vs-46). Was voorheen notaris. Verkozen tot burgemeester in 
1675 geeft hij het secretarisschap op. (Balen, Beschrijvinge, 276; resolutie Oudraad 17-10-1674, 
SA`3, invnr 54, fol 37 vermeldt dat hij “gedimitteert” is). Zie over hem ook Veldhuijzen, Nieuwe 
Heeren, 45ev. Zie verder hieronder de lijst van pensionarissen na 1668. 

 
Mr. Nicolaas van der Dussen, heren Ewoutsz. 1668-1670. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Geboren in Delft 1636, waar zijn vader schepen en vroedschap was 
(Balen, Beschrijvinge, 1058, 1060); trouwde met Lydia van Beveren, dochter van Jacob, lid van 
een vooraanstaandd Dordtse regentenfamilie; overleden 1719. Benoemd gelijktijdig met Arend 
Muys van Holy op 7 maart 1668. Werd tot schepen gekozen op 15 september 1670 en legde 
daarom het secretarisschap neer (SA 3, invnr 51, fol 110vs).  

 
Mr. Herman Hallincg, heren Johansz., 1670-1693. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Benoemd op 15-9-1670 als opvolger van Nicolaas van der Dussen 
(SA 3, invnr 51, fol 111). Studeerde te Leiden, inschrijving 28-6-1666. De gilden willen hem in 
1672 vervangen, maar de Oudraad weigert. (Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 36). Lid van de 
Oudraad vanaf 1674. Overlijdt in oktober 1693. Zie ook hierna in de paragraaf over 
pensionarissen na 1668. 
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Herman van den Honert, heren Johansz., 1674-1688. 
Balen, Beschrijvinge, 358. Volgt op 17 oktober 1674 Muys van Holy op. Sinds 1670 lid van de 
Oudraad en blijft dat tot 1730; bij zijn aanstelling als secretaris behoudt hij rang en sessie 
(Resolutie Oudraad 17-10-1674, SA 3, invnr 54, fol 37). Verzoekt ontslag op 13-8-1688 (SA 59, 
fol 7vs-8vs).  

 
Mr Johan de Witt, heer van Hekendorp, 1688-1701. 

Benoeming Res. Oudraad 13-8-1688 (SA 3, invnr 59) als opvolger van Herman van den Honert. 
Overlijdt februari 1701 (Res. Oudraad 21-2-1701, SA 3, invnr 66, fol 11). Komt niet op de lijst 
van leden van de Oudraad.  

 
Mr. Pieter Everwijn van Brandwijk, heer van Gijbeland, 1693-1723. 

Benoeming Res. Oudraad 12-10-1693, eed 15-10 (SA 3, invnr 61, fol 97vs en 98). Opvolger van 
Herman Hallincg. Van Dalen, Geschiedenis, 221 geeft abusievelijk 1729 als jaar van 
beëindiging. Everwijn overlijdt echter al in september 1723.  

 
Mr. Pieter Eelbo, 1701-1729. 

Geboren 18-2-1680. Volgt Johan de Witt op, Res. Oudraad 21-2-1701 (SA 3, invnr 66, fol 11); 
tot 7 maart 1704 neemt mr. Hubert van der Hoop voor hem waar, omdat hij nog op studie is (SA 
3, invnr 69, fol 25-26vs). Op 29-9-1705 gekozen tot schepen, maar kiest ervoor secretaris te 
blijven; wordt dan wel lid van de Oudraad. Vraagt ontslag op 2-3-1729 vanwege zijn verkiezing 
tot burgemeester. (SA 3, invnr 88, fol 19). Overleden 4-9-1747. 

 
Mr. Richard Paulus Eelbo, 1723-1759. 

Geboren te Amsterdam 23-8-1707. Opvolger van Pieter Everwijn. Bij zijn benoeming op 24-9-
1723 (SA 3, 88, fol 33) is zijn oom Daniel Eelbo presiderend burgemeester. Hij is dan nog ‘op 
studie’ en zal ook nog wel enige tijd nodig hebben om die met een promotie af te ronden. Hij 
schrijft zich in 1725 als student Als substituut mr. Jacobus van Vechoven aangesteld; op 3-1-
1728 wordt in diens plaats Roeland Nolthenius aangesteld (SA 3, invnr 93). Waarschijnlijk 
neemt Eelbo zelf in de loop van 1729 het secretariaat zelf waar. Hij weigert in 1732 de 
verkiezing tot schepen, maar wordt dan volgens artikel 15 van het Octrooi wel lid van de 
Oudraad. Res. Oudraad 30-9 en 2-10-1732 (SA 3, invnr 97). Verzoekt op 9-3-1756 of wegens 
zijn ‘gestadig aanhoudende dispositie’ mr. Johan Beudt hem mag vervangen. Hij beroept zich 
daarbij op het feit dat hij nog was benoemd voor de resolutie van de Oudraad 26-2-1748, die het 
persoonlijk waarnemen van ambten voorschreef.3 Hij overlijdt op 12 januari 1759 en met hem 
sterft de Dordtse tak van de Eelbo’s uit. 

 
Mr. Jeronimus Karsseboom, 1729-1745. 

Evenals Richard Paulus Eelbo, aan wie hij verwant is, geboren in Amsterdam (1706). Benoemd 
op 25-3-1729 (SA 3, invnr 94, fol 27vs en 28). Trouwt in 1731 met Johanna Berck. Verwerft het 
poorterschap van Dordrecht enkele dagen voor zijn aanstelling (SA 3, 1976, fol 169vs). Hij 
verzoekt op 3 april 1745 ontslag ten gunste van zijn zoon Jacob, die dan nog maar 12 jaar oud is. 
Jeronimus nam  Karssemboom neemt als interim waar (SA 3, 110, fol 35vs). Wordt 17-7-1747 
als substituut opgevolgd door mr. Jan Beudt (SA 3, 112, fol 98). Vanaf 1754 is Jeronimus 
verschillende malen burgemeester. 

 

                                                           
3 Aan deze resolutie lag een resolutie van de Staten van Holland van 23-1-1748 ten grondslag. 
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Jacob Karsseboom, 1745(1753)-1786. 
Zoon van Jeronimus (zie hierboven). Benoemd 26-4-1745 (SA 3, invnr 110, fol 40vs. Wegens 
zijn jeugdige leeftijd neemt eerst zijn vader en vervolgens Jan Beudt het secretarisambt voor hem 
waar. Hij legt de eed af op 5-1-1753 (SA 3, invnr 119, fol 3). Overlijdt maart 1786, begraven in 
de Augustijnenkerk 11-3-1786 (DTB 29). Bekleedde vanaf 1762 ook het ambt van directeur van 
de stapel (resolutie Oudraad 23-12-1761; SA 3, invnr 128 , fol 92). 

 
Mr. Pieter Hoeufft, 1759. 

Verzocht na overlijden van Richard Paulus Eelbo deze te mogen opvolgen. Legt 8-1-1759 in 
handen van de presiderend burgemeester (bij afwezigheid van de schout) de eed af . Vraagt al 
10-3-1759 ontslag, “om eenige redenen”.  

 
Pompejus Hoeufft, 1759-1783. 

Neef van Pieter (zie hierboven) verzoekt met het secretarisambt begeven te worden. Zijn vader is 
weliswaar in Dordrecht geboren, maar is ecclesia causa in Breda woonachtig, waar Pompejus 
ook geboren is.4 Als geboren Brabander moet hij bij de Staten van Holland acte van naturalisatie 
aanvragen. Legt 3-5-1759 de eed af. Verzoekt op 11-6-1759 of zijn oom Pieter hem, wegens zijn 
eigen onervarenheid mag bijstaan. Overleden oktober 1783, begraven 3 november 
(Gaardersarchief invnr 4) 

 
Paulus Gevaerts, 1783-1811. 

Geboren 1763. Benoemd 1 november 1783 (SA 3, invnr 150, fol 304). Zoon van burgemeester 
Ocker Gevaerts. Is evenals zijn vader lid van het patriottistische excercitiegenootschap de 
Vrijheid. Bij de verandering van het stadsbestuur op 5 augustus 1811 wordt hem ontslag 
verleend.  

 
Mattheus Gillis Rees, 1786-1811. 

Geboren 1753. Is bij zijn benoeming op 13-5-1786 schepen, maar legt dat ambt onmiddellijk 
neer. Evenals Gevaerts krijgt hij per 5-8-1811 ontslag aangezegd. 

 
Servaas Hendrik Lotsij, 1811-1847. 

Geboren 1 juli 1771. Begint als klerk ter secretarie5, klimt op tot commies en wordt per 5 
augustus 1811 benoemd tot (enige) secretaris. Hij blijft dat tot zijn overlijden 17-4-1847 (BS 
Dordrecht). Zijn zoon Johannes Servaas neemt tot augustus als loco secretaris waar. 

 
Mr. Pieter van den Brandeler, 1847-1870. 

Geboren 27-2-1816. Telg uit een geslacht dat gedurende meer dan een eeuw financiële ambten 
heeft bekleed en burgemeesters voortgebracht. Benoemd 7-7-1851, herbenoemd na de 
gemeentewet van 1851 17-1-1852. Krijgt bij zijn pensionering op 29-1-1870 de titel archivaris 
honoris causis, vanwege zijn inventarisatie van het oud archief. Overleden te ’s-Gravenhage 15-
3-1908 (NNBW, 3). 

 
Mr. Suffridus de Swart, 1870-1896. 

Aanstelling 15-3-1870. Afkomstig uit Leeuwarden, advocaat bij het provinciaal gerechtshof en 
secretaris van Leeuwarden (SA 6, invnr 1907a, blz 298). In functie per 1 mei 1870. Overleden in 
maart 1896. 

                                                           
4 Ds. Samuel Hoeufft, predikant te Hardinxveld 1729-1732, daarna Breda; emeritus 1788. (DBNL). 
5 SA 4, 118 
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Mr. Alfred Rudolph  Zimmerman, 1896-1899. 

Geboren 1869. Aanstelling 28-4-1896 (SA 6, invnr 1907b, blz 196). Afkomstig van de 
provinciale griffie van Zuid-Holland waar hij commies eerste klas was. Wordt in 1899 benoemd 
tot burgemeester van Dordrecht. 

 
Mr. Dirk van Houten, 1899-1917. 

Aanstelling 20-7-1899 (SA 3, invnr 1907b, blz 245), installatie in raadsvergadering van 3 
augustus. Afkomstig uit Groningen. Overleden 24-11-1918 op 48-jarige leeftijd 
(Gemeenteverslag 1918). De chef van de eerste afdeling van de secretarie, Wieringa, neemt als 
loco secretaris waar. 

 
Mr. Kornelis Jacobus Poll, 1917-1953 

Aanstelling als secretaris 11-2-1919. Was als commies-redacteur aan de secretarie verbonden, 
onder meer belast met het redigeren van de gemeenteraadsverslagen. Werd bij zijn afscheid tot 
ereburger benoemd.  

Substituut-secretarissen 
 
Hendrik Jansz. van Naerden, 1593 >1594. 

Balen, Beschrijvinge , 358 noemt hem alleen in 1593, maar komt ook voor in de stadsrekening 
over 1594.  

 
Mr. Herman Spiegel, <1596 >1612. 

Notaris, waarschijnlijk afkomstig uit Arnemuiden (www.arnehistorie.com/bronnen). Balen, 
Beschrijvinge, 358 noemt hem alleen voor 1598. Wordt echter al 3-7-1596 genoemd (ORA, invnr 
969). Was volgens Balen (Archief 134, invnr 20, nr 10) de eerste die een daglijst van 
werkzaamheden van het stadsbestuur aanlegde (1609). Tekent nog in 1612 een transportakte 
(archief 32, invnr 430-44). Het is niet zeker dat hij continu in dienst was, mogelijk vooral 
wanneer Johan Berck op reis was. 

 
Jan Berck Dircksz. O.a. 1607, 1624. 

Neef van Johan. Balen, Beschrijvinge, 358 (1607). Komt ook voor in de stadsrekening groot 
comptoir 1620. Was secretaris van de weeskamer. 

 
Andries de Witt, 1612. 

Apostilleert de stadsrekening van 1612. Is dan secretaris van de weeskamer. Zie ook de lijst van 
secretarissen en pensionarissen boven. 

 
Mr. Hubert van der Hoop, 1701-1704. 

Notaris, geadmitteerd 16-6-1678.6 Neemt waar voor Pieter Eelbo, gedurende diens studie. Legt 
eed af 21-1-1701 (SA 3, invnr 66, fol 11); van zijn eed ontslagen 7-3-1704 (SA 3, invnr 69, fol 
25-26vs). 

 

                                                           
6 Protocol als notaris 1678-1698, ONA, invnrs  479-483. 
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Mr. Jacobus van Vechoven, 1723-1727. 
Admissie als notaris 20-3-1710.7 Neemt waar voor Richard Paulus Eelbo (SA 3, invnr 88, fol 34. 
In 1727 benoemd als pensionaris van Gorinchem; als substituut opgevolgd door Roeland 
Nolthenius. 

 
Mr. Roeland Nolthenius, 1728-1744. 

Admissie als notaris 3-3-1719.8 Benoemd als waarnemer voor Richard Paulus Eelbo 3-1-1728 
(SA 3, invnr 93, fol 1vs). Bedankt 31-10-1744 wegens ‘langdurige dispositie’ (SA 3, invnr 109, 
fol 70vs). 

 
Mr. Jan Beudt, 1744-1747 of 1748 en 1756-1759. 

Benoemd als substituut in plaats van Roeland Nolthenius op 31-10-1744 (SA 3, invnr 109, fol 
70vs). Op 23-1-1748 legt Richard Paulus Eelbo de eed af, maar nam al in de loop van 1747 het 
secretarisambt waar. Beudt komt echter nog in 1748 als secretaris in de resoluties van de 
Oudraad voor. Op 9-3-1756 opnieuw tot substituut voor Eelbo benoemd. (SA 3, invnr 123). 

Pensionarissen na 1668 
 
Mr. Nicolaas Vivien 

Zie paragraaf vóór 1668.  
 
Mr. Rochus van Molenschot, 1672-1676. 

Balen, Beschrijvinge, 356. Veldhuyzen, Nieuwe Heeren, 36. Benoeming 4-10-1672 (SA 3, invnr 
53, fol 86vs) na nihil obstat van de stadhouder. 29-8-1672. Legt 12-10-1672 de eed af.  
4-10-1672. Overlijdt 28 april 1676. Arend Muys van Holy neemt zijn taken in de Staten waar 
(zie onder). 

 
Arend Muys van Holy Simonsz., 1676-1685 

Pensionaris ad interim, was tot 1674 secretaris. Zie ook Veldhuyzen, Nieuwe Heeren. 
Burgemeester 1675. Neemt na overlijden van Van Molenschot diens taken als ‘ordinaris 
gedeputeerde’ in de Staten van Holland waar. Resolutie Oudraad 7-7-1676 (SA 3, invnr 55, fol 
26. In 1685 besluit de Oudraad opnieuw tot de aanstelling van een pensionaris en stelt een 
instructie op, maar benoemt (nog) geen pensionaris.  

 
Mr. Herman Hallincq, 1685-1690. 

Secretaris, neemt tot 31-12-1690 de taken van pensionaris waar. Zie hierboven de lijst van 
secretarissen na 1668. 

 
Simon van Halewijn, 1691-1694. 

Neemt als lid van de Oudraad de taken van de pensionaris waar van 1-1-1691 tot 12-5-1694.  
 
Mr. Pompejus de Rovere, 1694-1706. 

Neemt als lid van de Oudraad de taken van pensionaris waar van 12-5-1694 tot eind december 
1706. 

  

                                                           
7 Protocol als notaris 1710-1727, ONA, invnrs 819-824. 
8 Protocol als notaris 1719-1744, ONA, invnrs 899-910. 
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Mr. Diederik van den Santheuvel, 1707-1715. 
Pensionaris. Oudraad besluit 20-12-1706 (SA 3, invnr 71, p 127, nadat op 13-11-1706 (SA 3, 
invnr 71, p 119) een herziene instructie was vastgesteld Aanstelling van Van den Santhuivel op 
27-12-1706 (SA 3, invnr 71, fol 131vs) m.i.v. 1-1/1707. Benoemd tot raadsheer van de Hoge 
Raad verzoekt hij 29-7-1715 ontslag (SA 3, invnr 80, fol 42vs); afscheid 2-9-1715 (SA 3, invnr 
80, fol 46vs.).  

 
Mr. Adolph Visscher, 1715-1723. 

Pensionaris. Afkomstig van Den Haag. Benoemd 2-11-1715 (SA 3, invnr 80, fol 57vs). Om hem 
aan de stad te binden benoemt de Oudraad hem op 25-10-1720 (SA 3, invnr 85, fol 37vs) tot 
“extra-ordinaris gecommitteerde ten Beleyde”, waarvoor hij een extra wedde geniet. Wordt 
raadsheer in de Hoge Raad van Holland en verzoekt 26-7-1723 ontslag (SA 3, invnr 88, fol 24.).  

 
Mr. Francois Teresteyn van Halewijn, 1723-1751. 

Pensionaris. Aanstelling 16-8-1723, SA 3, invnr 88, fol 25. Overlijdt augustus 1751 (SA 3, invnr 
116, fol 87.  

 
Mr. Carel Bosschaert, 1751-1779. 

Pensionaris. Was pensionaris van Schiedam. Benoemd 9-8-1751 (SA 3, invnr 117, fol 87).  
De Oudraad, die zich node beroofd ziet van “een minister, wiens kundige ervarenheid, 
zonderlinge assidiciteit, getrouwen ijver en voorzigtige devotie, zoo in stads- als in ’s lands 
zaaken, hun edele groot achtbaren te meermalen ondervonden hebben …” (Resolutie 16-10-
1770. SA 3, invnr 127, fol 330) bewilligt in een verzoek van Bosschaert een tweede pensionaris 
aan te stellen. Vooral het reizen naar Den Haag valt hem zwaar. Als blijk van waardering wordt 
hij vereerd met een stuk zilver van waarde met stadswapen. Overlijdt oktober 1779, begraven 9-
10-1779 (DTB 53).  

 
Mr. Guilliam Balthazar Emants, 1771-1772. 

Tweede pensionaris. Daarvoor pensionaris van Brielle. De Oudraad besloot tot aanstelling van 
een tweede pensionaris om Bosschaert te ontlasten (zie boven). Instructie 22-10-1770 (SA 137, 
fol 333ev). Benoeming 29-12-1770, in dienst vanaf 1-1-1771. Wordt benoemd tot pensionaris 
van Delft (resolutie Oudraad 7-12-1772, SA 139, blz 289).. 

 
Mr. Cornelis de Gijselaar, 1779-1787. 

Was pensionaris van Gorinchem. Aanstelling als tweede pensionaris 7-6-1779 (SA 3, invnr 146, 
blz 250); wordt na overlijden van Bosschaert eerste pensionaris 6-12-1779 (SA 3, invnr 146, blz 
492). Patriottisch gezind; is tussen 1780 en 1787 politiek zeer actief op gewestelijk niveau. Na 
het herstel van de stadhouderlijke macht op aanschrijven van de Staten 12-10-1787 uit zijn ambt 
ontzet (SA 3, invnr 154, blz 332).9 

 
Mr. Jasper Johan Perduyn, 1787-1795. 

Aanstelling 19-11-1787, eed 26-11-1787 (SA 3, invnr 154, blz 413). Bij de wijziging van het 
stadsbestuur ontslagen per 27-1-1795. 

 

                                                           
9 Nog in 1797 probeert hij zijn papieren, die in het logement te Den Haag hadden gelegen, terug te krijgen. Ze 
bleken verzegeld op het stadhuis te worden bewaard. Baggerman, Lot in de loterij, 148-149. 
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10.10 Bijlage 3: Secretarissen en ontvangers ten beleide 

Balen, Beschrijvinge, 375; Van Dalen, Geschiedenis 221. Onderstaande gegevens gecontroleerd, 
aangevuld en gecorrigeerd.  

Ontvangers (tot 1726 tevens secretaris)10 
 
Arend Maertensz., 1585-1625. 

Kopie instructie, eind 1585, in het register Hallincg; SA 3, invnr 30 (zie paragraaf 7.1). Was ook 
secretaris van de krijgsraad. Volgens Lips, Wandelingen, 471-474 verrijkte hij zich ten koste van 
de stad. Feit is, dat hij bij zijn overlijden zeer vermogend was.  

 
Sebastiaen Francken, 1625-1638. 

Aanstelling 19-9-1625 (SA 3, invnr 46, fol 20. Wordt in 1638 raadsheer bij het Hof van Holland. 
Na zijn dood zijn verschillende rekeningen nog steeds niet afgehoord (zie paragraaf 8.3.2) 

 
Cornelis van Esch, Samuelsz., 1638-1656. 

Benoeming 9-8-1638 (SA 3, invnr 46). Overleden in september 1656 (DTB 39, begrafenis 29-9-
1656). 

 
Abraham Stoop, heren Jacobsz., 1656-1698 

Van den Brandeler geeft abusievelijk 1697 als eindjaar. Benoeming 11-11-1656 (SA 3, invnr 48, 
fol 212), legt een week later de eed af (ORA 143, ongefolieerd). Was eerst ontvanger van de 
geannoteerde goederen. Overleden mei 1698, begraven 29-5 (DTB 45). 

 
Jacob Stoop, 1698-1738 

Zoon van Abraham (zie boven). Wordt al 27-9-1687 naast deze aangesteld (SA 3, invnr 58, fol 
113vs). Wordt in 1726 burgemeester, het ambt van ontvanger en secretaris worden dan 
gescheiden. Hij blijft wel ontvanger. Ontslag op verzoek 22-11-1738 (SA 3, invnr 103). 

 
Mr. Jacob Stoop Jacobsz., 1738-1768 

Van den Brandeler abusievelijk 1739-1766. Zoon voor Jacob (zie boven). Benoeming 16-10-
1738, fol 78, op een nieuwe instructie (fol 77). Overlijdt maart 1768, begraven 24-3 (DTB 52). 
Zijn weduwe, Clazina Petronella Repelaer legt rekening over 1767 af.  

 
Mr. Philip van den Brandeler, 1768-1770 

Aanstelling 18-3-1768 (SA 3, invnr 135, fol 63. Overleden mei 1770, begraven 21-5 (DTB 52). 
Zijn weduwe Hester Antonia Repelaer legt rekening over 1769 af. 

 
Mr. Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort, 1770-1772. 

Aanstelling 16-5-1770 (SA 3, invnr 137, p 162); eed 21-5. Ontslag op verzoek 27-7-1772maar 
blijft nog pro interim aan (SA 3, invnr 139, p 154. 

 
Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, 1772-1799. 

                                                           
10 Resolutie Oudraad 24-6-1726. SA 3, invnr 91, fol 35.  
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Aanstelling 12-8-1772 (SA 3, invnr 139, p 155. Wordt ingevolge decreet van het 
Vertegenwoordigend Lichaam van 2-7-1799 van zijn ambt vervallen verklaard. Datum besluit 
van de municipaliteit niet vermeld (SA 4, invnr 113). 

 
Johannes Rombouts, 1799-1808 

provisioneel benoemd bij resolutie van de municipaliteit 7-12-1799, akte 24-12-1799 (SA 4, 
invnr 113, fol 67). Ontslagen per 31-12-1809 wegens opheffing van de functie (SA 4, invnr 79d, 
p 869). 

Secretarissen van de burgemeesterskamer (ten beleide) 
 
Paulus Gevaerts, 1726-1739. 

Van Dalen, Geschiedenis 221. Benoeming 26-6-1726 (SA 3, invnr 91, fol 35. Per 31-1-1736 
neemt mr. Roeland Nolthenius voor hem waar (SA 3, invnr 101, fol 7; zie voor Nolthenius de 
lijst van secretarissen en pensionarissen). Ontslag op verzoek 4-7-1739 (SA 3, invnr 104, fol 44. 

 
Mr. Pieter Hendrik van de Wall, 1739-1764. 

Benoemd 4-7-1739, mits hij de eed zal hebben afgelegd. Hij is dan 2 jaar oud. Mr. Roeland 
Nolthenius aangesteld als substituut 28-7-1739 (SA 3, invnr 104, fol 44vs). In plaats van 
Noltheunius wordt 30-10-1744 Johan Beudt (zie ook de lijst van secretarissen en pensionarissen) 
als substituut aangesteld (resolutie Oudraad 31-10-1744. SA 3, invnr 109, fol 70vs). Van de Wall 
legt de eed af 31-12-1755 (SA 3, invnr 122, fol 218vs), maar Beudt blijft hem vervangen. Beudt 
verzoekt ontslag als substituut 11-9-1756. Jasper Perduyn neemt dan het secretarisschap waar 
(SA 3, invnr 123, fol 89), waarschijnlijk slechts korte tijd want Van de Wall appostilleert 
bijvoorbeeld de rekeningen van het Logement (SA 3, invnr 3341) 1759-1764. Ontslag op 
verzoek 9-1-1764 (SA 3, invnr 133, fol 7vs en insertie 1), blijft aan totdat een opvolger is 
gevonden. 
Verschillende malen schepen, april 1784 voor het eerst burgemeester. Auteur van Handvesten en 
privileges der stad Dordrecht (1790).  

 
Mr. Willem Bartolomeus van den Santheuvel, 1764-1784. 

Aanstelling 31-1-1764 (SA 3, invnr 133, fol 15vs). Neemt omslag wegens verkiezing tot 
burgemeester 1-4-1784 (SA 3, invnr 151, p 87).  

 
Mr Jacob Hendrik Hoeufft, 1780-1784. 

Tweede secretaris. Aanstelling 21-2-1780 (SA 3, invnr 147, p 64). Van den Santheuvel verzoekt 
zo nu en dan te mogen absenteren vanwege domistieke bezigheden. Aanstelling van Hoeufft 
betekent niet automatische opvolging (SA 3, invnr 1117). Ontslag 31-3-1784 wegens benoeming 
van een nieuwe eerste secretaris. 

 
Mr. Hendrik Lodwijk van den Santheuvel, 1784-1800. 

Zoon van Willem Bartolomeus (zie boven). Aanstelling 31-3-1784 (SA 3, invnr p 83). Functie 
opgeheven bij de Omtwenteling in januari 1795, maar blijft aan als secretaris. 15-3-1798 
Overleden eind 1800 (SA 3, invnr 113 fol 85). Overlijdt in september 1800, begraven 10-9-1800, 
DTB 54). 
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10.11 Bijlage 4: Reglement secretarie 1668 

SA 3 invnr 51 (Resoluties Oudraad, 1667-1668), fol 92-99vs 
 
 
Toelichting 
 
Aanleiding was het overlijden van de secretaris mr. Johan Berck. Voordat de raad overgegaat  tot 
benoeming van een of twee secretarissen i.p.v. Johan Berck wil hij zich bezinnen op de organisatie. 
Een zware commissie (besogne) wordt benoemd tot het opstellen van een reglement secretarie, 
bestaande uit de burgemeesters, oudburgemeesters, twee oudraden, twee schepenen, de schout, twee 
Achten en de pensionaris Vivien. Res OR 2-1-1668, fol 74vs.  
Opvallend zijn de bewoordingen in de resolutie van 2 januari 1668: “wat ordre ende reglement ter 
secretarije gearresteert ende voortaen in practijcque gebracht en punctelijck geobserveert soude 
connen en behooren te werden, tot redres van de secretarije ende ten dienste van de goede ingeseteten 
deser stad …  
 
Reglement ofte Instructie voor de secretarissen; gearresteert, daerinne geen veranderinge als met 
twee derde parten van de presente Heeren. 
 
Bij resumptie gedelibereert sijnde op’t advis van de heeren edel achtbare gecommitteerde, die 
ingevoege ende tot voldoenine van der selver resolutie commissariael in date den tweeden januari 
lestleden hadden geconcipieert ende opgestelt seecker reglement ofte instructie, waernaer de 
secretarissen deser stadt, die van tijt tot tijt aengestelt sullen werden, haer precyese souden moeten 
reguleren, hebben haer edel achtbare haer in’t voorseyde concept reglement ofte instructie met eenige 
cleyne ampliatie wel laten gevallen, ende hetselffde mitsdien gearresteert, in voegen als het hiernaer 
volgende van woorde te woorde is geïnsereert. 
 
Reglement ofte instructie voor de secretarissen deser stat, besoingerende soo ter camere judiciele als 
in de Secretarije, bij d’edel achtbare heeren van den Out Rade gearresteert ende vastgestelt den 20en 
februari 1668. 
 

i 
De secretarissen sullen beyde ende tesamen in gelijcke qualiteyt alle depesches, soo ter Camere van 
Justitie alsmede ter secretarie voorvallende, gehouden sijn te expediëren. 
 

ij 
Ende sullen deselve bij tourbeurten ende van maendt tot maendt den dienst ter voorseyde Camere 
ende ter secretarije, werdende gerequireert, preciese ende getrouwelijck waernemen. 
 

iij 
Sonder dat zij daervoor eenigh tractament van stadtswegen sullen genieten. 
 

iiij 
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De selve secretarissen sullen de tractamenten voor de respective clercquen, ter secretarije 
gerequireert werdende, uyt haer eygen beurse, ofte uyt de emolumenten tot hare functie staende, 
gehouden sijn te voldoen. 
 

v 
Gelijck de selve mede sullen becostigen alle het papier, parcquement, zegelwasch ende ander 
schrijffgereetschap ter secretarije gebruyckt werdende. 
 

vi 
Daer jegens sullen de voornoemde secretarissen trecken ende egalijck genieten de proffijten ende 
emolumenten tot de commissiën ende depesches, soo ter Camere als ter secretarie voortvallende, 
ingevolge van de lijste bij d’edel achtbare heeren van den Out Rade dierhalven gearresteert. Ende 
daerboven selve noch genieten het salaris bij haer edel groot mogende voor de collecte van de 80e, 40e 
ende 20e penningh respective van de vercoopinge van vaste goederen, transporten ende 
hypothecatiën; ende van de collaterale successien, aen de selve geaccordeert. Ende den vrijdom van 
alle imposten ende accijsen die van stadtwegen geheven ende opgestelt sijn, ofte geheven sullen 
worden. 
 

vij 
Aen de selve secretarissen sal geen titull van pensionaris werden gegeven, ende de selve sullen oock 
de functie van pensionaris niet vermogen te bedienen, maer sullen de respective functiën van 
pensionaris ende secretaris deser stadt van malcanderen sijn ende blijven gesepareert. 
 

viij 
De selve secretarissen sullen oock gehouden sijn te stellen suffisante cautie, ijder voor haerluyder 
respective administratie, ten minste ter somme van thien duysent gulden. 
 

ix 
Sullen oock niet vermogen te divulgeren ofte reveleren eenige saken den gemeenen lande, de stadt 
ofte particulieren concernerende, die gesecreteert behooren te werden. 
 

x 
Ende omme des te beter den dienst van den stadt ende van particuliere, in saecken voor de Camere 
van Justitie ende ter secretarije voorvallende te connen waernemen, soo sullen zij niet vermogen aen 
eenige persoonen consultatie ofte advijsen, ‘tzij bij geschrifte ofte mondelingh, te geven, ofte eenige 
schriftuyren van rechten tot voorstandt van yemants saecken te maecken, ofte van anderen gemaeckt 
sijnde, te corrigeren, revideren, ofte eenighsints te veranderen. 
 

xj 
Sullen voorts gehouden sijn te maecken ende te houden een pertinent register ofte repertorium in 
hetwelck alle depesches van giften ofte overdrachtbrieven, alsmede van schult- ende rentebrieven, 
albereyts gepasseert voor schepenen deser stadt, ofte die namaels geduerende hare functie gepasseert 
sullen werden, ijder op haer behoorlijck bladt ende ordre, soo wel als in het protocol geregistreert 
sullen werden; ende wijders besorgen dat alle transporten, attestatiën ende certificatiën voor 
schepenen als vooren gepasseert werdende, egeene uytgesondert, wel ende behoorlijck te boeck 
gestelt ende aen die geene die de selve concerneren behandicht werden; ende voorts goede ordre 
stellen op de clercquen, dat die wel en ijder tot haer devoir gehouden werden. 
 

xij 
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Sullen voorts soodanige ordre stellen dat alle sententiën van preferentiën, in een register, tot dien 
eynde expresselijck te houden, op haer behoorlijcke ordre geregistreert ende te boeck gestelt werden. 
 

xiij 
D’voorseyde secretarissen sullen haer niet vermogen te bemoeyen met eenige sollicitatiën, 
recommandatie, ofte kuyperien de regieringe van dese stadt concernerende. 
 

xiiij 
Alle de penningen, onder den gerechte van dese stadt geconsigneert werdende, sullen de meergemelte 
secretarissen niet vermogen tot haer particuliere saecken te employeren, maer gehouden sijn de selve 
aenstonts naer de gedane consignatie te bestellen ten comptoire van deser stede saecken, soodanigh 
dat de voorseyde secretarissen van de geconsigneerde gelden niet anders sullen proffiteren als den 
t’sestichsten penning, vanouts daertoe gestelt ende bij de secretarissen indertijt genoten. Des sullen de 
selve mede gehouden sijn te besorgen, dat geen penningen uyt de consignatie werden gelicht als 
onder suffisante cautie, bij den gerechte gejustificeert werdende ende bij faute vandien daervoor 
aenspreeckelijck sijn. 
 

xv 
De selve secretarissen sullen haer preciese reguleren naer den last ende ordre, die bij de borgemeester 
ende regierders aen de selve gegeven sal werden, soodanich nochtans dat de selve last niet sal mogen 
contrariëren den eedt ende instructie aen de selve gegeven. 
 

xvj 
Sullen voorts gehouden sijn alle resolutiën de welcke bij de heeren van den Oudt Raedt, bij absentie 
van den pensionaris, ende generalijck alle die bij den gerechte van dese stadt sullen werden genomen, 
te extenderen ende in de respective registers daertoe gedestineert te doen insereren.  
 

xvij 
De gemelte secretarissen sullen gehouden sijn op de ordinaris uren, ofte die bij den borgemeester 
indertijt geleyt sullen werden, precijse te compareren, ter rolle te sitten, alle de saken aldaer 
voorcomen waer te nemen, tot dien eynde alle sententiën selffs te extenderen ende ter rolle, 
mitsgaders in het register van de crimineele ende civiele sententiën te doen stellen, ende voorts tot 
alle besoinges aldaer voorvallende haer te laten employeren, sonder uyt de voorseyde Camere te 
mogen absenteren ofte aff te gaen als met expres consent van den heer borgemeester indertijt 
wesende; oock van alle saken voor commissarissen van den gerechte gerenvoyeert te houden 
pertinent verbael van alle ’t gene voor ende bij de gemelte commissarissen op comparitus ofte 
andersints sal werden gebesoingneert ende alle ’t selve in een register te boeck te stellen. 
 

xviij 
Sullen wijders gehouden sijn te extenderen alle keuren ende ordonnantiën, die van tijt tot tijt ter 
Camere voor den dienst van dese stadt genomen sullen werden; ende de selve geconcipieert sijnde te 
doen registreren ende een register apart daertoe te houden. Oock te doen alle de publicatiën ter peuye 
van het stadthuys gedaen sullen werden. 
 

xix 
Mitsgaders oock alle requesten met de respective appostillen te registreren. 
 

xx 
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Sullen voorts gehouden sijn alle de dinghtalen in een extraordinaris rolle te doen insereren ende te 
boeck te stellen, opdat de selve van de respective liassen der procureurs affgetrocken sijnde, niet 
vermist mogen werden. 
 

xxi 
De voornoemde secretarissen sullen niet vermogen, als de schepenen comen, te voteren, haer advijsen 
te interpelleren, ofte daerinne tusschensprake te doen, sonder alvoorens versocht ofte gevraecht te 
sijn. 
 

xxij 
Sullen mede naeuwe toesicht nemen dat de procureurs geene onnoodige termijnen maecken, ofte de 
saecken presenteren op een rolle daer op deselve niet en behooren. 
 

xxiij 
Ende sullen gehouden sijn alle de saecken de stadt concernerende ende de depesches tot deselve 
specterende, waer te nemen ende te expediëren, sonder daervoor eenigh salaris te trecken ofte 
belooninge te pretenderen. 
 

xxiiij 
Ende voorts generalijck haer te gedragen ende comporteren soodanigh als goede ende getrouwe 
secretarissen toestaet ende behooren te doen. 
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