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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. 
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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. 



 

 

 

58

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). 

 


