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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. 
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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. 
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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.  




