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6 Der stede register 

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

6.1 Stadboek en klepboek 

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

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

 

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

                                                           
5 Manfred Groten, ‘Civic Record Keeping in Cologne 1250-1330. in: Richard Britnell (ed), Pragmatic Literacy, 
East and West 1200-1330. Woodbridge: Boydell Press, 1997, pp 81-88. Van ouder datum zijn de Schreinsbücher. 
Hermann, Kommunaler Schriftlichkeit, 315. 
6 Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, 12. 
7 P.J.Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1884. (Werken der vereeniging 
tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. I:6), blz IX. Overvoorde en Verburgt, Inventaris Leiden,  
invnr 84. 
8 Meisner, Archivalienkunde, 194. 
9 Kloosterhuis, ‘Amstbücher’, in: Beck en Henning, Archivalischen Quellen, 53. 
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Daarna, op folio 78, een nieuw katern op ander papier dan de voorgaande, gaat het 
klepboek verder met registraties vanaf november 1422, dat is waar het op folio 50vs 
gebleven was. De foliëring is verder in arabische cijfers.10  
 
De serie klepboeken is verder chronologisch tot 1811 voortgezet11. Van het eigenlijke 
stadboek, “der stede register” zijn drie achtereenvolgende delen bewaard gebleven: 1403-
1425; 1425-1468 en 1468-1532.12 Van Dalen noteerde bij de beschrijving van het laatste 
deel: 
 

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

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

 

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

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

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

6.2 Nieuwe registers  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Van Dalen stelt de zaken iets te ordelijk voor. Inventarisnummer 696, bijvoorbeeld, loopt 
door tot 1553 en overlapt dus de eerste registers van de ‘opeenvolgende’ parallelle 
                                                           
25 SA 3, invnr 30. Van den Brandeler deel 2, eerste stuk, hoofdstuk III, nr 12. Van de Wall, Handvesten, 1470 
vermeldt dat het in de burgemeesterskamer ligt. Het komt inderdaad voor op de laat achttiende-eeuwse Inventaris 
van de boeken en papieren liggende in de behangen kas in de burgemeesters kamer, in SA 3, invnr 6. 
26 Zie voor cessie: Procesgids Hof van Holland, 27. 
27 Ordonnantie aengaende ende onder beneficie van inventaris ge-aenvaerde boedels, 1673. Collectie 
Verordeningen, invnr 20, volgnr 2.  
28 In de digitale versie van de Inventaris zijn deze beschrijvingen niet opgenomen.  
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subseries. Ook de delen 697, 698 en 721 overlappen gedeeltelijk. Binnen de subseries 
sluiten de opeenvolgende delen vóór 1572 zelden direct aan. Ook de redactie van de akten 
is niet in alle delen gelijk. In 693 en 694, twee delen die wel aansluiten, is de vorm die van 
een formele akte: ‘Wij, burgemeester, schepenen en raden doen condt alle dengenen …’. 
De registraties in de delen 695 en 697, die noch direct op de voorgaande, noch direct op 
elkaar aansluiten, zijn veel korter: ‘Compareerde …” gevolgd door een zakelijke opgave 
van de gewenste rechtshandeling. 697 tenslotte, het laatste deel in de eerste subserie 
registreert de akten weer in de volledige vorm. 
Inhoudelijk bevat deze eerste subserie vooral getuigenverklaringen, volmachten en enkele 
testamenten.  
 
De registraties in de delen van de twee parallelle series protocollen zijn alle in beknopte 
vorm: compareerde ter secretarie, of voor schepenen; soms nog korter, alleen vermeld voor 
welke schepenen de akte passeerde (“coram”). In 1550 waren – althans ogenschijnlijk - 
voor korte tijd drie registers gelijktijdig in gebruik, in 1560 zelfs even vier. De eerste 
parallelle serie heeft een hiaat tussen oktober 1571 en 1574; de tweede tussen september 
1569 en oktober 1570. Na deze jaren zijn beide series volledig.  
Naar vorm zijn de meeste registers te typeren als een protocol, ze bevatten minuten van 
akten. Enkele delen hebben het karakter van een kopieboek. Vrijwel alle registers zijn in de 
20ste eeuw opnieuw gebonden in blind perkament, waardoor niet meer is na te gaan of er 
een titel op het plat stond. De delen 716-720 hebben nog wel de oorspronkelijke, flexibele 
perkamenten band met het eigentijdse opschrift: “Protocol”. Inventarisnummer 718 is heel 
precies: ”Protocol, gehouden bij mr. Willem Pouwelsz, inhoudende diversche procuratiën, 
certificatiën ende andere brieven, beginnende xxx Januari 1588.” Ook het volgende deel is 
van Willem Pouwelsz. Ik typeer derhalve de drie subseries tot en met 1592 als protocollen 
van schepenakten.  
 
Inhoudelijk zijn beide parallelle subseries gelijk en vertonen ze grote overeenkomst met de 
eerste subserie. De registratie van transporten van onroerend goed vond pas systematisch 
vanaf mei 1560 plaats, na de afkondiging van het betreffende plakkaat van 9 mei 1560.29 
Vóór 1560 komen transporten veel minder frequent in de protocollen voor. Wel passeerden 
de transporten al sinds de dertiende eeuw voor het gerecht en maakten schepenen daarvan 
een oorkonde op die zij met hun eigen zegel bekrachtigden. De weinige transportakten die 
in het stadboek zijn geregistreerd zijn daarin op uitdrukkelijk verzoek of bevel opgenomen, 
bijvoorbeeld wegens dreigende onleesbaarheid van het origineel. In beginsel had het 
origineel de rechtskracht en was registratie niet nodig. Het plakkaat van 1560, dat 
registratie verplichtte, moest niet alleen de rechtzekerheid bevorderen (de registers waren 
zelfs in beginsel openbaar), maar diende ook de belastingheffing.30 De Staten van Holland 
herhaalden in 1580 het plakkaat en schreven ook veilige bewaring van de protocollen 
voor.31 

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

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

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

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

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

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

Procuratieboeken (Ordonnantie, art. xxii) 

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

Protocolle (Ordonnantie, art. xviii) 

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

Schult-bouc (Ordonnantie, art. xxvi) 

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

Borchtochten (Ordonnantie, art. xxviii) 

 
Tabel 6.1: De nieuwe Dordtse schepenregisters vergeleken met Leiden. 

6.4 De actenboeken 

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

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

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

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

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

6.5 Rekestboeken 

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

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

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

                                                           
41 Een proces-communicatoir is een proces dat geheel schriftelijk en voor de besloten kamer werd gevoerd.  
42 SA 3, invnr 1920-1922. 
43 Actenboek 1558-1563 (ORA, invnr 137), dd 28-11-1560. 
44 Actenboek 1586-1592 (ORA, invnr 140),  dd 16-10-1590. 



 

 

 

169 

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

6.6 Rechtspraak 

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

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

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

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

                                                           
48 ORA, invnr 20, fol 33-34vs. Invnr 6 is de inventaris van het ‘secrete kastje’ opgemaakt in 1812 bij de overdracht 
van het oud rechterlijk archief aan de Rechtbank in eerste aanleg. Het criminele interrogatoriënboek  (invnr 169) 
bevat inderdaad ook afschriften van de vonnissen, die van de criminele rol zijn overgenomen. 
49 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 16a, nr 12 
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formuleerde een onderbouwde eis, waarin hij zich voor de straf baseerde op plakkaten van 
de Staten van Holland. De schepenen velden het vonnis, dat de schout tenuitvoer moest 
leggen. Eis en vonnis werden in extenso in de rol genoteerd.  
Voor civiele zaken van de schout moest deze een dagvaarding doen bezorgen. De 
mogelijkheden tot verdediging waren in deze zaken voor de gedaagde groter, hij of zij kon 
zich laten bijstaan door een procureur. De procedure leek op de gewone civiele procedure. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dergelijke penprobeersels komen in vrijwel alle schepenregisters voor. 

6.7 Andere registers: het reglement van 1668 

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

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

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

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

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

6.8 Desolate boedels87 

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

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

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

Procedure Register 

Melding bij gerecht, verzoek aanstelling 
curatoren 

Rekestboek 

Opmaken van inventaris en verzegelen 
door schepen-commissarissen 

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

Benoeming curatoren op verzoek of 
initiatief gerecht 

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

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

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

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

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

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

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

Afleggen rekening en verantwoording. 
Houden van de Staat van preferentie 

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

Uitbetaling door schepen-commissarissen 
aan de crediteuren 

ORA 1500, zie hierboven 

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

 
Tabel 6.2: Procedure desolate boedels. 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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


