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7 Waarop gedelibereerd zijnde… Resoluties, Verbaal en 
Notulering 

7.1 Inleiding 

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

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

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

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

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

1622-1795 7.2.1 

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

 
Tabel 7.1a: Overzicht resoluties in de bestuursarchieven Ancien Régime 

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

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

municipal. 1 band 
1811-1813 7.3.2 

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

1808-1810 7.3.2 

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

1811 7.3.2 

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

1812-1813 7.3.2 

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

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

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

1813-1816 7.4.3 

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

1816-1851 7.4.3 

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

1816-1823 7.4.4 

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

1824-1851 7.4.4 

SA 5 
SA 6 

697-711 
3171-3175 

Besluiten van burgemeester en wethouders 
betreffende armenzorg. 15 banden 

1835-1855 7.4.5 

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

1852-1920 7.5.3 

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

1852-1980 7.5.4 

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

1867-1743 7.5.4 

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

1893-1935 7.5.4 

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

1917-1935 7.5.4 

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

 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Paragraaf 

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

delen 
1746-1806 7.2.2 

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

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

 

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

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

7.2 Ancien Régime 

7.2.1 Oudraad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invnr jaren invnr Jaren invnr jaren Invnr Jaren 

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

Klad per jaar 
281 1734-1764 

Net, per jaar 
273c1 1754-1764 

Niet voortgezet. 
Exemplaar afkomstig 
van J. Smits 

273d1 1764-1782 

279 1747-1767 
Klad per jaar 

280a 1756-1766 
Net, per jaar 

 
Tabel 7.3: Indexen op de Oudraad 

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

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

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

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

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

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

7.2.2 Gerecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

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

delen 
1746-1806 

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

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

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

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

schepenen; vanaf juli 1797 kamer juditieel. 3 
delen 

1795-1811 

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

1746-1810 

 
Tabel 7.4: Resoluties en notulen, herschikt. 

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

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

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

                                                           
55 ORA, invnr 403. 



 

 

 

204

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

7.2.3 Kamer ten beleide en burgemeesters 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Bataafs-Franse periode 

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

Archief Invnrs  Omschrijving Periode 

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

wethouders. 6 delen 
1808-1810 

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

1811 

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

1812-1813 

 
Tabel 7.4: Series Notulen  1795-1813 

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

7.3.2 Opeenvolgende raden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tabel 7.5: dagelijks bestuur 1808-1813 

 
De inventaris van het archief beschrijft drie series:  
 

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

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

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

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

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

Bestuur Van Tot Series 

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

1808-
20/8 

1809-
31/12 

SA 4, invnrs 79a-d, 4 banden 

Provisionele maire en 
adjuncten 

1810-
1/1 

1811-
28/6 

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

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

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

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

 
Tabel 7.6: Series Dagelijks bestuur 1808-1813 

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

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

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

Invnr Beschrijving 

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

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

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

der stad en vroedschap, 1795-1809. 15 pakken 

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

 
Dagelijks bestuur 
 

Invnr  Omschrijving 

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

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

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

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

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

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

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

Periode Orgaan Invnrs Omvang 

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

11-24 14 banden 

 
Tabel 7.9: Notulen van de raad, november1813-1851 

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

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

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

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

7.5 Na de gemeentewet van 1851 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

7.6 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 7 

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

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


