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9 “Een deugdelijk stelsel voor de registratuur”. De 
archivering van losse stukken 

9.1 Inleiding 

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

9.2 Hors serie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invnr SA 3 Beschrijving 

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

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

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

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

 
Tabel 9.1: Ingekomen en uitgaande stukken 

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

                                                           
32 Jaarverslag der gemeente over 1885; Kwartaal en Teken 11:1, blz. 8. Hingman, commies-chartermeester aan 
het Algemeen Rijksarchief, kocht de band voor de gemeente Dordrecht. De`oude Van den Brandeler had Van de 
Weg op de bundel opmerkzaam gemaakt. 
33 De ene brief aan de verzameling ingekomen stukken, SA 1, invnr 2; de andere aan een procesdossier, SA 1, 
invnr 549-6.  
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De traditie om in beginsel de ingekomen stukken bij de resoluties of notulen te archiveren, 
werd na 1795 voortgezet. Behalve enkele verspreide omslagen met correspondentie bevat 
het stadsarchief 4 (1795-1813) twee pakken met ingekomen brieven, 1812-1813 (invnrs 92-
93). Dit zijn echter bijlagen bij het verbaal van de maire waarin de uitgaande brieven als 
besluit zijn geregistreerd. 
 
Vanaf de Bataafs-Franse tijd kreeg het stadsbestuur steeds vaker verzoeken om inlichtingen 
van de provincie of van het rijk. In veel gevallen kon de secretarie die zaken zelfstandig 
afdoen, zonder de brief of circulaire in de vergadering van burgemeester en wethouders te 
brengen. De correspondentie nam ook zodanig toe, dat de secretaris behoefte had aan een 
hulpmiddel om de tijdige afdoening te kunnen bewaken. In ieder geval vanaf 1824 was een 
indicateur voor de registratie van uitgaande stukken in gebruik.34 Tot aan 1851 waren de 
kolommen met de pen aangebracht; in 1845 kwam naast deze een voorbedrukte indicateur 
van ingekomen en uitgaande stukken in gebruik.35 De instructie voor de gemeentesecretaris 
van 1851 schreef dit register zelfs voor. Tot aan de invoering van het dossierstelsel in 1910 
is de indicateur in gebruik gebleven (zie hierna). 
De secretarieambtenaar die het register bijhield, tekende in een kolom aan in welke 
vergadering het stuk behandeld was; wanneer de secretarie het stuk zelf had afgedaan zette 
hij een kruis. Het stadsarchief 5 (1813-1851) bevat als invnr 251 een lias stukken die bij de 
secretaris zijn ingekomen; dat zijn de stukken die in de indicateur een kruis hebben 
gekregen.  

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

9.3 Naar een dossierstelsel 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
49 Zie noot 47. 
50 In zijn rapport van 1916 had Van Dalen zich daartegen verklaard. Het is ook niet of nauwelijks gebeurd; alleen 
lopende dossiers zijn in het nieuwe systeem opgenomen. Alleen de dossiers over archivering zijn aangevuld met 
oudere stukken.  
51 SA 8A (dossiers na 1945), invnr 2743.  
52 Bernard Mantel, ‘Zaalberg in Zaandam’, in: Klamer et al (red), Van code tot community, 6; Noordenbos, Code, 
9.  
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systeem verder uitgebreid. Al bij Zaalberg was het meer dan dossiermappen en een code. 
Het systeem bevatte losbladige registers voor postregistratie, modellen voor omslagen, 
indexkaarten en andere hulpmiddelen. Aanvankelijk schafte Snoeck alleen nieuwe 
dossierkasten aan - de firma Obreen uit Dordrecht mocht ze leveren.53 Het hechten van de 
dossiers werd pas in 1926 ingevoerd, op aandringen van Noordenbos. Snoeck was er zelfs 
voor naar Breda gereisd om te zien hoe zijn collega Ruygh het daar toepaste. Het betekende 
wel dat voortaan de achterzijde van de stukken niet rechts, maar links beschreven moest 
worden.54 
De VNG bouwde het systeem uit.55 Regelmatig kwam Noordenbos adviezen geven voor 
verdere verbetering. Dat deed hij niet alleen in Dordrecht, maar bij alle aangesloten 
gemeenten. De archiveringsystemen gingen daardoor op den duur alle op elkaar lijken. 
Rotterdam handhaafde echter zijn eigen stelsel nog tot 1941. Amsterdam heeft zelfs nog tot 
na de Tweede Wereldoorlog een chronologische ordening met indicateurs in gebruik gehad. 
Veel gemeenten ontwikkelden een eigen systeem of namen een systeem van een andere 
gemeente over, maar de één eerder, de ander later, alle ‘bekeerden’ zich uiteindelijk tot het 
systeem VNG.56 
 
De invoering van het systeem Zaalberg of VNG betekende voor Dordrecht een voorlopig 
eindpunt in de ontwikkeling. De archivering had zich los gemaakt van het “documenteren”, 
van het secretariële proces. Het archiveringsysteem werd daarmee een zichtbaar, eigen 
deelsysteem van de organisatie.  

9.4 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 9 

Vóór de zeventiende eeuw is er – behalve voor de charters - nauwelijks sprake van 
systematische archivering van losse stukken. Alleen de pensionaris houdt de 
procesdossiers, die hij heeft moeten samenstellen voor de talrijke rechtzaken waarin 
Dordrecht verwikkeld was, onder zich. Registers van privileges dienen hem daarbij tot 
index. De dossiers bestaan deels uit authentieke afschriften van privileges; de pensionaris 
gebruikte deze zo nodig weer voor andere zaken. Hij lichtte ze uit de ene proceszak om ze 
aan een andere toe te voegen. Dat is een gedeeltelijke verklaring waarom de overgeleverde 
dossiers onvolledig zijn. 
 
Het was vanaf het midden van de zeventiende eeuw op de Dordtse secretarie de praktijk om 
ingekomen stukken in de vergadering van het daartoe bevoegde college af te handelen en 
na afdoening als bijlage bij de resoluties of notulen te archiveren. Uitgaande stukken 
werden tot aan de Bataafs-Franse tijd in de resoluties afgeschreven; rond 1800 werden de 
minuten van de uitgaande brieven als insertie in de banden van de notulen gebonden. Toch 
                                                           
53 SA 8A (dossiers na 1970), invnr 959.  
54 SA 8A (dossiers na 1945), invnr 245. 
55 Doorgaans wordt gesproken van de Code VNG, maar het systeem is meer dan alleen een code. De code is niet 
meer dan de classificatie dat de ordening van de dossiers bepaalt. Het systeem bevat echter ook methoden, 
procedures en middelen voor de opslag, beschrijven, verblijfplaatsadministratie enz.  
56 Zie Horsman, ‘Concurrenten van Zaalberg’. 



 

 

 

278

bevat het archief grotere en kleinere series losse stukken, die met opzet niet zijn 
meegebonden. In de eerste plaats zijn dat de stukken die ad hoc commissies vormden ter 
voorbereiding van een advies. Het advies werd besproken in de vergadering en dus, indien 
het op schrift was gesteld, als bijlage meegebonden. De eventueel aan het advies ten 
grondslag liggende stukken bleven op de secretarie of – wat eerder regel dan uitzondering 
was – op de kamer ten beleide liggen. Ze werden in kasten of laden gelegd, soms na 
verloop van tijd vernietigd, maar zijn ook deels bewaard gebleven. Een goed voorbeeld van 
de documentatie van commissoriaal gemaakte zaken is de serie besogne dossiers in het 
archief van de deputaten.  
 
Een deel van de correspondentie van het gerecht is buiten de resoluties gehouden; of de 
brieven door het volle college zijn besproken, is niet na te gaan, in elk geval zijn de 
deliberaties niet genotuleerd. De secretarie vormde afzonderlijke series voor de inkomende 
en de uitgaande brieven.  
Met de toename van de correspondentie in de negentiende eeuw gaat de secretarie 
routinezaken zelfstandig afhandelen. De brieven worden wel in de inmiddels in gebruik 
zijnde indicateurs geregistreerd, maar tot afzonderlijke series geordend. Aan het einde van 
de negentiende eeuw worden steeds meer bij wet geregelde zaken ambtelijk voorbereid 
voordat ze voor besluitvorming in het college worden gebracht: Hinderwetvergunningen en 
bouwvergunningen zijn daarvan voorbeelden. De secretarie vormt daarvoor dossiers, die als 
geheel geagendeerd worden, als bijlage bij het conceptbesluit. Van toevoegen als bijlage 
aan de notulen is geen sprake meer. In 1910 gaat de secretarie over tot een zelf ontworpen 
dossierstelsel, dat in 1918 wordt vervangen door het systeem van Zaalberg. Daarna wordt 
de archivering volgens dit stelsel uitgevoerd. Het ‘eigene’ van de Dordtse archivering 
verdwijnt. Vergelijkbare processen voltrokken zich ook in andere gemeenten: het loslaten 
van de series notulen als raamwerk voor de ordening, vaak eerst door het ontwikkelen van 
een eigen systeem, maar uiteindelijk namen alle het systeem van de VNG over. De 
klassieke collegiale archiveringsystemen van de zeventiende en achttiende eeuw werden 
vervangen door wat ik zou willen noemen: bureaucratische archiveringsystemen, waarin 
niet de vergadertafel of het primaire proces de ordening bepaalt, maar de organisatie en 
processen van de secretarie.57 Het systeem kon tot ontwikkeling komen door veranderingen 
in de technologie: de schrijfmachine en het carbonpapier, waardoor stukken gemakkelijker 
in twee- of drie- of viervoud geproduceerd konden worden; de stencilmachine en later de 
offsetpers, voor de verspreiding in grote aantallen; de dossiermappen met snelhechters, 
waardoor bij elkaar horende losse documenten op een eenvoudige manier bevestigd konden 
worden; het meubilair, de kaartsystemen. Het systeem sloot niet alleen aan bij de 
ontwikkeling in de kantoortechniek, maar ook bij ontwikkelingen in de bibliografie. 
Tenslotte steunde het, met al zijn procedures en regels, op de beginselen van de 
bureaucratie.58 De klassieke documentering van de collegiale besluitvormingsprocessen 
heeft het slechts ten dele kunnen verdringen. De notulen van burgemeester en wethouders 
bevatten niet meer dan een zakelijke vermelding van het besluit met verwijzing naar de 

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

 
 

Afbeelding 9.2: Afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie, 1900




