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10 Onderzoeksmodel en eindconclusies 

Dit hoofdstuk gaat na in hoeverre de onderzoeksvragen van hoofdstuk 1 beantwoord zijn en 
de hypothese valide was. De eerste onderzoeksvraag was welke factoren het gedrag van het 
archiveringsysteem van Dordrecht bepaalden en of deze factoren wellicht ook voor andere 
(Hollandse) steden zouden gelden. Welke bijdrage levert het onderzoek aan de theorie. De 
tweede onderzoeksvraag betrof de methodologie: wat is een goede methode voor het 
onderzoeken en analyseren van een archiveringsysteem en stelt die methode onderzoekers 
in staat de resultaten uit een casus zodanig te abstraheren dat ze het gedrag kan verklaren en 
vergelijkend onderzoek naar andere archiveringsystemen mogelijk maken. Kan uit 
empirisch onderzoek een (her)bruikbare methode gedestilleerd worden? 
 
De verschijnselen in de hoofdstukken 5 tot en met 9 beschreven deelcasus zijn zeker niet 
alle uniek voor Dordrecht; dat blijkt uit de incidentele vergelijkingen die met andere steden 
(o.a. Haarlem, Leiden, Rotterdam, Gouda) zijn gemaakt. Het is echter te pretentieus op 
basis van het onderzoek een algemeen geldend beeld te geven van de structuur en het 
functioneren van lokale archiveringsystemen. Daarvoor is meer vergelijkend onderzoek 
nodig. De hypothese was wel dat het mogelijk zou moeten zijn de ontwikkelde methode 
zodanig te modelleren en te beschrijven dat vergelijkbare onderzoeken door deze methode 
ook vergelijkbare resultaten opleveren. Daarvoor maak ik gebruik van het in hoofdstuk 1 
globaal beschreven referentiemodel voor een diagnoseproces.  
 
Eerst ga ik na in hoeverre het casusarchief aan de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria 
voldoet en dus de empirische gegevens bruikbaar zouden moeten zijn. Vervolgens geef ik 
in 10.2 een samenvatting van belangrijkste de bevindingen van de vijf deelcasus en probeer 
deze te verklaren.  
De volgende stap is de uitwerking van het domeinmodel, in het bijzonder het contextmodel. 
Uitgaande van de definitie dat archief procesgebonden informatie is, detailleer ik in de 
paragrafen 10.3.2, 10.3.4 en 10.3.5  het handelingsdomein, door de handelingen naar 
verschillende gezichtspunten in te delen vanuit diplomatisch perspectief (vorm en functie), 
bestuurskundig perspectief (de taakgebieden) en naar administratief perspectief (de 
procedure). Paragraaf 10.4 gaat in op het documentatiedomein.  
Paragraaf 10.5 presenteert de bevindingen van het empirisch onderzoek in het model van 
het archiveringsysteem. De volgende stap is de abstractie van de bevindingen uit de casus, 
de constructie van een verklaringsmodel en onderzoeksmethode; daaraan is paragraaf 10.6 
gewijd. In de afsluitende paragraaf trek ik de conclusies door de resultaten te vergelijken 
met de oorspronkelijke vraagstelling.  
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10.1 Het archief en zijn beschrijvingen 

Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.1) formuleerde als criteria voor de bruikbaarheid van een 
casusarchief zijn kwaliteit en toegankelijkheid. De aanname aan het begin van het 
onderzoek was dat het archief voldoende kwaliteit zou hebben, dat wil zeggen dat de mate 
van authenticiteit (integriteit) van het archief vast te stellen zou zijn, dat het volledig 
genoeg zou zijn, maar ook dat er bestanddelen zouden ontbreken; dat is het geval gebleken. 
Wat de toegankelijkheid betreft, schreef ik over de inventarissen, dat ze weliswaar verre 
van perfect zijn, maar doorgaans voldoende zijn om de voor het onderzoek noodzakelijke 
series en bestanddelen te kunnen vinden. Na de bestudering van de deelcasus zijn er 
genuanceerdere uitspraken te doen om te toetsen in hoeverre het archief aan de gestelde 
eisen voldoet.  

Integriteit 
De archivistische literatuur past het begrip integriteit op het niveau van series of hele 
archieven nog weinig toe. De notie is echter de kern van de klassieke archivistiek: het 
respect des fonds, de integriteit van het archief, het beginsel dat een archief een geheel is, 
gevormd bij de uitvoering van taken, waaraan niet naar willekeur stukken aan toegevoegd 
mogen worden of verwijderd. Dat het casusarchief stukken bevatte die er mogelijk niet in 
thuis zouden horen was tevoren bekend. In paragraaf 3.1 noemde ik al de keur- en 
privilegeboeken, waarvan de administratieve oorsprong twijfelachtig was. Van Dalen had 
deze daarom in een afzonderlijk hoofdstuk van de inventaris geplaatst met een toelichting 
over de onzekere herkomst. In de loop van het onderzoek zijn er vele andere voorbeelden 
van later toegevoegde bestanddelen gevonden, ook die niet in de inventaris waren 
verantwoord. Van den Brandeler was daarin nauwkeuriger dan Van Dalen; de op de 
website gepubliceerde inventarissen hebben ook Van Dalens toelichtingen verwijderd.  
Voor het overgrote deel van de archiefbestanddelen bestaat echter geen twijfel dat ze van 
de bureaus van ambtenaren of magistraten zouden komen.  
 
De cesuren, die door Overvoorde en Van Dalen in het complex van de stedelijke 
bestuursarchieven zijn aangebracht, hadden tot gevolg dat enkele series gesplitst werden en 
over verschillende archiefblokken verspreid. Zo lopen de series rekeningen van de 
ontvanger ten beleide en van de verpondingen van stadsarchief 3 in stadsarchief 4 over (zie 
hoofdstuk 8, paragrafen 8.3.2 en 8.4.2). De serie kopieboeken van benoemingsakten is zelfs 
over vier archiefblokken verdeeld.1 De inventarissen verwijzen niet door, maar dat heeft 
minder te doen met de integriteit van het archief dan met gebrek aan kwaliteit van de 
toegangen, die soms het zicht op de volledigheid van series ontnemen. 
 
De scheiding tussen het bestuursarchief en het rechterlijk archief, die in 1811 door de hoge 
overheid was afgedwongen, heeft de kwaliteit van de archieven geen goed gedaan. De 
resolutieboeken van het gerecht en de actenboeken bevatten meer bestuurlijke zaken dan 
justitiële; niettemin zijn ze tot het rechterlijk archief gerekend; de actenboeken slechts tot 
                                                           
1 SA 3, invnrs 1911-1915; SA 4, invnr 113; SA 5; invnr 311; SA 6, invnrs 1507a-c. Deze 10 delen vormen een 
doorlopende serie.  
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1739. Na de bruikleengeving door het rijk in 1901 is bij inventarisatie een aantal series die 
in 1811 op het stadhuis waren achtergebleven, weer aan het oud rechterlijk archief 
toegevoegd. De registers van huwelijksaantekingen voor het gerecht zijn bij de collectie 
retroacta van de burgerlijke stand gevoegd; de actenboeken na 1739 in het bestuursarchief 
gebleven.  
 
De vooronderstelling dat het archief volledig genoeg zou zijn om uitspraken over het 
gedrag van het archiveringsysteem te doen, wordt door het onderzoek niet tegengesproken. 
Ogenschijnlijk onvolledige series, zoals de rekeningen van de tol bij Gorinchem, of van de 
makelaardij en havengeld van wijnen (zie voor beide voorbeelden hoofdstuk 8) bleken 
binnen de context van het Dordtse archief volledig te zijn. Vele series waren weliswaar niet 
volledig maar lieten wel zien hoe de betreffende processen waren gedocumenteerd. Er 
lijken geen belangrijke series te ontbreken; wel zijn sommige zeer onvolledig. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de thesauriersrekeningen, waarvan er uit de veertiende eeuw niet één en 
uit de vijftiende eeuw slechts enkele bewaard zijn gebleven. Van de boekhoudingen van de 
thesauriers en ontvangers is vrijwel niets overgebleven, alleen een serie maandstaten van de 
ontvanger ten beleide.2 Ook van de vele leggers en kohieren die er volgens aantekeningen 
in de rekeningen geweest moeten zijn is weinig bewaard gebleven. Uit de Bataafs-Franse 
periode zijn de handelingen van de raad en dagelijks bestuur zeer volledig gedocumenteerd: 
de notulen en bijlagen zijn volledig bewaard gebleven. Van de archieven van de comités is 
echter vrijwel niets over. Het stadsarchief 5 (1813-1851) is redelijk volledig, al ontbreekt 
ook hier vrijwel de gehele financiële administratie. Over de volledigheid van stadsarchief 6 
is moeilijk een uitspraak te doen, vanwege de gebrekkige toegankelijkheid. De voornaamste 
series zijn echter aanwezig. 
De series die in het oud rechterlijk archief verwacht mogen worden zijn aanwezig; van de 
criminele rechtspraak is weinig overgebleven: van vóór 1749 vrijwel uitsluitend de 
vonnissen voor zover die in het openbaar van de pui van het stadhuis werden afgekondigd. 
Na 1749 zijn de series volledig. Hoofdstuk 6 gaf een verklaring voor het ontbreken van de 
oudere series criminele zaken. 
Wat volledigheid betreft, is de conclusie gerechtvaardigd dat het casusarchief aan de 
gestelde bruikbaarheidseis voldoet, zowel wat betreft de aanwezigheid van series als wat 
betreft het zichtbaar ontbreken van archiefbestanddelen.  

Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid is geen kwaliteitskenmerk van het archief zelf, maar van de daarop 
gemaakte toegangen, waarvan de inventaris in de regel de belangrijkste is.3 Een inventaris 
is een wegwijzer in het archief, maar kan de onderzoeker ook de verkeerde kant op sturen. 
In de loop van het onderzoek zijn nogal wat gebreken aan het licht gekomen. Fouten in de 

                                                           
2 SA 3, invnr 3517; volgens de inventaris zou er ook een kasboek moeten zijn, maar dit ontbrak; alleen enkele 
maandstaten. De instructie van de ontvanger schreef voor dat hij maandelijks aan de president-burgemeester 
verantwoording moest afleggen. 
3 Thomassen stelt dat de toegankelijkheid (ook) afhankelijk is van de competenties van de gebruiker. In dit geval is 
dat een onderzoeker met archivistische kennis. Theo Thomassen, “De veelvormigheid van de archiefontsluiting en 
de illussie van de toegankelijkheid”, in: Thomassen et al (ed), Toegang, 13-43. 
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ordening of in de beschrijvingen leverden soms verrassingen op. Over het algemeen 
voldeden de toegangen aan de verwachtingen. De als verouderd geldende inventaris van 
mr. P. van den Brandeler uit het midden van de negentiende eeuw bewees regelmatig goede 
diensten, in de eerste plaats voor de interpretatie van bestanddelen, in de tweede plaats 
vanwege de vermelding van de herkomst of fysieke berging.  

10.2 Bevindingen uit de casus 

De algemene indruk die de analyse van het archief achterlaat, is die van een met weinig 
accuratesse uitgevoerde administratie, resulterend in een geringe orde. De herhaalde 
klachten wijzen daarop. Duidelijk miste de Dordtse secretarie in de zestiende eeuw een 
regisseur als in Leiden Jan van Hout, die daar een duurzame basis legde voor de 
archivering. De interne regelgeving, zoals vastgelegd in ordonnanties, was vaak weinig 
consequent en noch de secretarie noch de thesaurie hielden zich er altijd aan. Daar staat 
tegenover dat de kernseries, de resoluties en notulen van de Oudraad, de gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders tenminste vanaf het einde van de zeventiende eeuw van hoge 
kwaliteit zijn: alle bijlagen zijn aanwezig, uit de notulen wordt daarnaar verwezen, de 
registers zijn van indexen voorzien en ze verkeren alle in goede staat. Vooral in de 
negentiende eeuw kwam er meer structuur in de archiefvorming, mede dankzij strakke 
regelgeving vanuit het rijk en de provincie, maar zeker ook door de professionalisering van 
het ambtelijk apparaat. De klerken in de eerste helft van de negentiende eeuw waren vaak 
als jongste bediende begonnen, met de jaren opgeklommen tot eerste klerk en na een 
dienstverband van vijftig of meer jaar overleden of hadden – wanneer de gemeenteraad een 
pensioen gunde – de pen op hoge leeftijd neer mogen leggen. De ambtenaren ter secretarie 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw in dienst traden, kwamen dikwijls van 
elders, hadden daar al ervaring opgedaan. In latere jaren hebben ze allen een scholing op 
het gebied van de gemeentelijke administratie genoten.  
 
Met behulp van het domeinenmodel van hoofdstuk 2 probeer ik de verschijnselen te 
analyseren, te ordenen en te verklaren. Deze analyse draagt weer bij aan een verdere 
detaillering van het domeinenmodel (paragraaf 10.3). 

10.2.1 Oorkonden (hoofdstuk 5) 
Wat betreft de archivering van de oorkonden is de belangrijkste conclusie dat het 
voornaamste motief van archivering de verzekering van rechten was. Aan de veilige 
bewaring van de oorkonden die de rechten en voorrechten van de stad uitmaakten werd de 
grootste zorg besteed. Er was een speciale kast met twaalf sloten voor gemaakt: de ijzeren 
kast. Raadpleging van de originele oorkonden was vanwege de veilige berging vrijwel 
onmogelijk. 
Raadpleging werd nog extra bemoeilijkt doordat sinds het midden van de vijftiende eeuw 
de gilden over de sleutels beschikten en niet de stedelijke bestuurders. Tot aan de 
verhuizing naar de voormalige Vlaamse hal waren dat er zes, daarna zelfs twaalf. Wanneer 
de privileges in een rechtzaak bewezen moesten worden, werden daarvoor authentieke 
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afschriften van de originele akten gemaakt, een enkele maal gebeurde dat zelfs door 
raadsheren van het Hof van Holland. De kast moest dan open gemaakt worden. 
Een deel van de oorkonden werd niet in de kast bewaard, vooral sinds de gilden over de 
sleutels beschikten. Vaak betrof het dan akten van minder of van tijdelijk belang (zoals 
octrooien om leningen aan te gaan). Van enkele zeer belangrijke oorkonden vroeg de stad 
twee exemplaren, waarvan er één in de ijzeren kast werd bewaard en het andere onder 
direct bereik van de burgemeesters was.  
Na 1544 is de kast slechts twee maal (gedocumenteerd) geopend, in 1649 en 1770. Om 
kennis te kunnen nemen van de inhoud beschikte het stadsbestuur over een privilegeboek, 
het houten boek, waaraan zelfs de gilden een zodanige waarde hechtten dat ze het als hun 
wetboek beschouwden. Zelfs nadat in het midden van de zeventiende de macht van de 
gilden ingeperkt was, heeft de stad de sleutels nooit opgeëist. De oorkonden waren toen al 
geruime tijd niet meer nodig voor de verdediging van voorrechten.  
 
Factoren die de archivering van de oorkonden bepaalden zijn de bewijskracht van de 
stukken voor de stad zelf, de moeizame procedure waarmee ze tot stand gekomen waren, de 
betrokken personen – in dit geval van buiten het stadsbestuur - en de politieke lading van de 
documenten zelf en de sporadisch plaats vindende opening van de kast. Handelingen 
waarvoor de originele documenten, of authentieke kopieën ervan, nodig waren betreffen 
steeds het aantonen van rechten, bijna steeds op de beleidsterreinen handel en verkeer 
(tolrechten, stapelrecht) of algemeen bestuur (positie ten opzichte van het omringende 
platteland, autonomie, bijdrage aan door de landsheer gevraagde belastingen).  
De veilige bewaring heeft geresulteerd in een vrijwel volledige verzameling. Van Dalen 
somt in zijn regestenlijst weliswaar 78 oorkonden op die verloren zijn gegaan, maar 
daarvoor bestaat doorgaans een goede verklaring. Paragraaf 10.5.7 geeft hiervan als  
voorbeeld hertog Willem V, die oorkonden terugvroeg om deze opnieuw uit te vaardigen.  
De praktijk van het archiveringsysteem, in het bijzonder de moeilijke raadpleegbaarheid, 
had effecten op het documenteren, namelijk door het aanleggen van privilegeboeken. 

10.2.2 Gerecht (hoofdstuk 6) 
Een belangrijke taak van het stadsbestuur was de rechtspraak, zowel in criminele, civiele 
als voluntaire zaken. Tot aan 1811 vervulde het gerecht verschillende functies die sindsdien 
aan notarissen zijn opgedragen. Vanaf de tweede helft van de veertiende tot aan de eerste 
helft van de zestiende eeuw had het gerecht voldoende aan twee registers, het stadboek 
(actenboek) waarin verschillende rechtshandelingen werden geregistreerd, en het klepboek, 
waarin de afkondigingen van de pui van het stadhuis werden afgeschreven. De meeste 
akten voor burgers die het gerecht opmaakte, werden niet geregistreerd: de begunstigde 
diende zijn recht met de akte zelf te bewijzen.  
Het ontbreken van een expliciete scheiding tussen justitie en politie maakte dat juridische 
kwesties ook in de (bestuurlijke) resolutieboeken terug te vinden zijn en dat de 
rekestboeken zowel beschikkingen van rechtspraak bevatten als benoemingen. Toen na de 
opheffing van het gerecht in 1811 het rechterlijk archief naar de nieuwe Rechtbank van 
eerste aanleg overgebracht moest worden, slaagde de secretarie er dan ook niet goed in de 
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bestuurlijke van de justitiële zaken te scheiden. Ik ga in de volgende subparagrafen nader 
in op de registers van voluntaire zaken en de rollen. 

Registers van voluntaire rechtspraak 
Het meest opvallende verschijnsel ten aanzien van het archief van het gerecht is het 
ontstaan van nieuwe registers. Uit het oorspronkelijk enige stadboek (actenboek) is een 
veelheid aan nieuwe registers voortgekomen. Voor een deel zijn de nieuwe registers te 
verklaren uit regelgeving. Vanaf 1560 waren plaatselijke gerechten verplicht de transporten 
van onroerend goed te registreren; in Dordrecht gebeurde dat in elk geval al sinds 1543, 
hoewel ogenschijnlijk nog niet consequent. De secretarissen registreerden vanaf dit jaar tot 
1593 ook andere soorten voluntaire akten, zoals attestaties en volmachten, in één type 
register, waarvan er wel gelijktijdig twee en soms zelfs drie gehouden werden. Het 
voorkomen van parallelle registers is wellicht te verklaren uit het feit dat er twee of meer 
secretarissen werkzaam waren, die elk hun eigen register hielden. In 1593, kort na het in 
dienst treden van Johan Berck, werden afzonderlijke registers aangelegd voor transporten 
en hypotheken, volmachten (constitutieboek), attestaties en andere gerechtelijke 
verklaringen op verzoek (certificatieboek), een register voor procuratiestellingen 
(procuratieboek) en een register voor transporten bij willig decreet en recht van voorrang. 
Twee jaar later volgde een register voor borgtochten. Voor het aangeven van 
faillissementen hielden de secretarissen al eerder een afzonderlijk register (cessionantboek). 
Ik veronderstel, dat de publicatie van Jan van Houts Ordonnantie voor de Leidse secretarie 
uit eind 1592 de jonge secretaris Berck geïnspireerd heeft. Het register voor willige 
decreten en preferenties is vanaf 1619 niet meer gehouden; willige decreten werden 
sindsdien in het gewone transportregister ingeschreven. In grote lijnen bleef de in 1593 
opgezette structuur van de rechterlijke registers tot aan de opheffing van de kamer juditieel 
in 1811 ongewijzigd.  
 
De hier geschetste veranderingen betreffen vooral het documenteren, de archiefvorming. 
Factoren die de vorming van de nieuwe series bepaalden waren regelgeving, 
verschriftelijking van het rechtsverkeer, de beschreven praktijk in andere steden en de 
organisatie van de secretarie. Betrokkenen zijn de burgers (comparanten) en het 
secretariepersoneel. De grossen van de transportakten, die aan de comparant werden 
meegegeven, werden door drie schepenen bezegeld en door de secretaris getekend. De 
registers dienden als basis voor de klerken om de grossen te schrijven; soms zijn de 
registers kopieboeken en zijn er waarschijnlijk niet bewaard gebleven concepten aan de 
grosse vooraf gegaan. Voor de eigen administratie was het niet nodig de volledige akten in 
optima forma af te schrijven. 
 
Het inbinden in registers betekende impliciet de opname in het archiveringsysteem. 
Behalve op de transport- en hypotheekregisters, heeft de secretarie geen indexen op de 
registers gemaakt. De meeste registraties waren voor de administratie van tijdelijk belang. 
Een afzonderlijke index op de hypotheken werd gebruikt om bij aflossing de hypotheek 
door te halen. De inventarisatie van het archief van de secretarie door Jacobus van 
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Vechoven in 1727 laat zien dat van de toen aanwezige registers er niet één verloren is 
gegaan.  

Rollen en dingtalen 
Civiele en criminele zaken werden volgens een rol van de rechtszittingen afgewerkt, een 
vorm van agenda. De secretarissen (doorgaans de klerken) plaatsten op verzoek van de 
schout (in criminele zaken) of van de procureurs (civiele zaken) zaken op de rol. Zo was de 
praktijk in elk geval vanaf het midden van de zestiende eeuw. De oudst bewaard gebleven 
rol, presentieboek genoemd dateert van 1548. De Ordonnantie ende reglement op de 
manier van procederen ter camere judiciële der stadt Dordrecht (1624 en latere 
wijzigingen) schreef vijf afzonderlijke rollen voor: de criminele rol, de civiele rol voor 
binnenpoorters (de binnenrol), de civiele rol voor buitenpoorters (de buitenrol), de rol van 
belastingzaken en een rol van zaken betreffende het stapelrecht. Naast deze vijf rollen 
bestonden nog rollen voor de jaargedingen, ook weer afzonderlijk één voor ingezetenen en 
één voor buitenpoorters. De criminele rol berustte onder de schout, pas vanaf 1770 was 
deze verplicht na afloop van zijn ambtstermijn van drie jaar zijn registers bij het gerecht te 
deponeren.  
In de zeventiende eeuw is de looptijd van een register van de civiele rol een jaar. In de 
achttiende eeuw is de looptijd van de registers verschillende jaren. Schepenen schijnen er in 
geslaagd te zijn het traineren door procureurs enigszins te beteugelen, waardoor de 
processen zich niet meer eindeloos voortsleepten. Een rol voor kleine zaken, die mondeling 
door schepencommissarissen werden afgedaan, ontlastte de ordinaris rol eveneens. Voorts 
wierp bemiddeling door schepencommissarissen haar vruchten af.  
 
In de middeleeuwen werden de processen mondeling gevoerd: eis, verweer, repliek en 
dupliek, pleiten en uiteindelijk de uitspraak van de schepenbank. Desgewenst kon het 
vonnis op schrift gesteld worden. Vonnissen in criminele zaken werden afgekondigd en in 
de klepboeken geregistreerd. De dingtalen bevatten de formules die in de processen 
gebruikt werden.4 In de zeventiende eeuw trad een sterke verschriftelijking op, zowel in 
civiele als in criminele zaken. De criminele procedure was betrekkelijk eenvoudig: de 
schout probeerde de verdachte tot een bekentenis te bewegen, desnoods met behulp van de 
pijnbank. Wel moest de bekentenis dan ook daarna nog “buiten pijne en banden van ijzere” 
herhaald worden. Van het verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt; de schout 
formuleerde daarop zijn eis, met verwijzing naar de plakkaten. De schepenen velden het 
vonnis, dat vervolgens door de schout voltrokken werd.  
De civiele procedure kende meer stappen. In de zeventiende en achttiende eeuw werden de 
processen steeds met behulp van procureurs gevoerd. Dezen moesten sinds 1664 hun 
procuratie laten registreren in het constitutieboek. Getuigenverklaringen en verhoren 
werden op schrift gesteld. Het reglement op de secretarie van 1668 schreef opnieuw het 
attestatieboek voor, dat als certificatieboek sinds 1644 niet meer gehouden lijkt te zijn. Van 
het attestatieboek splitste zich in 1695 een register voor verhoren in civiele zaken af 
(interrogatoriënboek). Vonnissen werden in de rol geschreven, soms in korte, zakelijke 
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vorm. Het bewaard gebleven vonnisboek is een kopieboek van op schrift gestelde 
vonnissen. 
 
Wat ik hiervoor over de registers van voluntaire rechtspraak schreef, geldt ook voor de 
rollen en de registers van dingtalen: de veranderingen betreffen de documentatie, de 
vastlegging van de handeling. De archivering volgt de archiefvorming. De oorzaak van de 
veranderingen is vooral de verschriftelijking van de procesgang, in navolging van die van 
het Hof van Holland. De pogingen tot het bekorten van de processen resulteerde niet in 
minder registers, maar zelfs in meer: de rol van kleine zaken en de verbaalboeken van 
schepencommissarissen. De afschaffing van de verpachtingen van de belastingen 
verminderde wel het aantal belastingzaken, maar ook de collecteurs voerden processen 
tegen vermeende fraudeurs en belastingontduikers.  
Het nut van archiveren voor het gerecht zelf was beperkt in de tijd. Er zijn dan ook geen 
indexen op de registers gemaakt, behalve op de verhoren van de schout en de criminele 
vonnissen. Vele straffen hielden verbanning uit Holland in; de registers werden 
geraadpleegd om vast te stellen of een banneling niet voortijdig teruggekeerd was. De 
schepenbanken van de Hollandse steden hielden elkaar daarvan op de hoogte.  
De direct betrokkenen zijn vooral de partijen en vooral hun procureurs, die voor het gerecht 
compareerden, de secretarissen en hun klerken, die de rechtsgang documenteerden, de 
schout die in criminele zaken als eiser optrad en de rechtsprekende schepenen.  

10.2.3 Resoluties (hoofdstuk 7) 
De resolutieboeken en notulenboeken vormen de ruggengraat van het archief. De 
bestuursorganen, het gerecht, de Oudraad, de burgemeesters, de gemeenteraad en zijn 
voorgangers en het college van burgemeester en wethouders zijn de actoren die 
verantwoordelijk zijn voor het handelen. Het handelen speelde zich voor een belangrijk 
deel af in de vergaderzaal. De vastlegging van het daar verhandelde vertoont over een 
periode van bijna drie eeuwen vooral continuïteit. Vanaf het moment, rond 1700, dat de 
redactie van de resoluties van de Oudraad een vaste vorm kreeg, tot aan het einde van de 
negentiende eeuw toen de verslaglegging van burgemeester en wethouders een nieuwe weg 
insloeg, is er weinig verschil.  
 
De registratie van de besluiten is in Dordrecht laat op gang gekomen. De oudste resoluties 
zijn die van het gerecht en de Oudraad, beginnend 1622 maar pas in 1655 aangelegd aan de 
hand van oudere kladnotities. Ook hier bevestigen slordigheden in de zeventiende eeuw 
(late registraties, fouten bij het inbinden, onvolledige conceptresoluties) het beeld van een 
secretarie die toen verre van volmaakt functioneerde. Ook 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. De constante toename van het aantal ingekomen stukken 
leidde tot nieuwe series: stukken van de Staten waarop geen resolutie was genomen en 
rapporten van de pensionaris.  
Aanvankelijk schreven de secretarissen de resoluties van het gerecht en die van de Oudraad 
in hetzelfde register. Vanaf 1664 hielden ze voor elk van de organen een afzonderlijk 
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resolutieboek bij. Beide series zijn volledig tot aan de opheffing, de Oudraad in 1795, het 
gerecht (kamer juditieel) in 1811.  
Elk college had zijn eigen stijl. Het gerecht legde de beslissingen die in de vergaderingen 
worden genomen in verschillende registers vast: resolutieboek, notulenboek, actenboek, 
rekestboek, poorterboek of brievenboek. De Oudraad behield tot aan het einde één 
resolutieboek, waarin ook de ter vergadering behandelde stukken waren gebonden. Naar 
vorm verschilt het resolutieboek van het gerecht niet wezenlijk van dat van de Oudraad, zij 
het dat de redactie van de resoluties minder gepolijst is en nauwelijks bijlagen werden 
meegebonden.  
De oudste resoluties van de kamer ten beleide hebben het karakter van een memoriaal. Met 
de instelling van de burgemeesterskamer in 1674 kwam er meer lijn in. Toch bevatten de 
registers nog tot 1761 vooral rekesten; in dat jaar werd een afzonderlijk rekestboek 
aangelegd, zoals dat bij het gerecht al eerder was gebeurd. De resolutieboeken van de 
burgemeesters uit het einde van de achttiende eeuw lijken heel sterk op die van de Oudraad.  
 
In 1795 werden de bestaande bestuursorganen opgeheven. De omvang van de notulen van 
de nieuwe organen, eerst de raad, vanaf 1808 burgemeester en wethouders, is drie of vier 
maal groter dan die van de Oudraad en burgemeesters van vóór 1795. Dat werd deels 
veroorzaakt door een veel hogere vergaderfrequentie, deels door de enorme toevloed aan 
circulaires, instructies en enquêtes vanuit Den Haag door tussenkomst van gewestelijke 
besturen toegezonden. 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. Al vanaf eind 1811 nam de maire de beslissingen 
vrijwel alleen, zonder zijn adjoints. Het resolutieboek bleef nog wel bestaan, maar de 
meeste besluiten werden direct als uitgaand stuk geformuleerd. Voor de jaren 1812 en 1813 
vervingen de reeks ingekomen stukken en het kopieboek het oude resolutieboek. In 1813 
hield de secretaris zelfs een indicateur bij. 
 
Na het herstel van de onafhankelijkheid kreeg het bestuur snel de vorm die het in 1803 had: 
een dagelijks bestuur – eerst drie burgemeesters, maar na 1823 burgemeester en wethouders 
– en een gemeenteraad. Voor beide organen was de wijze van notuleren en archiveren van 
de notulen gelijk aan die van de Oudraad. Wanneer voor de uitvoering van de beslissingen 
een groot beroep gedaan moest worden op het ambtelijke apparaat – meer dan alleen 
kopiëren van extractbesluiten – bleek het handzaam daarvoor afzonderlijke registers aan te 
leggen, zoals voor armenzaken. De vergroting van het takenpakket en intensivering van de 
overheidsbemoeienis resulteerden later in afzonderlijke notulering voor fabricage, 
gemeentelijke bedrijven en onderwijs. 
De secretarie deed de routinezaken rechtstreeks af, zonder tussenkomst van het college van 
burgemeester en wethouders. De secretarie voerde de wettelijk opgedragen 
bevolkingsregisters, registers van de burgerlijke stand, de kiesregisters en de 
militieregisters. Voorts legde ze registers aan van de hoofdelijke omslag en patentbelasting.  
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 bijna de hele negentiende eeuw heeft kunnen 
handhaven in de notulen van de opvolgende besturen, zowel het dagelijks bestuur als de 



 

 

 

290

gemeenteraad: de opmaak van de bladzijden, zelfs het vouwen van de bladen voor het 
bepalen van de bladspiegel, het inbinden van de bijlagen.  
Het toenemende belang van het electoraat en de publicatie van de notulen leidden aan het 
einde van de negentiende eeuw tot grotere uitvoerigheid van de notulen van de 
gemeenteraad, maar niet tot wijziging van het systeem. Notulen en bijlagen werden steeds 
samen gebonden en gearchiveerd.  
 
In de wijze van vastleggen van de resoluties van het college van burgemeester en 
wethouders trad aan het einde van de negentiende eeuw een belangrijke verandering op. De 
resoluties werden vanaf 1898 op voorbedrukte, losse, dubbele bladen geschreven, waarin de 
geagendeerde stukken werden gelegd. Per vergadering werd het hele pakje in een envelop 
gedaan – de secretarie gebruikte daarvoor de term “zak”. Vanaf 1910 werden de losse 
stukken op onderwerp in afzonderlijke dossiers geborgen en bleven van de resoluties alleen 
de losse, voorbedrukte bladen over, waarop de agenda en de genomen besluiten werden 
geschreven. De gemeenteraad handhaafde ook na 1910 de klassieke wijze van 
notulenvorming. 
 
De secretarieën, die van Oudraad en gerecht en die van de burgemeesterskamer – en in de 
negentiende eeuw de ene gemeentesecretarie - waren zich bewust van het belang van de 
resoluties. 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. 
Op de resoluties van Oudraad en gerecht werden afzonderlijke, cumulatieve indexen 
gemaakt. De resoluties van de burgemeesters hebben een index achterin elke band. Ook de 
notulen van de gemeenteraad hebben een index per band, dat wil dan zeggen: per jaar. Met 
het maken van de indexen – behalve van de gemeenteraad – stopte de secretarie in 1918 
toen de dossiers volgens een classificatieschema werden geborgen. 
Archivering van de resoluties was vanzelfsprekend. Archivering diende ter ondersteuning 
van het geheugen van het bestuur, in voorkomend geval als bewijs dat een bepaald besluit 
genomen was. De toevloed van stukken uit Den Haag in de achttiende eeuw en de 
rapportages van de pensionaris noopten tot een aanpassing. Er werden speciale series, 
parallel aan de hoofdserie voor gevormd. De dossiervorming in 1910 vergde opnieuw een 
aanpassing van het archiveringsysteem, onder andere door de aanschaf van dossierkasten.  
 
De betrokken personen zijn de bestuurders, de secretarissen en de klerken die de resoluties 
in het net schreven. 

10.2.4 Rekestboeken (hoofdstuk 7) 
Een burger, die een gunst van het stadsbestuur wilde, diende een rekest, een verzoekschrift 
in. De meeste rekesten waren gericht aan het gerecht, dat toestemming moest verlenen om 
bepaalde functies uit te oefenen, of door de overheid bezoldigde functies te vergeven had. 
Een kleiner aantal was gericht aan de burgemeesters, de meeste daarvan lagen op het terrein 
van bouwen en wonen. De rekesten werden met de daarop genomen beschikking in de 
resolutieboeken of rekestboeken geregistreerd. Het originele rekest ging met de beschikking 
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naar de aanvrager terug. Het gerecht heeft de serie rekestboeken tot en met 1811 
voortgezet. Rekesten, die aan de bestuurscolleges na 1795 waren gericht, werden als bijlage 
bij de notulenboeken opgenomen. De Oudraad heeft nooit een afzonderlijk rekestboek in 
gebruik gehad. 
De veranderingen die zich voordeden, betroffen vooral het documenteren; het inschrijven in 
het rekestboek hield vanzelf al archivering in. De archivering diende als bewijs dat een 
beschikking genomen was. Op de rekestboeken zijn indexen gemaakt. 
 
De betrokken personen zijn de burgers die de verzoeken indienen, het betreffende orgaan 
dat de beslissing neemt en de secretarie die de beschikking uitschrijft (appointement).  

10.2.5 De financiële administratie (hoofdstuk 8) 
Evenals de secretarie, aan de andere kant van het stadhuis, was de thesaurie niet altijd het 
toonbeeld van ambtelijke en administratieve discipline. Regelmatig is er in de resoluties 
van de Oudraad sprake van “disordre”op de thesaurie. De financiële administratie uit het 
Ancien Régime oogt inderdaad zeer onoverzichtelijk, maar is bij nadere beschouwing toch 
wat gestructureerder dan de thesaurier Hordijk in 1808 voorgaf. De meeste afzonderlijke 
administraties verantwoordden jaarlijks aan de thesaurier of aan de ontvanger ten beleide. 
De drie series rekeningen, die van de twee thesauriers en die van de ontvanger ten beleide 
(oorspronkelijk genoemd de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge) gaven 
een duidelijke structuur. Een aantal deeladministraties en afzonderlijke fondsen dankten 
hun ontstaan aan beslissingen van de Oudraad; in de regel waren ze bestemd om er voor te 
zorgen dat voor specifieke, noodzakelijke uitgaven voldoende financiële dekking was. 
Regelmatig verkeerde de stad in geldnood. Een beproefde methode om op korte tijd veel 
geld bijeen te brengen – hetzij ten behoeve van de oorlogsvoering, hetzij voor grote 
investeringen – was het uitgeven van los- en lijfrenten. Aanvankelijk was de thesaurier van 
het groot comptoir met de administratie daarvan belast. In de achttiende eeuw is het steeds 
de ontvanger ten beleide die zich daarmee bezig houdt. Deze functionaris zorgt er ook voor 
dat, wanneer de stadskas het maar even toelaat, leningen worden afgelost. 

De rekeningen 
Het archief bevat vier centrale series rekeningen: van de beide thesauriers, van de 
ontvanger ten beleide en de rekeningen van de thesaurier na 1795, waaruit de huidige 
gemeenterekening is voortgekomen. De rekeningen van de thesauriers hebben betrekking 
op de stedelijke huishouding. Tot 1693 had elk van beide thesauriers zijn eigen inkomsten 
en uitgaven. Vanaf 1693 administreert de thesaurier van het groot comptoir alle inkomsten, 
zijn collega van reparatiën alle uitgaven. De rekening van de ontvanger ten beleide – of 
ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge – behelsde oorspronkelijk de 
administratie van de afdrachten aan de gemenelandsontvanger ten behoeve van de 
oorlogsvoering. De belangrijkste bron van inkomsten daarvoor was de verponding, 
waarvoor een afzonderlijke ontvanger was aangesteld. Deze droeg periodiek aan de 
ontvanger ten beleide over. De ontvanger ten beleide onderhield een gecompliceerde 
financiële relatie met de gemenelandsontvanger, van voorschotten, leningen en reguliere 
afdrachten. Bracht de verponding meer op dan de opgelegde quote, dan kon Dordrecht het 
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surplus gebruiken voor aflossingen; in het geval de verponding minder opbracht, dan 
moest  de ontvanger naar middelen zoeken om aan de verplichting van de stad te kunnen 
voldoen. In de loop der tijd ontwikkelde de functie zich tot een spil in het financiële 
systeem.  
Bij de afhoring van zijn rekening diende de rendant de bewijsstukken te overleggen: 
leggers, kohieren, betalingsopdrachten (ordonnanties) en kwitanties. Na afhoring verloren 
deze op den duur hun belang; vrijwel alle zijn dan ook vernietigd. De rekeningen zijn in 
hoge mate zelf verklarend door de soms uitvoerige toelichtingen. De thesaurier en 
ontvanger gebruikten voorgaande rekeningen als belangrijkste bron van informatie.  
Alle rekeningen van enig belang zijn ingebonden, waardoor de basis gelegd was voor 
langetermijnbewaring. Vanaf het einde van de zestiende eeuw zijn de series weliswaar niet 
helemaal volledig, maar is het aantal hiaten zeer beperkt. Uit aantekeningen die de 
rekenmeesters in de marge plaatsten is op te maken, dat ook zij rekeningen van een aantal 
jaren terug nog raadpleegden ter controle. Rekeningen werden ook gebruikt om over een 
aantal jaren het patroon van inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. 
Aan de rekeningen lag een soms ingewikkelde financiële administratie ten grondslag, 
waarvan slechts een deel bewaard is gebleven. De bewaring diende ook geen administratief 
doel.  
In 1808 werden vanuit het landsbestuur voorschriften voor de boekhouding, de begroting en 
de stedelijke rekeningen gegeven. De rekeningen werden voortaan ook afgehoord door het 
departement - in 1812 zelfs door de rekenkamer in Parijs - en na 1813 door de provincie. 
De Dordtse financiële administratie week sindsdien niet wezenlijk meer af van die van 
andere gemeenten. 
 
Hoewel vrijwel de gehele boekhouding en andere registers, die aan de rekeningen ten 
grondslag hebben gelegen, verloren zijn gegaan - deels door periodieke opruiming van 
overbodig archief, deels waarschijnlijk omdat vóór 1795 functionarissen thuis kantoor 
hielden - is er opvallend veel bewaard gebleven; ook series rekeningen die in de 
hoofdrekeningen verwerkt zijn. Tussen 1750 en 1784 is een groot deel van de bijlagen bij 
de thesauriersrekeningen aan de periodieke opruiming ontsnapt. Vergelijking met andere 
stedelijke archieven geeft een redelijk beeld van wat er geweest had kunnen zijn. 
 
De betrokken personen zijn allereerst de thesauriers en de ontvanger; de rekeningen werden 
doorgaans door een klerk ter thesaurie in tweevoud in het net geschreven. De 
burgemeesters bereidden de afhoring voor; de afhoring zelf vond plaats voor een elk jaar 
opnieuw samengestelde commissie van acht personen, onder wie twee ambteloze burgers. 
Eén van de twee stadssecretarissen schreef de apostille in. Bij de basisprocessen in de 
financiële administratie zijn tal van derden betrokken; in de eerste plaats de 
gemenelandsontvanger en andere financiële ambtenaren, maar ook burgers die rentebrieven 
hadden gekocht, pachters, huurders van stadseigendommen, leveranciers en 
rekenplichtigen.  
De wijze van documenteren van de rekeningen is zeer stabiel; zelfs de rubrieksindeling 
(hoofden van rekening) veranderde slechts weinig. Archivering betekende weinig anders 
dan bewaren. De documentatie van de overige financiële processen is echter weinig stabiel.  
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10.2.6 Archivering van losse stukken en dossiervorming  (hoofdstuk 9) 
Vóór de zeventiende eeuw was er – behalve voor de charters - nauwelijks sprake van 
systematische archivering van losse stukken. De pensionaris hield de procesdossiers, die hij 
moest samenstellen voor de talrijke rechtszaken waarin Dordrecht aan het einde van de 
vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw verwikkeld was, onder zich. Vanaf de 
zeventiende eeuw was het de praktijk alle ingekomen stukken in de vergadering van een 
van de colleges te behandelen; na afdoening werden deze als bijlage bij de resoluties of 
notulen gearchiveerd. De uitgaande brieven werden weliswaar door de secretaris 
geconcipieerd, maar de kopie voor de eigen administratie werd als regel in het resolutie- of 
notulenboek afgeschreven; rond 1800 werden de minuten van de uitgaande brieven als 
insertie in de banden van de notulen gebonden.  
Een deel van de correspondentie bleef daar buiten; dat betreft meestal routinezaken en 
verzoeken om inlichtingen. In de zeventiende en achttiende eeuw werd dit soort ingekomen 
brieven, geheel naar gewoonte, ingebonden, zij het in eenvoudiger banden dan de 
resoluties. De bijbehorende uitgaande brieven werden in brievenboeken gekopieerd. Het 
negentiende-eeuwse archief bevat enkele series correspondentie van de burgemeester en 
vooral van de secretaris. Deze brieven werden niet langer ingebonden, maar in portefeuilles 
geborgen. Langetermijnbewaring voor de eigen administratie was nauwelijks nodig; omdat 
de hoeveelheid beperkt was, werden ze niet vernietigd.  
 
De grotere en kleinere series losse stukken in het archief bestaan uit stukken die met opzet 
niet waren meegebonden, maar in kasten of laden gelegd en soms na verloop van tijd 
vernietigd. Vrijwel alle stukken behoren tot het archief van de burgemeesters.  
Voor berging van de ingekomen en uitgaande brieven bij de maire (1813) beschikte de 
secretarie over een loketkast.5 
 
In de negentiende eeuw ging de secretarie steeds vaker zaken zelfstandig afhandelen. De 
daaruit voortvloeiende correspondentie werd wel in indicateurs geregistreerd, maar tot 
afzonderlijke series geordend. Aan het einde van de negentiende eeuw werden steeds meer 
bij wet geregelde zaken ambtelijk door ambtenaren voorbereid voordat ze voor 
besluitvorming in het college werden gebracht.  

Dossiers 
Hoewel dossiers incidenteel al eerder voorkwamen, ging de secretarie in 1910 over tot 
systematische dossiervorming. Het inbinden van losse stukken was al in 1898 gestaakt. Alle 
documenten die op een zaak betrekking hadden werden nu bij elkaar in een omslag 
gevoegd. Tot 1918 werden elk jaar nieuwe dossiers gemaakt en de dossiers zelf op volgorde 
van aanmaken geordend. Vanaf 1918 werd het stelsel van de VNG (Zaalberg) toegepast: 
dossiers werden pas afgesloten als de zaak was afgedaan; de ordening van de dossiers 
gebeurde volgens een tevoren opgesteld classificatieschema. Het nieuwe systeem sloot 
nauwer aan bij de behoeften van de secretarie dan bij die van het bestuur. De secretaris 
zorgde ervoor dat wanneer het college van burgemeester en wethouders een besluit moest 
nemen, het conceptbesluit was geformuleerd en het dossier ter inzage van de leden lag. De 
                                                           
5 Dat blijkt uit een inliggend blad in de indicateur over 1813. SA 4, invnr 90. 
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dossiers bevatten stukken van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en interne 
stukken. Het dossier weerspiegelt vooral de werking van de bureaucratie.  
Deze vorm van documenteren, gebaseerd op zaken, had grote gevolgen voor de archivering. 
Eén van de ambtenaren werd benoemd tot hoofd registratuur, met een tweede ambtenaar als 
assistent. Het archiveringsysteem, dat eeuwenlang geïntegreerd was in het proces van 
documenteren, scheidde zich af: archivering maakte zich los van archiefvorming.  
Het “eigene” van de Dordtse archivering was hiermee grotendeels verdwenen. 
 
Het aantal personen, of rollen, dat voortaan bij een proces is betrokken, neemt toe: de 
formele actor (bijvoorbeeld het college of de raad), de behandelende ambtenaar, op den 
duur zelfs een typiste die het document maakte en de registrator voor de archivering.  

10.2.7 Oorzaken van veranderingen 
De veranderingen, voor zover ze uit het archief kunnen worden afgelezen, betroffen vooral 
het documenteren. Het meest opvallende is het ontstaan van nieuwe series. De oorzaken 
daarvan zijn een nieuwe taak (bijvoorbeeld de registratie van transporten van onroerend 
goed, particuliere rekeningen), verandering van procedure (rekestboeken, rollen van 
rechtzittingen), of verschriftelijking (attestatieboeken, interrogatoriënboeken). In het 
vierdomeinen model zijn de factoren te plaatsen respectievelijk in de handelingslaag en in 
de documentatielaag. Dat is ook het geval wanneer een taak wegvalt, zoals de actieve 
deelname aan het gewestelijk bestuur. De serie rapporten van de pensionaris eindigt in 
1795. De organisatie van verkiezingen na 1813 leidde daarentegen weer tot nieuwe 
registers, evenals de burgerlijke stand en bevolkingsregistratie. 
Nieuwe series kunnen ook ontstaan door ideeën van buitenaf, zoals bleek in 1593. De 
nieuwe registers waren niet voor nieuwe soorten registraties, maar ten behoeve van een 
strakkere organisatie van de secretarie. De secretaris, in dit geval Johan Berck de oude, 
speelde hierin waarschijnlijk een sleutelrol. Diezelfde Berck gaf in de volgende decennia de 
secretarie minder aandacht en sturing dan gewenst was, vooral vanwege zijn activiteiten als 
pensionaris en ambassadeur. Misschien was dat ook wel de oorzaak dat de resolutieboeken 
van het gerecht en de Oudraad, in vergelijking met andere steden, in Dordrecht zo laat 
aanvangen. Mogelijk is pas zijn zoon Matthijs daarmee begonnen, maar naar het lijkt op 
een informele manier. Pas diens zoon, Johan Berck de jongere zorgde voor het afschrijven 
van de conceptresoluties in het net.  
Na drie generaties Berck als secretaris volgde in 1668 een reorganisatie, wat onder andere 
de hervatting van het attestatieboek tot gevolg had.  
De meeste veranderingen deden zich voor in de financiële administratie. De complexe 
wijze waarop de stad zijn inkomsten verwierf was daar mede debet aan. De stad leende 
grote bedragen aan de landsheer, waarvoor ze bijvoorbeeld de tol van Gorinchem in 
onderpand kreeg. Na de Opstand trokken de Staten de exploitatie van de tol weer aan zich, 
maar eerst de thesaurier en daarna de ontvanger ten beleide administreerden wel de 
uitgaven aan los- en lijfrenten en de jaarlijkse rentebetaling door de Staten. De inning en 
administratie van accijnzen gebeurde ook niet altijd op dezelfde wijze, meestal door 
verpachting, soms echter door collecteren. De afschaffing van de verpachtingen in 1748 
zorgde opnieuw voor een aanpassing van het stelsel, zowel de procedures als de stukken: de 
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rekeningen van de ontvangers vervingen de contrarollen van de verpachtingen. Op 
organisatorisch niveau werd door aanstelling van een directeur van de stadsmiddelen de 
thesaurier ontlast van het dagelijkse toezicht. In de Bataafs-Franse tijd voltrok zich de 
overgang naar een van hogerhand opgelegde moderne gemeenteadministratie, gebaseerd op 
een begroting en rekening, die door het provinciaal bestuur worden gecontroleerd en 
goedgekeurd. 
 
Het zijn dus niet alleen nieuwe taken, het verdwijnen van taken, of wijzigingen in 
procedures die de veranderingen veroorzaken, maar ook de organisatie en de wijze waarop 
mensen hun taken uitvoeren.  
Het meest continu is het besluitvormingsproces van de achtereenvolgende bestuursorganen. 
Zowel de procedure – het vergaderproces – bleef gelijk als de wijze van documenteren. Dat 
de vergaderstijl veranderde en de mate van detaillering in verslaglegging is voor de 
archivering niet direct relevant. In de zeventiende en achttiende eeuw is wel een verschil in 
kwaliteit te constateren tussen de resoluties van de onderscheiden colleges. De resoluties 
van de Oudraad bereikten rond 1700 een hoog niveau dat daarna onafgebroken 
gehandhaafd zou blijven, zowel wat redactie als fysieke vorm aangaat. De resoluties van de 
burgemeesterskamer, naar inhoud meer van praktische aard, blijven veel langer informeler, 
slordiger geschreven en fysiek minder verzorgd dan de resoluties van de Oudraad. Voor de 
resoluties van het gerecht geldt hetzelfde. Er is kennelijk een relatie tussen de 
verschijningsvorm en het niveau van het orgaan. In de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw zien we een vergelijkbaar verschijnsel, hoe verschillend ook. De documentatie van de 
vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders versoberde tot een 
besluitenlijst, die van de gemeenteraad breidde uit tot een stenografisch verslag. Maar nog 
steeds zijn beide series herkenbaar in het archief. Dat de inventaris van stadsarchief 6 de 
parallelle series besluiten van burgemeester en wethouders voor algemene zaken, fabricage, 
bedrijven en onderwijs in verschillende rubrieken beschrijft is een keuze van de archivaris 
geweest. 
 
De relatie met de taakgebieden (zie hierna 10.3.4) blijkt niet altijd direct uit de series in het 
archief. In de vergaderingen kon ieder onderwerp aan de orde komen waarvoor het orgaan 
competent was.6 De structuur van de resolutieboeken geeft de veelheid aan onderwerpen 
niet weer. De series registers van het gerecht doen dat wel, behalve ook hier de 
resolutieboeken, de actenboeken en de rekestboeken waarin alle mogelijke bemoeienissen 
van het gerecht zijn gedocumenteerd.   
Zoals de losse stukken nu geordend zijn in de inventaris van stadsarchief 3 weerspiegelen 
ze de werkzaamheden van de burgemeesters, maar uit oude inventarissen blijkt duidelijk 
dat de oorspronkelijke orde tamelijk willekeurig was. Het negentiende-eeuwse archief is 
gedifferentieerder: de uitvoering van nieuwe wetten resulteerde in series die de 
documentaire neerslag van een bepaalde taak zijn. Ik noemde al de kiesregisters, de 
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters; verder zijn er militieregisters, 
hinderwetdossiers, bouwvergunningen. Het twintigste-eeuwse archief, dat grotendeels uit 

                                                           
6 In de terminologie van het inventariseren wordt dit soort bestanddelen aangeduid als “stukken van algemene 
aard”.  
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dossiers bestaat, is op de series notulen en enkele andere reeksen registers na, 
gestructureerd naar taakgebied. In de regel zijn dit soort taakgerelateerde series het resultaat 
van processen op uitvoerend niveau, die in toenemende mate door het bureaucratisch 
apparaat werden verricht. 
 
Archiveren volgt documenteren, stelde ik hiervoor; het model van paragraaf 2.2.2 geeft dat 
weer. Het belang van documenten bepaalt of en hoe lang ze moeten worden gearchiveerd; 
de vorm de wijze waarop. Het Dordtse archiveringsysteem werkte tot omstreeks 1920 niet 
volgens rationele, expliciete methoden en procedures. Archiveren betekende in veel 
gevallen: niet vernietigen. Er is een aantal voorbeelden van welbewuste archivering. De 
charterverzameling is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Het doel was de verdediging van 
rechten en voorrechten mogelijk te maken. Veiligheid ging boven het gemak van 
raadpleging van de originelen. Een ander voorbeeld zijn de resolutieboeken. De vorm 
waarin deze werden opgemaakt en de zorg die er aan werd besteed, het mede archiveren 
van de vergaderstukken, geven daarvan blijk. De fysieke vorm van de registers is een 
voorbeeld van archivaliseren, de overgang van documenteren en archiveren. Het doel van 
archivering was kennis te kunnen nemen van vroegere beslissingen, dus raadpleging. Het 
archiveringsysteem maakte daarom indexen.  
Raadpleging wil zeggen: gebruik door de eigen organisatie. Het raadplegen door 
onderzoekers, waarvan Smits en Schotel zo hoog opgaven (zie hoofdstuk 3), was 
uitzondering. Pas in de negentiende eeuw kwam er een regeling voor onderzoek in het oud-
archief van vóór 1813. Om historisch onderzoek mogelijk te maken vervaardigde Van den 
Brandeler zijn inventaris. 
De documentatie van de meeste handelingen van de bestuursorganen bestaat uit series 
registers; deze bepalen de ordening van het archief. De archivistiek hanteert voor deze 
structuur de term seriestelsel. Bij nadere beschouwing zijn er in het Dordtse archief 
verschillende varianten te onderscheiden. 

10.3 Handelen, documenteren en archiveren 

Het vierdomeinen model en het aangepaste model van Blumenthal (paragraaf 2.2.1) en het 
model van het archiveringsysteem ( paragrafen 2.2.3 en 2.2.4) vormen het conceptuele 
kader om de verschijnselen in het casusarchief, die beschreven zijn in de hoofdstukken 5 
t/m 9, te ordenen, te beschrijven en uiteindelijk te verklaren. Een nieuwe serie kan 
voortkomen uit een nieuwe taak (handelingdomein), of uit een andere wijze van registreren 
van beslissingen (documentatiedomein), of uit een wijziging in de personele samenstelling 
van het bestuur of secretariaat (organisatiedomein), of uit nieuwe methoden van archiveren.  
In het model van Blumenthal is al een zekere mate van differentiatie aangebracht door 
verschillende niveaus van beslissingen te onderscheiden: strategisch, tactisch, operationeel. 
In de analyse ga ik na in hoeverre het beslissingsniveau een rol speelt in de productie en 
archivering van documenten. Het documentatiedomein lijkt zich niet of nauwelijks voor 
verdere detaillering te lenen, daar zullen veeleer de technologie en de betrokken personen 
bepalende factoren zijn. Het handelingsdomein, het primaire proces van de organisatie, 
behoeft een nadere beschouwing. Archief is immers procesgebonden informatie, de relatie 
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met het proces is zowel bepalend voor de betekenis van de informatie als voor de vorm 
(structuur). De volgende paragrafen gaan nader op elk van de lagen in.  

10.3.1 De organisatie 
De geschiedenis van het bestuur en de ambtelijke organisatie van Dordrecht (hoofdstuk 4) 
laat zien dat de projectie van de organen op het model van Blumenthal in die zin 
problematisch is, dat er zowel voortdurend verschuivingen plaats vinden als dat organen op 
verschillende niveaus kunnen handelen. In de middeleeuwen handelt het gerecht op 
strategisch niveau (beleid); de verzameling privileges getuigt daarvan. Maar gelijktijdig 
handelt het ook op tactisch niveau door de uitvaardiging van keuren (bestuur) en op 
operationeel niveau door recht te spreken (beheer).  
In de zeventiende eeuw vindt een verschuiving plaats; de Oudraad is dan vooral op het 
strategisch niveau te plaatsen; dat geldt zelfs tot op zekere hoogte voor de benoemingen die 
hij doet: deze hebben altijd wel een politieke lading – hetzij extern, wanneer het om 
benoemingen in een van de buitenambten gaat (admiraliteit, gedeputeerde raden, 
rekenkamer), hetzij intern, wanneer het bijvoorbeeld de benoeming van de secretaris betreft 
of een regentenambt; familie- en factiebelangen speelden dan een grote rol. 
Het gerecht als orgaan is in de zeventiende en achttiende eeuw van het strategische niveau 
verdrongen. Als lid van de Oudraad hebben schepenen nog steeds een stem in het 
strategische kapittel, maar het gerecht heeft bestuurlijk nog slechts beperkte bevoegdheden, 
beperkt tot keuren (tactisch niveau, soms is daarvoor zelfs consent van de Oudraad nodig), 
benoemingen (operationeel niveau) en rechtspraak (operationeel niveau).  
 
De burgemeesters zijn tijdens de Republiek weliswaar de belangrijkste politieke figuren in 
de stad en drukken als voorzitter van de Oudraad hun stempel op de besluitvorming, maar 
de burgemeesterskamer, die in 1674 de oude kamer ten beleide vervangt, is vooral het 
uitvoerend orgaan van de Oudraad. Voor zover de vier burgemeesters al onderling het 
beleid van de Oudraad voorbereiden, geven hun resolutieboeken daarvan geen blijk.7 Als 
orgaan werkt de kamer op tactisch niveau (financiële zaken) en operationeel niveau 
(benoemingen, vergunningverleningen). 
 
De twee thesauriers zitten tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Ze worden gekozen, 
hebben een bepaalde ambtstermijn, kunnen lid zijn van de Oudraad, maar genieten 
nauwelijks of geen beleidsruimte. Het zijn, evenals de voor onbepaalde tijd benoemde 
ontvanger ten beleide, uitvoerende functionarissen binnen het grotere geheel van het 
kantoor ten beleide waaraan de burgemeesters leiding geven.  
 
De secretarie is ondersteunend en heeft geen mandaat tot het uitvoeren van handelingen. 
Het passeren van rechtshandelingen gebeurt steeds op naam en gezag van schepenen; de 
registratie van getuigenverklaringen of attestaties is niet anders dan een administratieve 
activiteit binnen de civiele procedure. De secretarie verricht geen handelingen met enig 
rechtsgevolg (zie paragraaf 10.3.2). 
                                                           
7 Dat doet wel het in hoofdstuk 4 vermelde dagboek van Pieter Blokland van Brandwijk, aanwezig in de 
handschriftenverzameling van het stadsarchief Dordrecht, invnr 1368.  
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De pensionaris is als “minister” een ambtenaar, een dienaar van vooral de Oudraad, maar 
hij staat ook het gerecht met raad terzijde. De pensionarissen uit de eerste helft van de 
zestiende eeuw hielden zich bezig met processen waarin de stad verwikkeld was, vervulden 
politieke missies en gingen mee op dagvaart. Vanaf de Opstand is de laatste functie de 
belangrijkste geworden. Formeel fungeerden de pensionarissen in de vergaderingen van de 
Staten als spreekbuis van de Dordtse gedeputeerden en hoe zelfstandig sommige 
pensionarissen ook optreden, uiteindelijk zijn ze verantwoording verschuldigd aan de 
Oudraad. Dat gold zelfs voor de politieke activist Cornelis de Gijselaar, die uiteindelijk zijn 
al te eigengereide optreden met verlies van zijn ambt heeft moeten bekopen.  
 
Alleen het gerecht overleefde de Bataafse revolutie, onder een andere naam en niet langer 
dan tot aan de inlijving bij het keizerrijk. Voor de Oudraad kwam de raad der burgerij in de 
plaats - eerst nog provisioneel, later municipaliteit geheten. De uitvoering en 
beleidsvoorbereiding komen bij verschillende comités te liggen, die slechts een kortstondig 
bestaan leiden en waarvan te weinig archief is overgeleverd om een betrouwbare analyse op 
uit te voeren. Voorts vindt er een scherpere scheiding plaats tussen bestuurder en 
ambtenaar: de beide thesauriers werden vervangen door een stedelijke ontvanger, die, al 
draagt hij gedurende enkele jaren de titel thesaurier, een voor onbepaalde tijd benoemde 
ambtenaar was. De secretarissen kunnen geen lid meer zijn van de raad; in augustus 1811 
bleef nog slechts één, nieuwbenoemde secretaris over. En de pensionaris, die ondanks de 
politieke ambities altijd nog het meest ambtenaar was gebleven, is helemaal van het toneel 
verdwenen. 
 
Sinds 1813 kent het gemeentebestuur drie organen: de burgemeester, het college van 
burgemeester en wethouders (tot 1823 college van burgemeesters) en de gemeenteraad. Uit 
de raad is een aantal vaste commissies samengesteld.  
Voor de besluitvorming is het college van burgemeester en wethouders het belangrijkste. 
Zelfs met inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851, waarbij de gemeenteraad het 
hoofd der gemeente werd, bleef het initiatief in de beleidsvorming bij het college liggen. In 
het model van Blumenthal zou ik het college zowel op het strategisch niveau willen 
plaatsen als op het tactische niveau. De gemeenteraad beslist uiteindelijk op strategisch 
niveau en in een aantal gevallen ook op tactisch niveau.  
De burgemeester als orgaan beslist op tactisch niveau.  
 
Wat vooral veranderde in de negentiende eeuw was de positie van de het ambtelijk 
apparaat. De zes klerken in 1815 hielden zich uitsluitend bezig met schrijfwerk, bijhouden 
van de registers, maken van indices en het kopiëren. In 1900 bestond de secretarie al uit 
vier afdelingen, die elk één of meer beleidsterreinen verzorgden. In 1920 was het aantal 
afdelingen tot negen uitgebreid, waaronder een bureau registratuur. Het college of de raad 
besliste, maar de secretarie en andere ambtenaren bereidden de meeste zaken voor en 
voerden uit. De secretarie en het bureau van de ontvanger zijn dan aan te merken als 
(bureaucratische) beheerscentra, dus op het operationele niveau. 
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10.3.2 Handelen 
 
De hiervoor genoemde organen vervulden functies voor de Dordtse gemeenschap, ze 
namen beslissingen, voerden deze uit of droegen er zorg voor dat ze werden uitgevoerd. De 
organen voerden taken uit – opgelegd door een hogere overheid, door één van de andere 
organen of door zich zelf. Ze verrichtten handelingen. Een handeling is “een complex van 
activiteiten die een auctor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een 
bevoegdheid.” Een auctor is hier het orgaan dat verantwoordelijk is voor de handeling.8 
Handelingen van bestuursorganen, zoals een stads- en gemeentebestuur, kunnen 
onderverdeeld worden in rechtshandelingen en gewone handelingen. Rechtshandelingen 
beogen een rechtsgevolg. Een handeling kan getypeerd worden naar het beleidsterrein 
waarop ze betrekking heeft, het effect dat ermee beoogd wordt en naar de wijze waarop de 
handeling wordt uitgevoerd, de procedure.  

10.3.3 Het takenpakket 
Eerst met de invoering van de gemeentewet is er sprake van een duidelijk, wettelijk 
gefundeerd gemeentelijk takenpakket, dat sindsdien steeds verder is uitgebreid en 
geformaliseerd. De aan de wet voorafgaande Reglementen van 1824, 1816 en 1802 
regelden vooral de organisatie van het lokale bestuur. Voor de Bataafs-Franse tijd was het 
stadsbestuur zelf, binnen de grenzen die de privileges en handvesten stelden, bevoegd te 
doen wat het nodig of wenselijk vond. In de middeleeuwen waren belangrijke taken de 
handhaving van de rechtsorde, de economische ontwikkeling van de stad, bescherming 
tegen vijanden en belastingheffing. In de zeventiende en achttiende eeuw breidde het 
takenpakket zich uit tot vrijwel alle gebieden van de maatschappij, zoals  armenzorg, 
onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, beheer van de openbare ruimte, kerkelijke 
aangelegenheden en waterstaat. Hoewel vele van de taken werden uitgeoefend door 
particuliere instellingen, reguleerde het bestuur en droeg niet zelden bij in de kosten. 
Paragraaf 10.3 geeft een taxonomie van het lokale takenpakket. 
 
De voornaamste bronnen voor de kennis van de ontwikkeling van de taken zijn te vinden in 
het archief, dat immers het documentaire overblijfsel is van de activiteiten.  
 
De middeleeuwse privileges regelen vooral de bevoegdheden, maar regelmatig legden de 
landsheren toch ook verplichtingen op.  
 
Een belangrijke bron zijn de keuren en ordonnanties. De middeleeuwse keuren zijn 
afgeschreven in de keurboeken, waarvan het archief er een dertigtal bezit, doorgaans 
overigens van particuliere herkomst. Waarschijnlijk heeft het houten boek (zie hoofdstuk 5) 
ook keuren bevat en is het mogelijk identiek aan het register dat in 1401 was aangelegd.9 
De zeventiende- en achttiende-eeuwse ordonnanties zijn gedrukt. Het stadsarchief beschikt 
over een aanzienlijke collectie ingebonden ordonnanties, waarvan de administratieve 

                                                           
8 Handelend optreden, 35 
9 SA 1, invnr 193; Fruin, Oudste rechten I, 1. 
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herkomst niet altijd zeker.10 De inventarisnummers 1-11 van de collectie vormen duidelijk 
een serie van ordonnanties uit het Ancien Régime: vijf banden klein folio, genummerd A1-
A5 en zes banden klein kwarto; inventarisnummer 6-a is daarop een index. De serie is 
waarschijnlijk door een van de secretarissen aangelegd, vermoedelijk de secretaris van de 
burgemeesterskamer. De ordonnanties zijn primair op formaat en secundair op onderwerp 
ingebonden. De serie bevat een afzonderlijke index.11 De folio-exemplaren zijn 
zogenaamde plakkaten die op verschillende plaatsen in de stad werden aangeplakt. De klein 
kwarto formaten waren bestemd voor direct belanghebbenden, de secretarissen en de leden 
van het gerecht. De schout zal een eigen serie gehad hebben. Inventarisnummer 24 is een 
convoluut dat geheel bestaat uit ordonnanties op accijnsen en andere belastingen, 
ongetwijfeld ten dienste van de schepencommissarissen van de gemene middelen. Uit de 
negentiende en vroeg twintigste eeuw bevat de collectie verschillende banden. Deze zijn 
doorgaans chronologisch door de secretarie ingebonden.  
 
De financiële administratie geeft een goed beeld van de activiteiten die op kosten van de 
stad werden uitgevoerd; niet alleen de thesauriersrekeningen, maar ook de rekeningen van 
instellingen die onder toezicht van het stadsbestuur stonden, zoals het weeshuis of het 
leprooshuis. De secretarissen moesten verschillende opcenten op heffingen ten behoeve van 
de armen afdragen.  
 
Een volgende bron zijn de resolutieboeken van de verschillende colleges en de 
rekestboeken van het gerecht en de burgemeesters. De organisatiestructuur van het 
bestuursapparaat alleen al geeft voor de zeventiende- en achttiende eeuw een beeld van de 
verscheidenheid van taken. Voor de negentiende eeuw wordt dat de organisatiestructuur 
van de secretarie. 
 
Tenslotte is er de Dag-lijste, gedenk-boek of  Memoriaal der gewoonlike bezigheden van 
d’E. Groot achtbre heeren… door Mathijs Balen.12 Dit is een soort almanak van de 
activiteiten van het stadsbestuur. Aan de editie van 1677 gingen oudere vooraf. Volgens 
Balen was de eerste in 1609 opgesteld door substituut-secretaris Herman Spiegel, herdrukt 
in 1622; vervolgens door de kamerbewaarder Johan van Nuyssenburg in 1643 en 1652.13 
De lijst bevat alle tevoren vastgestelde activiteiten, zoals de begeving van ambten, de 
jaargedingen, vakanties van het gerecht, afhoren van rekeningen, ijken van maten en 
gewichten, paaiing (beslechting van geschillen tussen buren), wapenschouw (monstering 
van de burgercompagnieën) en inspectie van brandemmers. 

10.3.4 Een taxonomie van taken 
Paragraaf 10.3.3 geeft een kort overzicht van de bemoeienissen van het stadsbestuur: het 
handelen. Handelingen van organisaties kunnen geordend worden naar inhoud of 
beleidsterrein. Ontwikkelingen in het takenpakket hebben een belangrijke weerslag op 

                                                           
10 Archiefnr 134: Collectie Keuren en verordeningen. 
11 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6a. 
12 Balen, Beschrijvinge, 621 e.v. 
13 Collectie Keuren en Verordoneningen (130), invnr 20, nr 10. 
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archiefvorming. Een ordening van het takenpakket kan een instrument zijn bij de ordening 
van de invloeden op de archiefvorming en wijze van archivering. Wellicht hechtte het 
bestuur meer belang aan de documentatie van de ene taak dan aan die van de andere; zeker 
zal ook de mate van productie van documenten per taak kunnen verschillen.  
Raadschelders heeft een taxonomie van lokale taken opgesteld, die een bruikbaar raamwerk 
zou kunnen bieden voor de ordening van de bemoeienissen van het Dordtse bestuur.14  
In 1917 koos de secretarie van Dordrecht voor een systeem van ordenen van de dossiers dat 
gebaseerd was op een gemeentelijk takenpakket – de code van Zaalberg (zie paragraaf 9.3), 
Deze classificatie is verfijnder dan de taxonomie van Raadschelders, omdat de interne en 
beheerstaken verder zijn uitgewerkt. Het is echter opgezet voor een vroeg twintigste-
eeuwse administratie en zou problemen kunnen opleveren bij de toepassing op de 
middeleeuwse of zeventiende-eeuwse administratie. De archiefcode is gebaseerd op 
gezichtspunten en die zullen niet altijd dezelfde zijn gebleven. Zo zijn de poorterboeken uit 
de zeventiende eeuw slechts heel beperkt te vergelijken met de bevolkingsregisters uit de 
negentiende eeuw.  
Raadschelders heeft zijn taxonomie ontwikkeld bij zijn onderzoek naar de bestuurlijke 
ontwikkeling in vier Noord-Hollandse gemeenten en keek dus ook vanuit een historisch 
perspectief. Bovendien sluit zijn taxonomie aan bij het onderzoeksgebied van 
administratieve geschiedenis. Tabel 10.1 vergelijkt de taxonomie van Raadschelders met de 
door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verbeterde code van Zaalberg.15 
 

Raadschelders Code VNG (Noordenbos) 

Algemeen bestuur (administratie van het plaatselijke 
bestuur, zoals financiën, archivering, registratie enz. 
Veelal ondergebracht bij de secretarie). 

 

Organisme en Personeel (07 en 08)  

Openbare orde (75) 
Openbare zedelijkheid (76) 
Openbare veiligheid (78) 
Landsverdediging (86) 

Openbare orde en veiligheid (preventieve en 
repressieve politiële zorg in engere zin, de plaatselijke 
rechtspraak daarbij inbegrepen (tot 1811), evenals zorg 
voor brandbeveiliging en brandbestrijding) 

Justitie (87) 
Openbare gezondheid (77) Gezondheids- en maatschappelijke zorg (alle al dan 

niet kosteloze hulpverlening welke onder 
gemeentelijke leiding cq toezicht wordt verleend aan 
zieken, bejaarden, wezen en weduwen en werklozen. 
Tevens gezondheidszorg in algemene zin, zoals vee-
inspectie 

Maatschappelijke zorg (84) 
 

Onderwijs (gemeentelijke taken betreffende vorming 
en opleiding van (meest jongere) ingezetenen) 

Volksontwikkeling en –opvoeding. Religie (85) [bij 
Raadschelders onder Kerk] 

                                                           
14 Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen, 55-99; Idem, Handbook 88. Ik geef de voorkeur aan de 
neutralere term bemoeienis, boven ‘taak’. Lang niet alle activiteiten kwamen voort uit een opgelegde taak.  
15 Noordenbos, Overheidsdocumntatie. 
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Raadschelders Code VNG (Noordenbos) 

Verkeer en vervoer (81) 
Economische aangelegenheden (82) 

Handel en verkeer (toezicht en regulering van 
goederenvervoer en verkoop op plaatselijke markten, 
goederenvervoer over land- en waterwegen e.d.) Arbeid (83) 

Eigendom. Openbare werken. Belastingen (71) 
 
Belastingen niet bij Raadschelders in deze rubriek 

Openbare werken (onderhoud van gemeente-
eigendommen, zoals raadhuis, scholen, godshuizen e.d. 
-, straten, pleinen, plantsoenen, waterwegen, 
landwegen en andere openbare plaatsen. Waterstaat (79) 

Productiebedrijven (komen pas in de tweede helft van 
de negentiende eeuw onder particulier initiatief tot 
ontwikkeling en worden in de loop der tijd 
‘gemunicipaliseerd’ (openbare nutsbedrijven, zoals 
gas- en elektriciteitsbedrijf, slachthuis, telefoonbedrijf 
enz.) 

 
Vanuit gezichtspunt van de secretarie onderdeel van het 
organisme (07.55) 

Kerk, bij de scheiding van kerk en staat in de Franse 
tijd (sinds 1796 formeel, bij wet vanaf 1798) uit het 
takenpakket van de lokale overheid verdwenen. 

Zie boven: Volksontwikkeling en –opvoeding. Religie 
(85) 

 Buitenlandse aangelegenheden en internationale 
verhoudingen. (88) 

Niet bij Raadschelders. 

 
Tabel 10.1: Taakgebieden 

 
De taxonomie van Raadschelders met die van de VNG (Zaalberg) vergelijkend, kom ik tot 
de volgende taakgebieden of beleidsterreinen: 
 
1. Algemeen bestuur. 
2. Belastingen 
3. Deelname aan het gewestelijke bestuur en landelijke organen 
4. Openbare orde en veiligheid, de plaatselijke rechtspraak daarbij inbegrepen (tot 1811) 
5. Gezondheids- en maatschappelijke zorg  
6. Onderwijs  
7. Handel en verkeer  
8. Openbare werken. Waterstaat 
9. Productiebedrijven  
10. Kerkelijke zaken 

Enkele voorbeelden 
Ter illustratie en bij wijze van test geef ik in tabel 10.2 voor elk van de taakgebieden enkele 
Dordtse voorbeelden. Deze geven een indruk van de breedte van de bemoeienissen van het  
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Taakgebieden Voorbeelden 

Algemeen bestuur Instelling van organen (bv. de burgemeesters in de 13de eeuw). 
Organisatie en uitvoering van verkiezingen van leden van organen; 
benoemen van ambtenaren; uitvaardigen van instructies; financiële 
administratie. Ook de stedelijke jurisdictie, wijkindeling en 
huisnummering. 

Belastingen Al de oudste stadsrekeningen geven blijk van de inning van accijnzen. 
Enkele activiteiten: Aanleggen van kohieren; organisatie van 
verpachtingen of collecte; opstellen van ordonnanties. Het taakgebied 
belastingen is onder te verdelen in de lokale rol bij de heffing van 
gewestelijke of nationale belastingen en de heffing van de lokale 
belastingen. 

Deelname aan gewestelijk bestuur en 
landelijke organen 

Deelname aan de Staten; zenden en instrueren van deputaten; uitvoeren 
van besognes; deelnemen aan admiraliteitscollege, VOC of 
Gecommitteerde raden; in de negentiende eeuw: organisatie van 
provinciale en landelijke verkiezingen. 

Openbare orde en veiligheid; 
rechtspraak; rechtszekerheid. 

Tot 1811: civiele en criminele rechtspraak; ook in de negentiende eeuw: 
politie, brandpreventie. Tot 1811 is de rechtspraak een omvangrijke 
taak, die ook een afzonderlijke rubriek in dit overzicht zou 
rechtvaardigen. De voluntaire rechtspraak (met name de registratie van 
onroerend goed) laat zich niet goed in deze rubriek passen. Het 
gezichtspunt is echter wel de rechtzekerheid.  
Verdediging van de stad; schuttersgilden; burgercompagnieën. In de 
negentiende eeuw: militie en schutterij. 
Bevolkingsregistratie, registratie van geboorten, huwelijken en 
overlijden. 

Gezondheids- en maatschappelijke 
zorg 

Aanstelling van geneesheren, vroedvrouwen; toezicht op gasthuizen; 
oprichting van instellingen van gezondheidzorg (bv. 
krankzinnigengesticht, gemeenteziekenhuis); organisatie van vaccinatie; 
pest- en cholerabestrijding; zorg voor weeskinderen; armenzorg 

Onderwijs Oprichting Latijnse school; toezicht op scholen; oprichting en exploitatie 
van openbare scholen (19de eeuw); middelbaar en hoger onderwijs. 
Uitvoering onderwijswetten. 

Handel en verkeer Verkrijgen van handelsprivileges (stapel, tolvrijstelling); bevorderen van 
de handel (Hanze, wolstapel); verbindingen met de zee en het 
achterland; beurtvaart; aanleg spoorwegen, autowegen. Markten. 

Openbare werken. Waterstaat Aanleg van straten en bruggen; havens. Verhuur van stadsgronden. 
Inpolderingen. Deelname in polderbesturen en heemraadschappen. 
Aanleg en onderhoud van rioleringen. Ophalen van huisvuil. 

Productiebedrijven Oprichting en exploitatie van gasbedrijf, elektriciteitsbedrijf en 
waterleiding.  

Kerkelijke zaken Ondersteuning van kloosters (tot 1572), pensioenen voor ex-
kloosterlingen na 1572; bevorderen en subsidiëren van kerkbouw; 
beroepen van predikanten van de Nederduitsgereformeerde kerk (tot 
1796); betalen van predikantsalarissen (tot 1796); verlenen van 
toestemming aan andere kerkgenootschappen dan de gereformeerde 
kerk. 

 
Tabel 10.2: Voorbeelden van stedelijke bemoeienissen naar taakgebied.  
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stadsbestuur. In de deelcasussen (hoofdstukken 5-9) kwam een aantal van deze taken met 
de documenten die eruit voortvloeiden aan de orde. Objecten van bemoeienis kunnen soms 
vanuit verschillende gezichtspunten (taakgebieden) benaderd worden. Het beheer van 
eigendommen, bijvoorbeeld, kent aspecten van openbare werken (onderhoud), maar ook 
van financiële administratie. 

10.3.5 De procedure 
De uitvoering van de taken vindt plaats in werkprocessen. Dat zijn vrijwel zonder 
uitzondering administratieve werkprocessen. Fysieke activiteiten, zoals het bouwen van 
stadsgebouwen, de aanleg van pleinen, het graven van havens, of het uitvoeren van 
lijfstraffen besteedde het bestuur uit, of het liet ze verrichten door werklieden 
(lantaarnopstekers, klapwakers, poort- en brugwachters). Administratieve processen creëren 
en gebruiken de documenten in het archief. Voor de archiefvorming zijn de fysieke 
processen minder interessant.  
Ten behoeve van de analyse van de archiefvorming heb ik, gebruik makend van de 
resultaten van het empirisch onderzoek, een typologie van administratieve processen 
opgesteld: 
 

1. Constituerende processen. Activiteiten, meestal door onderhandeling met een 
hoger gezag of een andere rechthebbende, gericht op het verwerven, handhaven en 
uitbreiding van rechten. Voor een belangrijk deel behoren de processen, waarvan 
de resultaten in hoofdstuk 5 besproken werden, tot dit type.  

2. Uitvaardigingsprocessen. Activiteiten door het stadsbestuur, de uitvaardiging van 
keuren, ordonnanties, regelingen. Deze werden tot in de twintigste eeuw 
afgekondigd van de pui van het stadhuis, en/of door middel van plakkaten die op 
verschillende plaatsen in de stad werden opgeplakt, bekend gemaakt. De 
klepboeken, de keurboeken en de series ordonnanties zijn de documentaire 
neerslag. De besluitvorming vond plaats in de vergaderingen van het gerecht of de 
Oudraad (zie hoofdstuk 7). 

3. Vergaderprocessen, collectieve besluitvorming in collegeverband, bijvoorbeeld de 
Oudraad, het gerecht, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. In beginsel 
kunnen alle typen bemoeienissen in de vergadering aan de orde gesteld worden, 
afhankelijk van het mandaat van het college. Zo was de Oudraad niet bevoegd op 
het gebied van rechtspraak en zijn burgemeester en wethouders of de 
gemeenteraad dat nu ook niet. Hoofdstuk 7 had vooral het vergaderproces als 
onderwerp. 

4. Als voorloper van bureaucratische processen (hieronder nr. 11), zijn de 
commissoriale processen, die altijd voorkomen in samenhang met 
vergaderprocessen. In geval een college niet direct in een vergadering een besluit 
kan of wil nemen, kan het een commissie van enkele leden (soms aangevuld met 
niet-leden) instellen om een advies op te stellen of een voorstel voor een besluit te 
formuleren. De zaak wordt dan commissoriaal gemaakt. Hoofdstuk 7 ging ook op 
deze processen in.  

5. Comparitieprocessen, waarbij burgers voor een college, vertegenwoordigers van 
een college, of gemandateerde ambtenaren verschijnen om een vrijwillige 
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rechtshandeling te laten verrichten, zoals het transport van onroerend goed, de 
registratie van een huwelijk, de aangifte van een verhuizing. Hoofdstuk 6 ging 
voor een belangrijk deel over de archiefvorming bij dit soort processen. 

6. Verzoekprocessen lijken sterk op comparitieprocessen; burgers vragen om een 
gunst, een ambt, of toestemming tot het uitvoeren van een handeling (bouwen). 
Verzoeken konden mondeling worden ingediend (zie het voorbeeld in paragraaf 
6.5), maar zeker vanaf de zeventiende eeuw gebeurde dat door middel van een 
schriftelijk rekest. (“Geeft reverentelijk te kennen …”). Verzoeken worden 
doorgaans in de vergadering van het bevoegde college (burgemeesters, gerecht, 
Oudraad) behandeld. De beslissing op een rekest heet appointement. 
Verzoekprocessen werden in hoofdstuk 7 behandeld. 

7. Rechtspraak (rolprocessen). Ook bij rechtspraak verschijnen burgers voor een 
college, in dit geval de vierschaar, maar ofwel om een onderling geschil te 
beslechten (civiele processen), of door de officier voor het gerecht gedaagd 
wegens een overtreding of misdrijf (criminele processen). De zaken worden 
volgens een agenda, de rol afgewerkt. Ze beginnen met een eis en eindigen met 
een vonnis. Ook deze processen kwamen in hoofdstuk 6 ter sprake. 

8. Financiële processen, in ruime zin de administratie van inkomsten en uitgaven. 
Hoofdstuk 8 was aan deze processen gewijd. 

9. Verantwoordingsprocessen, het periodiek of incidenteel rapporteren over 
opgedragen taken. Het meest dominante verantwoordingsproces is het afleggen 
van rekening en verantwoording (zie financiële processen). De gedeputeerden bij 
de Staten van Holland rapporteerden via de pensionaris regelmatig over hun 
activiteiten in de vergaderingen van de Oudraad (zie hoofdstuk 7). Het verbaal 
over de inspectiereis naar Schenkenschans (7.2.1) is ook een vorm van afleggen 
van verantwoording.  

10. Benoemingsprocessen, het aanstellen en benoemen van bestuurders en 
ambtenaren. Dit soort processen kwam slechts zijdelings ter sprake. 

11. Bureaucratische processen, daaronder versta ik processen die door ambtenaren 
worden uitgevoerd ter voorbereiding of uitvoering van een besluit van een 
bestuursorgaan. Deze processen komen in Dordrecht in de loop van de 
negentiende eeuw tot ontwikkeling. Hoofdstuk 9 had deze tot onderwerp. 

12. Correspondentieprocessen zijn processen waarin twee partijen, die zich op zekere 
afstand van elkaar bevinden, schriftelijk communiceren door middel van brieven. 
In de regel worden de brieven in de vergaderingen van het betreffende college 
besproken en het antwoord daar geconcipieerd. In de late negentiende eeuw 
werden steeds meer brieven door ambtenaren geschreven en beantwoord. De 
hoofdstukken 7 en 9 gingen op de correspondentieprocessen in..  

13. Aanbestedingsprocessen zijn een van de vormen van uitvoering. Het kan dan om 
de uitvoering van een publiek werk gaan, zoals de bouw van een brug of het 
uitbaggeren van een haven, maar ook om de verpachting van eigendommen of 
belastingen. Aanbestedingen kunnen plaats vinden door middel van openbare 
inschrijving, het vragen van offertes, onderhands of in openbare veilingen. 
Aanbestedingen gaan doorgaans op basis van tevoren beschreven voorwaarden. 
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Hoofdstuk 8, over financiële processen, behandelde ook de aanbestedingen, in het 
bijzonder de verpachtingen van de belastingen.16  

10.3.6 Het beoogde effect van het handelen 
Wat het effect betreft onderscheidt de diplomatiek, de wetenschap die zich bezig houdt met 
het verband tussen de vorm van het document en het proces waarin het een rol vervult, drie 
soorten handelingen: dispositieve (beschikkende), probatieve (bewijzende) en 
ondersteunende handelingen. De eerste twee zijn rechtshandelingen, de ondersteunende zijn 
de activiteiten binnen de organisatie, die niet direct een rechtsgevolg beogen, maar 
uiteindelijk wel direct of indirect bijdragen aan de handeling. Dat zijn de activiteiten die 
voornamelijk door de bureaus worden uitgevoerd.17  
Bij een dispositieve handeling vallen handeling en documentatie samen. Geen verordening 
is van kracht voordat ze is gepubliceerd, door afkondiging en/of in geschrifte. Een 
verordening is een dispositief document. Bij probatieve handelingen dient de akte als 
bewijs van een handeling die heeft plaats gevonden: een rapport van een onderzoek, een 
proces-verbaal van een gebeurtenis, een geboorteakte.  
De documenten gecreëerd door alle drie soorten handelingen zijn archiefdocumenten, de 
resultaten van de rechtshandelingen zijn in diplomatische zin akten, documenten die dienen 
als bewijs van het erin gestelde.18 Ze kennen een bepaald formulier. De vorm van de 
documenten gevormd in de ondersteunende processen kent een grotere variatie. De 
betekenis van de archiefdocumenten voor de organisatie - en dus het belang dat zij zou 
kunnen hebben bij een zorgvuldige archivering – is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de handeling. In de verklaring van het gedrag van het archiveringsysteem zoek ik de 
verklaring dan ook in de eerste plaats in het soort handeling waarin ze een functie hebben 
vervuld en aansluitend welke functie ze daarin hebben vervuld.  

10.4 Documenteren 

Record-writing must depend on some kind of interesting segregation procedure 
by which two things, a record and the ‘world’ are, first, differentiated from each 
other so as to make the one, ideally, ‘about’ the other.19 

 
In hoofdstuk 2 verwees ik naar Papritz, die schreef dat niet alle handelen tot documenten 
hoeft te leiden: “Es wird nicht alles dokumentiert, was verhandelt wurde.”20 De 
ontwikkeling van het stadsbestuur geeft wel een toenemend gebruik van documenten te 
zien. Een handeling, zoals het verlenen van een vergunning tot het verbreden van de stoep 
                                                           
16 SA 3, invnr 2908 is een omvangrijke serie bestekken met de aanbesteding van openbare werken in de 
zeventiende en achttiende eeuw.  
17 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 2.  
18 Archiefterminologie, 9. De Archiefterminologie definieert ook voor documenten in ondersteunende handelingen 
een aantal typen. 
19 Raffel Stanley, Matters of fact. London, Boston and Henly: Routhledge and Kegan Paul, 1979, p 17. Geciteerd 
bij Duranti, Diplomatics, 59.  
20 Papritz, Archivwissenschaft I, 137. 
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voor iemands huis, resulteerde in de achttiende eeuw in slechts enkele documenten: het 
rekest, een aantekening in het resolutieboek dat het om advies in handen van de thesaurier 
gegeven werd, het advies van de thesaurier en uiteindelijk de registratie van de beschikking 
in het resolutie- of rekestboek. In het begin van de twintigste eeuw zouden bij het verzoek 
bouwtekeningen gevoegd moeten worden, was een verklaring van geen bezwaar van de 
buren vereist, gaf niet alleen de directeur van openbare werken advies, maar ook de 
brandweer; misschien zou ook nagegaan moeten worden of de gas- water- en 
elektriciteitsleidingen geen schade zouden kunnen oplopen en beslisten uiteindelijk  
burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad, die uiteindelijk besliste. Op 
basis van het raadbesluit stelde de secretarie de vergunning op, die door burgemeester en 
secretaris getekend werd. De vergunning, een dispositieve akte, geeft de aanvrager het recht 
het werk uit te voeren. In de achttiende eeuw was dat het rekest met de apostille –nadat de 
verschuldigde rechten betaald waren. De optekening van het besluit in het resolutie- of 
notulenboek was voor het bestuur het bewijs dat de vergunning op de juiste wijze verleend 
was.  
 
De thesaurier of ontvanger legde in zijn rekening verantwoording af van zijn financieel 
handelen. De rekening maakte hij aan het einde van het boekjaar op. De apostille die de 
secretaris na het afhoren in de rekening aantekende verleende de thesaurier decharge; deze 
aantekening was de dispositie van het stadsbestuur.  
 
Het stadsbestuur en zijn ambtenaren maakten en ontvingen bij het handelen verschillende 
documenten, die verschillende functies hadden. De middeleeuwse privileges, uitgevaardigd 
door de landsheer, verschaften Dordrecht voorrechten, haar burgers vrijstellingen van het 
betalen van tollen, de bevoegdheid recht te spreken, of het mandaat om belastingen te 
heffen over het omliggend platteland. Akten van de Staten van Holland bekrachtigden 
besluiten van het stadsbestuur, regelden de wijze van bestuur of gaven toestemming 
leningen aan te gaan.  
De onderscheiden organen van het stadsbestuur zelf gaven keuren en verordeningen uit, ze 
velden vonnis, verleenden toestemming aan burgers, gaven opdracht tot betaling, lieten 
verdedigingswerken ontwerpen en zorgden voor de bevaarbaarheid van de rivieren. Voor al 
die activiteiten werden documenten gemaakt, ontvangen en gebruikt. Sommige legden vast 
wat gebeurd was, andere bepaalden wat gebeuren moest en de meerderheid van de 
documenten vormde schakels in processen.  
 
Tabel 10.3 geeft een aantal voorbeelden van handelingen, procedures en de documenten die 
bij de uitvoering gemaakt, ontvangen en gebruikt worden. 
 
Handeling, procedure en documentatie zijn aan verandering onderhevig. Voor handelingen 
waarvoor zelfs in late middeleeuwen nog één register, het stadboek voldoende was, waren 
al aan het einde van de zestiende eeuw verschillende protocollen in gebruik. Nieuwe taken 
deden nieuwe series ontstaan. De beleidsterreinen zijn redelijk stabiel, niet de mate van 
bemoeienis. Een voorbeeld daarvan is het onderwijs, dat vanaf de negentiende eeuw steeds 
meer aandacht van het stadsbestuur vergde. Volkshuisvesting, verkeer en ruimtelijke 
ordening zijn andere voorbeelden. Andere taken verdwenen: de rechtspraak, bijvoorbeeld,  
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Taakgebieden Voorbeelden van handelingen Procedure Documenten (voorbeelden) 

Uitvaardigen van instructies  Constituerend Instructie gemeente-
secretaris (SA 5, invnr 324. 
Minuut in de notulen van de 
gemeenteraad. 

Algemeen bestuur 

Financiële administratie. Financieel Thesauriersrekeningen groot 
comptoir (SA 3, invnrs 
2596-2793) 

Organisatie van 
verpachtingen  

Aanbesteding Pachtrollen (SA 3, 3424-
3436) 

Belastingen 

Opstellen van ordonnanties Uitvaardigend Ordonnantie (Archief 134, 
invnr 1; klepboeken, passim) 

Deelname aan de Staten Verantwoordend, 
corresponderend 

Brieven van de pensionaris 
(SA 3, invnr 1196-1204) 

Deelname aan 
gewestelijk bestuur en 
landelijke organen Organisatie van provinciale 

en landelijke verkiezingen. 
Constituerend Registers van 

kiesgerechtigden voor de 
Tweede Kamer (SA 6, 
invnrs 5186-5208). 

Civiele rechtspraak Rol Civiele binnenrol (ORA, 
invnrs 435-498). 

Openbare orde en 
veiligheid; rechtspraak 

Bevolkingsregistratie Comparitie Bevolkingsregister (Archief 
256, invnrs 352-381) 

Toezicht op gasthuizen Bureaucratisch Staten van opgenomen en 
ontslagen patiënten (SA 6, 
invnrs 3960-3964) 

Gezondheids- en 
maatschappelijke zorg 

Oprichting 
gemeenteziekenhuis) 

Uitvaardigend Raadsbesluit (notulen 
gemeenteraad) 

Benoeming curatoren van de 
Latijnse school 

Benoemingsproces Resoluties Oudraad (SA 3, 
invnrs 46-161). 

Onderwijs 

Uitvoering onderwijswetten. Bureaucratisch  Dossiers onderwijs (SA 6, 
invnrs 3201-3250). 

Verkrijgen van 
handelsprivileges 

Constituerend Privilege stapelrecht (SA 1, 
invnr 86) 

Handel en verkeer 

Aanleg tramweg Commissoriaal Archief 163 
Verhuur van stadsgronden.  Financieel Rekeningen schaftgelden Openbare werken. 

Waterstaat Aanleg en onderhoud van 
rioleringen. 

Aanbesteding Contracten (SA 6, invnr 
2126) 

Oprichting gasbedrijf  Uitvaardigend Raadsbesluit (SA 6, invnrs 
1-135) 

Productiebedrijven 

Exploitatie van gasbedrijf, 
elektriciteitsbedrijf en 
waterleiding. 

Vergader Notulen B&W inzake 
bedrijven (SA 6, invnrs 
2405-2439) 

Beroepen van predikanten van 
de Nederduitsgereformeerde 
kerk (tot 1796);  

Benoeming Besluit tot handopening 
(Resoluties Oudraad, SA 3, 
invnrs 46-161) 

Kerkelijke zaken 

Verlenen van toestemming 
aan andere 
kerkgenootschappen dan de 
gereformeerde kerk. 

Verzoek Besluit (Resoluties Oudraad, 
SA 3, invnrs 46-161) 

 
Tabel 10.3 Handelingen, procedures en documenten 
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of de handhaving van het stapelrecht. Het belastingstelsel veranderde ingrijpend in het 
begin van de negentiende eeuw. Procedures veranderden, de financiële administratie is 
daarvan een voorbeeld. De manier waarop handelingen werden gedocumenteerd volgde 
trends. De uiterst formele redactie van de resoluties van de Oudraad aan het einde van de 
achttiende eeuw lijken in weinig meer op zakelijke formuleringen van het begin van de 
zeventiende eeuw. De stenografische verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw getuigen vooral van politieke spanningen, 
waardoor de feitelijke besluitvorming weinig prominent naar voren komt.  
 
Nog tot in de negentiende eeuw is het register de dominante vorm voor documentatie, maar 
deze werd langzamerhand verdrongen door dossiervorming, wat beter aansloot op de 
behoeften van de secretarie. Niet langer bepaalden de wekelijkse vergaderingen van het 
college of de maandelijkse gemeenteraadsvergadering de manier waarop processen werden 
gedocumenteerd, maar de dagelijkse praktijk van de commiezen, adjunct-commiezen, 
klerken en schrijvers van de secretarie. De archivering moest zich daar wel bij aansluiten. 

10.5 Het Dordtse archiveringsysteem 

Archiveren is het bewust of onbewust bewaren en voor raadpleging beschikbaar houden 
van documenten. “Es wird nicht alles organisiert, was dokumentiert wurde”, vervolgde 
Papritz de hiervoor aangehaalde stelling. En niet alles wat gearchiveerd wordt, blijft 
bewaard. Al in hoofdstuk 3 stelde ik dat het Dordtse stadsarchief zeker niet compleet is.  
Met het logische, abstracte model van een archiveringsysteem (hoofdstuk 2) als kader 
beschrijven de volgende paragrafen in concretere bewoordigen het Dordtse 
archiveringsysteem, zoals het door de eeuwen heen gefunctioneerd heeft. In de 
terminologie van Yourdon (zie paragraaf 1.5) is dit de beschrijving van het reële of 
implementatiesysteem. In paragraaf 10.6 zal deze beschrijving worden geabstraheerd ten 
behoeve van het analysemodel. 

10.5.1 Opnemen 
Al voordat in 1918 archivering een herkenbare organisatorische functie binnen de secretarie 
werd, was er sprake van bewuste archivering. Het meest duidelijke voorbeeld is de 
verzameling van oorkonden, die aanvankelijk in een kist, en vanaf het laatst van de 
vijftiende eeuw in de nu nog bestaande charterkast, de ijzeren kast, werden geborgen. Zes, 
later twaalf sleutels waarborgden de veiligheid.  
De rechtshandelingen die het stadsbestuur voor de rechtszekerheid van de stedelijke 
samenleving verrichtte, zowel die op de hele stedelijke samenleving waren gericht, als die 
voor afzonderlijke burgers bestemd, werden, voor zover van belang geacht, aanvankelijk in 
het stadboek geschreven, met de bedoeling bewaard te blijven. De fysieke vorm van de 
registers zelf al getuigt van de opzet tot bewaring van de vastgelegde informatie. De 
boekvorm bleef eeuwen de meest betrouwbare vorm van archivering: de resolutieboeken 
binden de ingekomen stukken aan het vergaderproces; voor het schepenarchief zijn de 
series rollen de centrale series. De voluntaire rechtspraak werd in de protocollen 
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gedocumenteerd. Rekesten werden, met de beschikking die erop genomen was, in de 
resolutieboeken of in afzonderlijke rekestboeken afgeschreven. Het archief van de 
zeventiende en achttiende eeuw bestaat dan ook voor het grootste deel uit series registers en 
banden. Losse stukken, voor zover het bewaren waard, werden ingebonden – als bijlagen 
bij de resoluties, of afzonderlijk. Opnemen in het archiveringsysteem was vooral inbinden 
en registratie. Stukken die los bleven liggen of geliasseerd werden, waren stukken van 
tijdelijk belang. 
In 1813 staakte de secretarie tijdelijk het inbinden van de honderden ingekomen en minuten 
van uitgaande stukken van de maire. Het correspondentieproces was de dominante 
procedure geworden. De stukken legde hij in een loketkast, mogelijk borg hij ze later in 
portefeuilles; de opname in het archiveringsysteem gebeurde door inschrijving in de 
indicateur, de agenda van ingekomen en uitgaande stukken.  
Na de aftocht van de Fransen keerde de collegiale bestuursvorm terug en daarmee het 
notulenboek met de bijlage. Uit niets blijkt dat de secretaris de indicateur gehandhaafd 
heeft; maar vanaf 1831 is er een onafgebroken serie overgeleverd tot en met 1917. Vrijwel 
zeker was de indicateur echter al vanaf 1824 in gebruik. Tot 1850 alleen voor de uitgaande 
stukken – de ingekomen werden in de notulen vermeld, genummerd en als bijlage 
meegebonden – fiat insertio. Vanaf 1845 gebruikte de secretarie een voorbedrukte 
indicateur, waarin zowel ingekomen als uitgaande stukken werden geregistreerd. De 
stukken zelf werden of bij de notulen van het college van burgemeester en wethouders of 
bij de notulen van de gemeenteraad gebonden. Stukken voor de burgemeester vormen een 
kleine serie, die niet werd ingebonden, evenals die stukken die de secretaris zelf afdeed of 
door gaf aan de ontvanger of directeur gemeentewerken. De uitgaande brieven werden in 
brievenboeken afgeschreven. De indicateur registreerde alle ingekomen en uitgaande 
stukken. Het inbinden van stukken wordt voor die van burgemeester en wethouders 
gestaakt in 1898; in 1910 ging de secretarie tot de vorming van dossiers over, in 1918 tot 
het systeem van Zaalberg. 

10.5.2 Bewaren 
Voor de opberging van registers en stukken waren er, naast de hiervoor genoemde 
charterkast, verschillende kasten. Lips vermeldt de aanwezigheid van verschillende 
“tresoirkens” of kasten die werden gemaakt en van de aanschaf van twee “cofferen” om 
“der stede pampieren inne te leggen.”21 De inventaris die Jacobus van Vechoven in 1727 
maakte beschrijft de kasten in de verschillende vertrekken van de secretarie, waarin de 
registers stonden. Secretaris Servaas Lotsij legde de stukken van de maire in 1813 in een 
loketkast, die op de secretarie stond.22 Van de Wall bracht rond 1770 het archief op het 
kantoor ten beleide in orde. Hij liet in de vertrekken van de weeskamer kasten met laden 
maken, waarin hij de belangrijkste documenten legde. Op de kamer van de burgemeesters 
stonden enkele kasten waarin registers en losse papieren lagen. Wat geen nut had voor de 
administratie werd op de zolder gelegd en ontsnapte zo aan vernietiging. 

                                                           
21 Lips, Wandelingen, 107. 
22 SA 4, invnr 92A, los inliggende lijst van stukken. 



 

 

 

311 

10.5.3 Ordenen 
Het archief bestaat voor het grootste deel uit series. Binnen een serie is de chronologie de 
normale wijze van ordening. Van Vechoven had orde in de series van de secretarie 
gebracht. De oorkonden in de charterkast lagen in laden met een letter, maar er lijkt weinig 
systematiek in de ordening te zijn. In elk geval komt de ordening niet overeen met die in 
het houten boek of één van de andere privilegeboeken.  
Van de losse stukken in de burgemeesterskamer zijn enkele zeventiende- en achttiende-
eeuwse lijsten bewaard gebleven. De stukken lagen in willekeurige volgorde in de kasten 
en laden. Alleen de kaarten waren afzonderlijk gehouden.  
De talrijke pachtovereenkomsten en andere privaatrechtelijke verbintenissen waren in de 
zeventiende en achttiende eeuw afgeschreven in leggers. Van aanbestedingen van 
stadswerken bestaat een afzonderlijke serie.23 Vanaf de negentiende eeuw hield de 
secretarie een wettelijk voorgeschreven repertoire van akten bij.24 
De serie procesdossiers – hoofdzakelijk uit de eerste helft van de zestiende eeuw - bevond 
zich tot aan de inventarisatie door Van Dalen nog grotendeels in de oorspronkelijke zakken. 
Deze waren genummerd, maar de nummering lijkt volledig willekeurig.25 De serie stukken 
van de besognes uit het archief van gedeputeerden (zie paragraaf 2.9.3) bestond 
vermoedelijk uit dossiers. Of de pensionaris deze geordend had volgens de afzonderlijke 
besognes is onzeker. 
Aan het einde van de negentiende eeuw begon de secretarie de ordening per college – 
gekoppeld aan de notulen – los te laten door dossiers te gaan vormen. Van 1910 tot en met 
1918 waren de dossiers per jaar op volgnummer geborgen. Het eerste dossier dat in een jaar 
geopend werd kreeg nummer 1, enz. Vanaf 1918 is de ordening van de dossiers die van de 
code Zaalberg, later VNG.  

10.5.4 Beschrijven, metadata 
De documenten werden bewaard om geraadpleegd te kunnen worden. Vandaar dat de 
secretarie zelf al lijsten maakte. Op de belangrijkste series, de resolutie- en notulenboeken 
werden indexen of klappers gemaakt. Op de resoluties van de Oudraad en het gerecht 
bestaan cumulatieve indexen. De resolutieboeken van de burgemeesters hebben steeds een 
index achterin elke band. Dat is ook het geval met de rekestboeken, zowel die van het 
gerecht als die van de burgemeesters. Op de notulen van de raden en colleges na 1795 zijn 
elk jaar klappers gemaakt. Opvallend is dat in 1668 een receuil van de belangrijkste 
resoluties van de Oudraad en het gerecht is samengesteld, waarvan een aantal kopieën is 
gemaakt.26 De resolutieboeken hadden nog geen index en de eerste cumulatieve index is 
pas tussen 1727 en 1731 aangelegd. Waarschijnlijk hadden de toen nieuwbenoemde 
secretarissen, na drie generaties Berck, behoefte aan een gemakkelijk hanteerbaar overzicht 
van de in het verleden genomen besluiten.  

                                                           
23 SA 3, invnr 2908, 20 dozen. 
24 SA 5, invnrs 271-278; SA 6, invnrs 3731-3733 en 3741-3744. 
25 Van den Brandeler, Inventaris, deel 3, hoofdstuk 2, vermeldt de nummers. Van Dalen heeft, mogelijk terecht, in 
een aantal gevallen de stukken niet geheel volgens de oorspronkelijke zakken geordend.  
26 SA 3, invnrs 264-271. 
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Op de schepenprotocollen maakte de secretarie summiere indices op namen van 
comparanten. Van de hypotheekakten werd een afzonderlijke index gemaakt om in geval 
van aflossing de hypotheek te kunnen doorhalen. 
Uit aantekeningen van de rekenmeesters in de stadsrekeningen blijkt dat zij oudere 
rekeningen raadpleegden. De vaste rubrieksindeling van de rekeningen maakt deze vrij 
goed toegankelijk – een afzonderlijke index was niet nodig.  
 
De notulen van burgemeester en wethouders en die van de gemeenteraad na 1813 bevatten 
indexen. Toen de secretarie in 1898 met een dossierstelsel begon, werden op de dossiers 
jaarlijkse klappers gemaakt. De invoering van systematische dossierordening volgens het 
systeem van Zaalberg maakte deze klappers overbodig. De indexering van de jaargangen 
notulen gemeenteraad werd wel voortgezet. 

10.5.5 Preservering 
Van Dalen trof het oudste stadboek in ontredderde toestand aan en heeft het opnieuw laten 
binden. De series resoluties en notulen zijn in goede materiële staat. Het oudste 
resolutieboek van de Oudraad is uit de band, maar de katernen verkeren nog in goede 
conditie. Dat geldt ook voor de charters die aan de stadsbrand van 1337 zijn ontkomen. De 
protocollen van het gerecht tonen duidelijk de sporen van een zeer intensief gebruik en van 
verwaarlozing. Op enkele na zijn alle zestiende-eeuwse registers opnieuw gebonden. De 
thesauriersrekeningen zijn alle in goede staat; enkele delen van de serie rekeningen van de 
ontvanger ten beleide hebben van vocht en schimmel te lijden gehad. Met de twee pakken 
ingekomen stukken bij de maire van 1813 is niets aan de hand; van het bijbehorend 
brievenboek van uitgaande stukken ontbreekt de band en is het blok ernstig door schimmel 
aangetast. Van de meeste klappers en indicateurs is duidelijk te zien dat ze veelvuldig zijn 
gebruikt. Dankzij de degelijke banden zijn ze nog steeds raadpleegbaar. 

10.5.6 Gebruik 
 “Waer ghij den gront niet klar en ziet 
En gaet daer in het water niet”27 

 
De stadsbestuurders en hun ambtenaren raadpleegden regelmatig op oudere documenten.  
Tot aan de Opstand waren de oorkonden waarin de voorrechten waren vastgelegd van groot 
belang vanwege de talrijke processen waarin Dordrecht verwikkeld was. De pensionarissen 
en secretarissen beschikten over privilegeboeken met afschriften. Van de originele 
oorkonden werd in voorkomende gevallen een authentiek afschrift vervaardigd om in de 
rechtszaak als bewijs te kunnen dienen. Nadat Karel V in 1541 een finale uitspraak 
betreffende het stapelrecht had gegeven, maakte dat document de oudere oorkonden 
overbodig.  
Voor de regulering van het maatschappelijk en economisch verkeer in de stad greep het 
bestuur regelmatig op de eigen keuren en ordonnanties terug. Bijvoorbeeld in 1735, toen er 
                                                           
27 Zeventiende- of achttiende-eeuwse aantekening in het Privilegeboek van de stapel. SA 1, invnr 299. Een andere 
klerk voegde er aan toe: “Al weer aen’t rijmen, ey. Laet ons onse boek bij den baert houden en eygentlijck suyver 
voorts gepraet. Ghij hebt het machtigh druck met uwe privilegien.” 
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een kwestie was of de knoopmakers wel of niet tot het koopmansgilde behoorden. De 
schepencommissarissen die advies uitbrachten verwezen naar de keuren en ordonnanties 
van 1581, 1605 en 1641.28 Eerder zagen we dat secretaris Muys van Holy in de 
middeleeuwse stadsrekeningen het bewijs vond dat er ooit vier burgemeesters waren 
geweest (paragraaf 4.3.1). De thesauriers maakten gebruik van leggers en kohieren; die van 
lijf- en losrenten moeten soms bijna een eeuw oud zijn geweest.  
De intensieve indexering in de negentiende eeuw duidt op een frequent gebruik. De nota 
van de ambtenaar Snoeck uit 1916 bevestigt dat.  
 
Raadpleging van documenten – voor zover deze niet geheim waren - door buitenstaanders 
was niet onmogelijk. Matthijs Balen heeft voor zijn Beschrijvinge van Dordrecht 
archiefstukken mogen raadplegen, al is niet in alle gevallen duidelijk of hij originelen of 
afschriften heeft gezien. In elk geval heeft hij acten- en klepboeken in handen gehad. Een 
eeuw later heeft P.H. van de Wall toestemming gekregen de ijzeren kast open te laten 
maken om de oorspronkelijke privileges te kunnen bestuderen. In de negentiende eeuw 
werd de raadpleging door historisch geïnteresseerden formeel geregeld.  

10.5.7 Verwijdering, Selectie en vernietiging 
Op 29 juni 1672 besloten “vroedschappen, goede luyden van den achte en ministers” het 
eeuwig edict, dat de prins van Oranje uitsloot van het stadhouderschap, niet alleen te 
herroepen, maar dat het “staende dese vergaderinge sal werden geëxhibeert, gescheurt ende 
de stucken daervan werden verbrant. Sulcx dat daervan geen overblijfselen ofte teeckeninge 
nimmer gesien off gevonden werden.” Secretaris Muys van Holy scheurde, de 
kamerbewaarder verbrandde.29 Nog dezelfde dag, ’s middags om vier uur, werd het besluit 
vanaf de pui van het stadhuis aan de “vehemente” burgerij meegedeeld.30 Van de handeling 
werd 2 juli een akte opgemaakt met opgedrukt stadszegel, ondertekend door allen, en in het 
resolutieboek geïnsereerd.  
Hertog Willem V vroeg bij zijn inhuldiging in 1355 alle privileges terug die zijn moeder, 
keizerin Margareta de stad had verleend, onder belofte deze op zijn eigen naam en met zijn 
eigen zegel bekrachtigd te zullen hernieuwen.31 Niet alle vernietigingen van archiefstukken 
zijn zo duidelijk gedocumenteerd. Hoofdstuk 8 citeerde een vermelding uit 1726 over het 
opruimen van “onnoodige, oude en verrotte papieren.” Het is vaak gissen wat er is 
vernietigd en waarom. De eerste regeling voor de vernietiging van gemeentelijke 
archiefbescheiden dateert pas van 1908.32 Muller merkte in 1904 op dat talrijke stukken uit 
de zeventiende en achttiende eeuw “zonder nadenken en zonder oordeel” uit archieven 
waren verdwenen.33 

                                                           
28 Resolutie Gerecht 20-9-1735. ORA, invnr 17, fol 13. 
29 Resolutie Oudraad 29-6-1672. SA 3, invnr 53, fol 59vs-60. Zie ook Van Dalen, Geschiedenis, 1138. 
30 Klepboek. SA 3, invnr 18, fol 238vs. 
31 SA 1, invnr 21.  
32 Noordenbos, Overheidsdocumentatie, 104 ev.  
33 In Nederlandsch Archievenblad 12 (1903/1904), 154. Geciteerd bij Noor Schreuder, “Historisch of 
administratief? De selectie van archieven gewogen”, in: Brood (red), Selectie, 110.  
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In hoofdstuk 1 noemde ik het ontbreken van de stadsrekeningen uit de veertiende eeuw 
één van de vragen.34 Lips stelt dat het aan de ijzeren kast (zie hoofdstuk 5) te danken is dat 
de oudste (en waarschijnlijk ook de eerste) stadsrekeningen van 1285/7 bewaard zijn 
gebleven. Dat is een plausibele veronderstelling, maar zijn bewering dat “de rekeningen 
van latere tijd, die tot 1429 in delen waren, verbrand zijn” is minder bevredigend.35 Ten 
eerste is het niet zeker dat Dordrecht al in 1287 of 1288 haar rekeningen in boekvorm 
opstelde – het is niet eens bewezen dat er rekeningen zijn gemaakt. Ten tweede zegt Lips 
niet bij welke brand dat gebeurd zou moeten zijn. Er is geen spoor van een stadsbrand in 
1427 of 1428. Wanneer hij de grote brand van 1457 bedoelt, waarom zijn dan wel de 
rekeningen over 1429, 1445, 1446 en 1450 gespaard gebleven? Hij geeft ook geen enkele 
verklaring voor de grote hiaten in de reeks in de vijftiende en eerste helft van de zestiende 
eeuw. Tenslotte zijn er aanwijzingen dat nog in de zeventiende en achttiende eeuw 
rekeningen uit de veertiende eeuw zijn geraadpleegd.36 Hoe volledig de serie toen nog was 
blijft onduidelijk. Een gedeeltelijke verklaring zou kunnen zijn dat de burgemeesters en 
thesauriers hun administratie thuis hadden en mogelijk werden de rekeningen toen nog niet 
in tweevoud opgemaakt. Waarom de rekeningen die er ten tijde van Van de Wall misschien 
nog waren, sindsdien zijn verdwenen, zal wel altijd een open vraag blijven. De grote 
verbouwing van het stadhuis in 1812 noodzaakte wellicht tot grondige opruiming?  
 
Van het middeleeuws archief is, behalve de oorkonden, betrekkelijk weinig overgebleven. 
Een post in de stadsrekening over 1429 over de aanschaf van drie riem papier duidt op een 
administratie van behoorlijke omvang.37 Dezelfde rekening bevat een uitgave van 4 pond en 
4 schellingen voor het schrijven van de “cedulen” van de morgenspraken (bijeenkomst van 
de gilden, in dit geval met het stadsbestuur) en van de registers van landpoorters.38 Of de 
veelvuldige troebelen in de vijftiende eeuw, waardoor zelfs tussen 1469 en 1477 in het 
geheel geen rekeningen zijn opgemaakt,39 een rol hebben gespeeld, blijft bij gebrek aan 
bronnen onduidelijk.  
Aangenomen mag worden dat er ook poorterboeken van ingezetenen zijn geweest, al heeft 
het er de schijn van dat ze in de zestiende en zeventiende eeuw niet zijn bijgehouden. De 
serie begint nu in 1658 als afsplitsing van het rekestboek van het gerecht.40 De registers 
bevatten de appointementen op de rekesten, geen systematische registratie van de burgers. 
Misschien vond het gerecht het niet nodig die te maken, omdat de betrokkene zelf het 
bewijs moest kunnen leveren en de akte bewaarde? Van de buitenpoorters moeten zeker 
nog in de zeventiende eeuw registers bestaan hebben, omdat dezen ieder jaar het croongelt 
dienden te betalen.  

                                                           
34 Gouda, bijvoorbeeld, heeft een serie stadsrekeningen vanaf 1437 (Gezelschap, Inventaris Gouda, invnrs 1125-
1466.  
35 Lips, Wandelingen, 115.  
36 Secretaris Muys van Holy in 1674, Balen voor zijn Beschrijvinge, Van de Wall. 
37 SA 1, invnr 433, fol 19. 
38 SA 1, invnr 433, fol 76. Landpoorters waren ingezetenen van Zuid-Holland die het poorterrecht hadden gekocht, 
zonder in de stad te wonen. Ze hadden dezelfde rechten als “inheemse” poorters.  
39 Zie hiervoor Geschiedenis van Dordrecht I, 1081-1082; Fruin, Oudste rechten, 72. 
40 SA 3, invnrs 1974-1979.  
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Evenmin zijn de adviezen van de wijkmeesters op de burgerrekesten nog in het archief van 
het gerecht aanwezig; wel de adviezen van de thesauriers op rekesten die aan de 
burgemeesters waren gericht. Was de archivering van het kantoor ten beleide beter in orde 
dan die van de secretarie? Maar waarom zijn dan weer wel de adviezen van de regenten van 
het stadskrankzinnigen- en beterhuis over het opnemen of vrijlaten van patiënten nog 
aanwezig? 
 
Dat een groot deel van de financiële administratie ontbreekt, ligt voor de hand. Wanneer de 
rekeningen zijn afgehoord kunnen de bewijsstukken na enkele jaren vernietigd worden. 
Evenmin heeft het bewaren van de boekhouding geen praktisch nut; ook uit de negentiende 
eeuw ontbreekt deze. Hetzelfde geldt voor de leggers. Over de jaren 1750-1784 zijn de 
bijlagen bij de thesauriersrekeningen nog aanwezig, mogelijk aan vernietiging ontsnapt 
omdat ze in pakken naar de zolder waren verhuisd.  
 
Uit de Bataafs-Franse tijd en de negentiende eeuw zijn geen directe aanwijzingen van 
vernietiging. In hoofdstuk 3 kwam al het ontbreken van de archieven van de comités ter 
sprake. Omdat de comités regelmatig aan het stadsbestuur rapporteerden en geen 
zelfstandige besluiten nam, is er mogelijk weinig aan verloren gegaan.  
 
In het algemeen kan gesteld worden, dat – althans vanaf de zestiende eeuw – het inbinden 
een duurzame vorm van archivering is gebleken. Muller wees daarop in zijn beschouwing 
over het dossierstelsel, gebaseerd op zijn slechte ervaringen met archieven uit de Bataafs-
Franse periode.41 

10.5.8 Mensen, methoden en middelen 
Pas in 1918 werd een speciale functionaris aangesteld voor de archivering. Daarvoor waren 
de secretarissen, thesauriers en ontvangers verantwoordelijk voor de archivering. 
Documenteren (archiefvorming) en archivering waren in hoge mate geïntegreerd. Al bij het 
maken van het document hield de betreffende functionaris rekening met de archivering.  
De gebruikte methoden zijn in de vorige paragraaf aan de orde geweest: inbinden voor 
belangrijke documenten, liassering of los laten liggen voor documenten van tijdelijk belang, 
gebruik van tevoren ingebonden registers, indicering voor de toegankelijkheid, gesloten 
berging voor zeer belangrijke documenten (de oorkonden) of zeer vertrouwelijke stukken 
(criminele zaken). Methoden en middelen verschillen niet wezenlijk van hoe het er in 
andere steden aan toeging. In de onderzochte periode is de technologie tamelijk stabiel: 
papier, perkament en banden.  
Ook het soort vernieuwingen dat de secretarie vanaf 1898 begon door te voeren komt elders 
voor. Dordtse ambtenaren gingen zich in 1917 in Rotterdam op de hoogte stellen van het 
daar gebruikte systeem. In tijdschriften als De Gemeentegids en De Gemeentestem 
discussieerden secretarieambtenaren ook over archivering; de grotere mobiliteit van het 
personeel droeg eveneens bij aan de verspreiding van ideeën. De keuze voor het systeem 
Zaalberg leidde tot een verdere uniformering van het systeem. 
                                                           
41 S. Muller Fz, “Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening”, Nederlandsch Archievenblad 19 
(1914/1915) 171-190, in het bijzonder 173-174. 
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De noodzakelijke kennis voor het systeem berustte voor een groot gedeelte op de 
persoonlijke know how en ervaring van de secretaris. Vanaf het einde van de zestiende 
eeuw werden procedures vastgelegd in instructies en reglementen. Als spil in de stedelijke 
administratie waren de secretarissen en ontvangers beter op de hoogte van de zaken dan de 
bestuurders.  

10.5.9 Kennis, regels en management 
De eerste overgeleverde regels voor documenteren en archiveren in Dordrecht stammen uit 
1591: de instructie voor Johan Berck. Deze, en latere, zijn doorgaans in algemene 
bewoordingen gesteld. De secretarissen hadden een grote mate van vrijheid de archivering 
naar eigen inzicht in te richten. Ervaring was belangrijk, zoals bleek in 1759 bij de 
aanstelling van Pompejus Hoeufft, die de bijstand van zijn oom nodig had (paragraaf 4.4.3). 
De secretarissen waren doorgaans juridisch geschoold, van het einde van de zestiende tot 
halverwege de negentiende eeuw kwamen ze uit het regentenpatriciaat; ze kenden het 
politieke klappen van de zweep. Servaas Lotsij vormde daarop een uitzondering, als zijnde 
opgeklommen uit het secretariepersoneel. Het personeel uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw was steeds vaker van buiten Dordrecht afkomstig en had al dikwijls 
werkervaring elders opgedaan. De gerichte opleiding voor gemeenteambtenaren droeg bij 
tot een hogere kwaliteit, die ook nodig was om de toenemende complexiteit van de 
administratie het hoofd te kunnen bieden. 

10.6 Abstractie van de onderzoeksgegevens 

10.6.1 Inleiding 
De uitgevoerde casus beschreef een aantal verschijnselen, zoals het inbinden van bijlagen 
bij de resoluties van de Oudraad vanaf 1695, het geheel ontbreken in de veertiende en 
grotendeels in de vijftiende eeuw van de stadsrekeningen; het begin van dossiervorming in 
1910. Die verschijnselen kunnen geabstraheerd worden tot formele, casusonafhankelijke 
beschrijving, die per casus ingevuld kan worden. Een eerste abstractie zou zijn: 
stadsrekeningen: aanwezig j/n. Een ultieme abstractie is: documenttype (of serietype), 
gevolgd door een of meer attribuuttypen, zoals aanwezigheid, bindwijze, stijl, enz. Deze 
verschijnselen zijn waarneembaar in het archief; analyses van andere archieven kunnen 
vergelijkbare verschijnselen opleveren, of mogelijk zelfs nieuwe.  
In de vorige paragraaf en eerder in de casusbeschrijvingen zijn verklaringen gegeven voor 
de in de casus waargenomen verschijnselen, zoals het toepassen van een nieuwe bindwijze, 
het aantreden van een nieuwe secretaris, een reglement, een nieuwe taak. Die 
gebeurtenissen – ik zal ze verder ook verschijnselen noemen – veroorzaken veranderingen 
in het gedrag van het archiveringsysteem. Ze kunnen steeds in een van de domeinen van het 
vierdomeinen model worden geplaatst. Zo helpt het model oorzaken en gevolgen te 
ordenen. In de hierna volgende paragrafen abstraheer ik de in de casus waargenomen 
verschijnselen en geef steeds de oorzaak, het domein van de oorzaak en vervolgens een of 
meer voorbeelden die aan de casus zijn ontleend. Ik werk hierin van onderop: eerst de 
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archivering, dan het documenteren, verolgens het handelen en tenslotte het 
organisatiedomein. 

10.6.2 Oorzaken en gevolgen 
De vier hierna volgende tabellen schetsen een keten van oorzaak en gevolg. Elke tabel 
bestaat uit vier kolommen: verschijnsel, oorzaak, domein van de oorzaken (archivering, 
documentatie, handelen of organisatie) en één of meer voorbeelden van gevolgen. In de 
tabel archiveringsysteem zijn de gevolgen aangeduid met de voorbeelden die in de casus 
zijn onderzocht. De oorzaken kunnen mogelijk verder geanalyseerd worden, waar het de 
archivering betreft op mensen, middelen en methoden.  
 

10.6.3 Archivering 
Ik begin met de archivering. Uit de tabel blijkt dat de meeste oorzaken in de naast-hogere, 
de documentatielaag gezocht moeten worden. Voor een deel zijn ze echter ook aan het 
archiveringsysteem toe te rekenen, vooral waar het de zorgvuldige ordening en bewaring 
van het archief betreft. De afbakening tussen archivering en documentatie is voor 1918 in 
Dordrecht niet feitelijk vorm gegeven. 
Het doel van archivering is de bewaring voor gebruik. Dat betekent zowel de fysieke 
berging als de organisatie van de toegankelijkheid. Indexen werden door het 
secretariepersoneel  gemaakt en bijgehouden; ik reken ze tot producten van het 
archiveringsysteem en derhalve maakten de klerken in deze functie onderdeel uit van het 
systeem. Ook de ruimtes in het stadhuis, inclusief de zolder waarheen niet meer 
noodzakelijke papieren verdwenen, behoren tot de beschikbare middelen. 
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Goede bewaring Archivering Resoluties, charters Volledigheid van 
series Beperkt gebruik Documentatie Charters 

Nieuwe documentvormen Documentatie Besluitenlijsten B&W 
Documentatie Rekestboeken 
Documentatie Schepenprotocollen 
Documentatie Particuliere rekeningen 

Nieuwe series 
Nieuwe registraties 

Documentatie Correspondentie 
Nieuwe serie Documentatie Stadboek Einde van series 
Beëindiging van het maken 
en gebruiken van de 
documentvorm 

Documentatie Notulen B&W 

Dossiervorming Gebruik van losse stukken Documentatie Dossiers B&W 1910 
Geen bestanddeelvorming 
 

Archivering 17de, 18de eeuw Losse stukken 

Geen vernietiging Archivering Sollicatiestukken 
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Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Lage kwaliteit van 
documenten 

Ontbreken van normen Documentatie Burgerbrieven 

 Onvoldoende 
administratieve discipline 

Documentatie Civiele rollen 

 Beperkt belang Documentatie Concepten 
Goede bewaring Archivering Charters 

Resoluties colleges 
Goede materiële staat 

Beperkt gebruik Documentatie Charters 
Verwaarlozing Archivering Rekeningen beleide Slechte materiële staat 
Intensief gebruik Documentatie Schepenprotocollen 

Aanwezigheid van 
kopieën 

Ontoegankelijkheid 
originelen 

Archivering Privilegeboeken 

 Behoefte aan informatie Documentatie  
Beginnen van indexen Behoefte aan toegang 

 
Documentatie Indexen Oudraad 

Klappers B&W 
Afgenomen behoefte aan 
toegang 

Documentatie Index Oudraad Beëindiging van index 

Andere wijze van ordening Documentatie Klappers B&W 
Gebruik van een 
classificatieschema 

Complexiteit van het 
archief 
 

Archivering Code Zaalberg 

Gebruik van een 
indicateur 

Groei van het archief (losse 
stukken) 

Documentatie Indicateurs 

Geen behoefte aan gebruik Documentatie Losse stukken  
Ontbreken van methode Archivering Charters 
Ontbreken van capaciteit Archivering 19de eeuw 

Ontbreken van orde 

Ontbreken van goede 
ruimte 

Archivering 19de eeuw 

Behoefte aan ruimte 
 

Archivering Financiële administratie 

Archivering Rollen Onzorgvuldig beheer 
Archivering Procesdossiers pensionaris 

Calamiteiten Archivering Middeleeuws archief?  

Ontbreken van 
archiefbestanddelen 

Verwijdering (vernietiging) Handelen Charters 
 

 
Tabel 10.4. Archivering: verschijnselen en oorzaken 

 

10.6.4 Documentatie 
De meeste oorzaken van de verschijnselen in het archiveringsysteem zijn – vanzelfsprekend 
– vooral te zoeken in het domein documentatie. Onderstaande tabel geeft daarvan een 
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overzicht, voor zover dat aan de uitgevoerde casus was te ontlenen. Voor eventuele nadere 
analyse lenen zich de vorm van de documenten, het moment van documentatie en de 
organisatie van het maken. Gibo, de persona van de Grotekerk, is de oudste scribent van 
wie we de naam kennen. Hij schreef documenten, maar behoorde niet tot een ambtelijk 
apparaat avant la lettre. Van een eigen kanselarij in Dordrecht kan niet voor het einde van 
de dertiende eeuw gesproken worden. Een recenter voorbeeld zijn de notulen van de 
gemeenteraad. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden deze in de vorm van een 
stenografisch verslag gemaakt, door externe stenografen. Formeel was weliswaar de 
gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de vervaardiging, maar het secretariepersoneel 
had er nauwelijks bemoeienis mee. De diplomatiek heeft een instrumentarium voor een 
dergelijke nadere analyse van de bij het opmaken betrokken personen. In paragraaf 10.6.7 
kom ik hierop terug.42  
De technologie, waarmee in de onderzochte periode de documenten gemaakt werden, 
vertoont weinig variatie: perkament of papier als drager, de pen en vanaf het begin van de 
twintigste eeuw de schrijfmachine als schrijfinstrument.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de 
casus 

Nieuwe 
documentvormen 

Bureaucratisering 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

Ambtelijke 
voorbereiding 

 Technologie 
 

Omgeving Gebruik 
schrijfmachine en 
carbonpapier 

 Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Hinderwet 

 Maatschappelijke invloeden Omgeving Raadsverslagen 
Nieuwe registraties Nieuwe taak 

 
Handelen Exploitatie gasbedrijf 

 Nieuw organisatie onderdeel organisatie Raadscommissies 
 Verandering van procedure Handelen Directe inning van 

accijnzen 
 Verschriftelijking Documentatie Civiele processen 
 Behoefte aan informatie 

 
Handelen Informatieverzoeken 

in de Bataafs-Franse 
tijd 

 Andere documentvormen 
(stopzetten van een vorige 
serie) 

Documentatie Registratie van 
beslissingen van het 
gerecht (stadboek) 

                                                           
42 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 3.  
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Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de 
casus 

Beëindigen van het 
maken en gebruiken van 
een documentvorm 

Beëindiging taak Handelen Registratie 
transporten van 
onroerend goed 

 Andere documentvorm Documentatie Vastlegging besluiten 
van B&W 

Losse stukken Ad hoc commissies Organisatie (organisatie, 
tactisch niveau) 

Commissoriaal 
maken 

 bureaucratisering Organisatie Ambtelijke 
voorbereiding 

 Geen bestanddeelvorming Archivering Losse stukken in het 
Kantoor ten beleide 

Groei van archief Autonome groei Documentatie Elke dag toevoegen 
van nieuwe 
documenten 

 Nieuwe taken Handelen Bevolkingsregistratie 
 Intensivering van taken Handelen Bemoeienis met 

onderwijs 
 verschriftelijking Documentatie Verstrekken van een 

bouwvergunning 
 bureaucratisering Organisatie Correspondentie 

tussen afdelingen en 
diensten 

Behoefte aan toegang Behoefte aan informatie Handelen Raadplegen van de 
besluiten voor de 
continuïteit van 
beleid 

Behoefte aan informatie 
aan slecht toegankelijke 
originelen 

Originelen slecht toegankelijk Archivering Privilegeboeken; 
kopieën van 
resoluties Oudraad 

Beperkt gebruik Informatie slechts kort relevant Handelen Getuigenverklaringen 
Intensief gebruik Verschriftelijking 

 
Documentatie Dossiers B&W 

 Bureaucratisering 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

Maken van kopieën 

Gebrek aan kwaliteit Verschriftelijking Documentatie Interne stukken 
 Ontbreken van discipline Organisatie (organisatie, 

operationeel niveau) 
Civiele rollen 

 Ontbreken procedures Organisatie (tactisch 
niveau) 

Reglement secretarie 
1668 

 
Tabel 10.5. documentatie: verschijnselen en oorzaken 
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10.6.5 Handelen 
De meeste verschijnselen in het domein documentatie werden veroorzaakt door 
veranderingen in het domein handelen. De onderstaande tabel geeft deze weer. 
De belangrijkste verschijnselen zijn het ontstaan van nieuwe taken of juist het afstoten of 
afnemen van taken. Bestaande taken kunnen vervolgens intensiever worden uitgevoerd, of 
de mate van bemoeienis kan juist afnemen. In het eerste geval kan het tot aanpassingen in 
het systeem van documentatie (en dus archivering) leiden; in het tweede geval is het niet 
altijd zichtbaar, anders dan dat de hoeveelheid vastgelegde informatie afneemt. Een 
voorbeeld van het laatste zijn de civiele rollen. Doordat het gerecht erin slaagde de 
rechtszaken te bekorten – en dus minder intensief met de voortgang van een zaak bezig 
hoefde te zijn – nam het aantal registraties zodanig af, dat het zichtbaar is in de serie civiele 
rollen.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Burgerlijke stand 

Beheer van heerlijkheden Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau) Inpoldering 

Nieuwe taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Geestelijke gezondheidszorg 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Rechtspraak 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau 

Afstoten heerlijkheden 

Opheffen van een taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Opheffen bank van lening 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Bouw- en woningtoezicht 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie 
(strategisch niveau) 

Maatschappelijk welzijn 

Intensivering van een 
taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Vestiging bedrijven 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Belastingheffing in de 19de 
eeuw 

Bestuurlijke opvattingen 
 

Organisatie Sluiting krankzinnigengesticht 

Extensivering van een 
taak 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Omgeving Concessies uitoefening 
beroepen 

Tijdsdruk 
 

Organisatie (tactisch 
niveau) 

voorlezen notulen Verandering van 
procedure 
 Wet- en regelgeving Omgeving Verlenen 

hinderwetvergunning 

 



 

 

 

322

Tabel 10.6. Handelen: verschijnselen en oorzaken. 

10.6.6 Organisatie 
Een deel van de oorzaken van de verschijnselen in de domeinen handelen en documentatie 
kan gevonden worden bij de organisatie. Nieuwe organen worden ingesteld (Oudraad, 
Veertigen), of vervangen voorgaande (raad der gemeente, municipaliteit, gemeenteraad), of 
worden opgeheven (kamer ten beleide). Taken en bevoegdheden kunnen ook van het ene 
orgaan op het andere overgaan. De Oudraad nam bevoegdheden van het gerecht over. De 
gemeentewet van 1851 bakende de taken van het college van burgemeester en wethouders 
ten opzichte van die van de gemeenteraad af. 
Op beheersniveau nemen functionarissen deels taken van bestuursorganen over. Zo kreeg in 
1750 de directeur van de stadsmiddelen bevoegdheden die eerder bij de thesaurier van het 
groot comptoir had gelegen. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelt de 
directeur van gemeentewerken zich tot een functionaris aan wie een zekere 
beslissingsbevoegdheid was verleend. Op uitvoerend niveau tekende zich in de negentiende 
eeuw de bureaucratisering af, met gespecialiseerde afdelingen.  
 

Verschijnselen Oorzaken Domeinen Voorbeelden uit de casus 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Raadscommissies Nieuwe 
bestuursorganen 
(niveau) Bestuurlijke opvattingen Organisatie (strategisch 

niveau) 
Burgemeesters kamer 

Wet- en regelgeving 
 

Omgeving Opheffen kamer judicieel 
 

Opheffen 
bestuursorganen 

Bestuurlijke opvattingen Organisatie (strategisch 
niveau) 

Opheffen kamer ten beleide 

Nieuwe taken 
 

omgeving Burgerlijke stand en 
bevolking 

Intensivering bemoeienis 
 

Organisatie (strategisch 
niveau) 

Nutsbedrijven 

Verandering van procedures 
 

Organisatie (strategisch 
niveau) 

Rekestprocedure  

Toename ambtelijk 
apparaat 

Maatschappelijk verkeer 
(verschriftelijking) 

Omgeving Burgerbrieven 

Ontslag of overlijden 
zittende functionarissen;  

Nieuwe ontvanger Nieuwe 
functionarissen 

uitvoering nieuwe taak 

Organisatie (tactisch en 
operationeel niveau 

Ontvanger ten beleide 
Gebrek aan discipline Onvoldoende toezicht Organisatie 

(operationeel niveau) 
Desorganisatie van de 
secretarie in de 17de eeuw 

Gebrek aan 
procedures 

Onvoldoende belang Organisatie (tactisch 
niveau) 

Ordonnanties op het 
procederen.  

 
Tabel 10.7. Organisatie: verschijnselen en oorzaken 
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10.6.7 Beschrijvingsmodel van de verschijnselen 
De laatste stap in de ontwikkeling van een model voor analyse is het bepalen van de 
entiteiten en hun kenmerkende eigenschappen. Tot die eigenschappen behoort ook de 
functie die de documenten in het proces hebben gehad. 

Archiefbestanddelen 
De primaire waarnemingen worden verricht door bestudering van het archief. Een archief 
bestaat uit archiefbestanddelen, die zijn samengesteld uit afzonderlijke documenten of 
registraties (zie in de begrippenlijst het lemma archiefbestanddeel). Het archiefbestanddeel 
is de centrale entiteit voor de beschrijving van de waarnemingen. Archiefbestanddelen 
kunnen worden geordend in grotere eenheden: series. De series bepalen de structuur van het 
archief; ze zijn te herleiden tot bepaalde handelingen of procedures. De series rekestboeken 
zijn het resultaat van handelingen die volgens de rekestprocedure verliepen. De resolutie- 
en notulenboeken zijn de neerslag van een vergaderproces. Ik beschouw de serie als het 
primaire niveau van analyse.  
 
De archivistische beschrijvingstheorie onderscheidt een aantal kenmerken, doorgaans 
beschrijvingselementen genoemd. De klassieke Nederlandse archivistiek, geënt op de 
diplomatiek, kende de redactionele vorm, inhoud, ontwikkelingsstadium, datum en 
uiterlijke vorm.43 De International Council on Archives heeft in 1996 een uitgebreidere, 
internationale standaard gepubliceerd: International Standard for Archival Description 
(General), kortweg aangeduid als ISAD(G).44 Deze standaard onderscheidt 26 
beschrijvingselementen, die op elk niveau van ordening (bestanddeel, serie, archief) op 
gelijke wijze toegepast kunnen worden. Door deze onafhankelijkheid van niveau, zijn 
uitvoerigheid en de mogelijkheid expliciete relaties te leggen met de context waarin de 
bestanddelen zijn ontstaan, is ISAD(G) een goed uitgangspunt voor de vaststelling van 
relevante kenmerken.45 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek, de in de vorige paragrafen uitgevoerde analyse 
van causale verbanden, kom ik tot een volgend model voor de beschrijving van 
archiefbestanddelen ten behoeve van een gedragsverklarende analyse: 
 

• Titel: identificeert het bestanddeel; bij voorkeur (indien aanwezig) de originele titel 
om referenties naar het bestanddeel in het archief te kunnen plaatsen.  

• Nadere beschrijving: indien nodig een genormaliseerde beschrijving van het 
bestanddeel. Voor de normalisatie kunnen termen uit de Archiefterminologie 
gehanteerd worden. 

                                                           
43 De basis voor dit eenvoudige format is gelegd door J.L.van der Gouw, Inleiding in de archivistiek. 
44 Een herziene uitgave verscheen in 2000. Complementair is ISAAR(CPF), een standaard die toegepast wordt 
voor het beschrijven van archiefvormende organisaties. www.ica.org. Beide standaards zijn in het Nederlands 
vertaald.  
45 Het Nederlandse format laat zich overigens goed in ISAD passen.  
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• Data: begin en einddatum van het bestanddeel: de data zijn belangrijk voor een 
confrontatie met taken en organen. Hiaten in de serie moeten worden genoteerd. 

• De structuur van het bestanddeel. Uit welke onderdelen bestaat het; op welke wijze 
zijn deze geordend (chronologisch, systematisch, alfabetisch).  

• De fysieke vorm. Ook hiervoor biedt de Archiefterminologie een bruikbaar 
begrippenapparaat. De materiële staat waarin het bestanddeel verkeert is eveneens 
van belang.  

• Relatie met de handeling of taakgebied; de functie van de documenten (zie hierna). 
• Relatie met de procedure waarmee de in het bestanddeel  gedocumenteerde 

activiteiten werden uitgevoerd. Zie voor een typologie van procedures paragraaf 
10.3.5.  

• De relatie met het organisatieonderdeel. 
• Toegangen op het bestanddeel, zoals indexen of inhoudsopgaven. 
• Relaties met andere bestanddelen.  
• Bijzonderheden: alle waarnemingen die aan een juiste diagnose kunnen bijdragen. 

Eventuele afzonderlijke bestanddelen kunnen desgewenst op eenzelfde wijze worden 
beschreven. 
 
Functie van archiefbestanddelen 
Een voor de analyse van het archiveringsysteem belangrijke eigenschap van een 
archiefbestanddeel is de oorspronkelijke functie van de documenten waaruit het bestaat.46 
De functie bepaalt niet alleen de vorm,47 maar ook het belang. De casus van de oorkonden 
(hoofdstuk 5), of de resoluties (hoofdstuk 7) maakten dat duidelijk. Voor het bepalen van 
functie biedt tabel 10.7 een kader, gestructureerd naar de voorbeelden uit de casus.  
 

Serie Dominant Procestype Handeling type Beleidsterrein 

Oorkonden (hoofdstuk 5) Constituerend 
 

Bewijzend Algemeen bestuur  
Handel en verkeer 

Registers van voluntaire zaken 
(hoofdstuk 6) 

Comparitie Beschikkend en 
bewijzend 

Rechtspraak 

Rollen, dingtalen (hoofdstuk 6) Rol Ondersteunend, 
Beschikkend 

Rechtspraak 

Resolutieboeken, notulenboeken 
(hoofdstuk 7) 

Vergader Bewijzend en 
beschikkend 

Alle 

Rekestboeken (hoofdstuk 7) Verzoek Beschikkend Alle 
Rekeningen (hoofdstuk 8) Financieel Ondersteunend Algemeen bestuur 
Dossiers (hoofdstuk 9) Bureaucratisch Ondersteunend Alle 
Correspondentie (hoofdstuk 9) Correspondentie Ondersteunend Alle 

 
Tabel 10.7: schema voor het bepalen van het functioneel belang 

                                                           
46 Zie hiervoor paragraaf 2.3.3.  
47 Thomassen, ‘Korte introductie’. 
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Actoren 
De tweede entiteit die beschreven moet worden is de persoon, de organisatie of het 
organisatieonderdeel, de actor van de handelingen. Een vergelijking van actor en 
bestanddeel kan al direct tot bevindingen leiden ten aanzien van volledigheid. De plaats van 
de actor in de hiërarchie van de archiefvormende instantie is een indicatie van het belang 
van de bestanddelen en dus van de noodzakelijke kwaliteit van de documentatie en het 
verwachte gedrag van het archiveringsysteem. De kenmerkende eigenschappen zijn: 
 

• Naam van de actor  
• Eventueel andere namen waaronder de actor bekend was. 
• Soort (enkelvoudig persoon, een college). 
• Jaren van werkzaamheid 
• Relatie met taakgebieden. 
• Korte administratieve geschiedenis. 
• Bijzonderheden. 

 
Onder actoren kunnen ook functionarissen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan het handelen, of een stempel hebben gedrukt op de documentatie of archiefvorming, 
gerekend worden.  
Paragraaf 10.6.4 verwees naar de diplomatische methode voor een verdere detaillering, 
door verschillende roltypen te onderscheiden (‘personen’): de persoon of instantie die 
formeel de handeling uitvoert, de auteur van het document, de schrijver van het documen 
en de geadresseerde. Rollen kunnen samenvallen in één en dezelfde persoon. 
In geval van de resoluties van de Oudraad bijvoorbeeld, is dit college de actor, de auteur en 
de geadresseerde. De secretaris is de schrijver. In geval van een rekest is de auteur de 
verzoeker, de schrijver kan een ander zijn, een notaris, procureur of advocaat, de 
geadresseerde het college tot wie het rekest is gericht.48 De verschillende ‘personen’ binden 
de documenten aan de processen: de actor aan het handelen, de auteur aan de procedure, de 
schrijver geeft het uiteindelijk de vereiste vorm. Aan deze ‘personen’ voeg ik de archivaris 
toe. 

Handelingen / taakgebieden 
Voor de analyse van archieven van lokale besturen vormt de in paragraaf 10.3.4 gegeven 
taxonomie de basis. De handeling of het taakgebied geeft een indicatie van het belang van 
de documenten, zoals ik eerder aangaf.  

10.7 Slotconclusies 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een bevredigende verklaring van het gedrag van het 
archiveringsysteem in Dordrecht. Het zijn niet alleen de secretarissen, wie desordiën ende 
abuysen verweten kunnen worden, maar ook de archivarissen. Niet alle vragen konden 

                                                           
48 Duranti, Diplomatics, hoofdstuk 3. 
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beantwoord worden. Waarom zoveel van het middeleeuws archief verloren is gegaan zal 
wel altijd een raadsel blijven; alleen het archief zelf had daar een antwoord op kunnen 
geven. De zestiende eeuw laat een overgang zien naar een redelijk functionerende 
administratie. Opvallend is dat tot aan het begin van de zeventiende eeuw zo weinig van de 
bestuurshandelingen is opgetekend. Het weinige dat bestaat is een memoriaal van één van 
de secretarissen en pensionarissen, Jacob Pauli Hallincg. Het ontbreken van 
resolutieboeken uit die periode is niet het archiveringsysteem aan te rekenen, maar de 
bestuurders of hun secretarissen die de handelingen niet documenteerden. Documenten die 
nooit gemaakt zijn, kunnen ook niet gearchiveerd worden. Kennelijk is de Dordtse 
secretarie te lang door gegaan met de traditie om belangrijke zaken in het stadboek te 
schrijven en nam het gerecht, dat tot aan het einde van de zestiende eeuw het belangrijkste 
bestuursorgaan was, genoegen met de registers die toen in gebruik waren. Het begin van de 
resolutieboeken lijkt verband te houden met de veranderende positie van de stad in het 
gewestelijk bestuur en de ontwikkeling van de Oudraad als leidend orgaan. In de 
negentiende en twintigste eeuw volgt Dordrecht het patroon van andere steden. De 
gemeente is dan voor een groot gedeelte belast met de uitvoering van opgelegde taken. Wat 
de archivering betreft sluit de invoering van het dossierstelsel een eigen vorm van 
archivering af.  
 
Andere archiveringsystemen kunnen ander gedrag vertoond hebben, of de oorzaken van 
gelijk gedrag kunnen verschillen van die van Dordrecht. Archiveren is mensenwerk.. 
Algemener geldende uitspraken over de werking van archiveringsystemen kunnen pas na 
onderlinge vergelijking geformuleerd worden. Een van de dominante aspecten in de lokale 
archiefvorming – niet alleen in Dordrecht, maar evenzeer in andere steden – is de 
serievorming. In paragraaf 10.2.3 gebruikte ik daarvoor de term seriestelsel, een generiek 
type ordeningstelsel.49 Ik constateerde ook dat in het Dordts archief een variëteit aan series 
te vinden is. Zelfs de series resoluties en notulen vertonen onderlinge verschillen. De Graaff 
zou het Dordtse stelsel van resoluties als verbaalstelsel typeren, omdat de bijlagen 
doorgaans chronologisch zijn geordend.50 Ik denk dat hij daarmee tekort zou doen aan de 
eigenheid van lokale stelsels. In de negentiende eeuw gebruikte de Dordtse secretarie een 
indicateur voor de registratie van de stukken, maar de stukken zelf werden nog steeds als 
bijlagen bij de notulen gehouden. Amsterdam, daarentegen, ordende de ingeschreven 
stukken in afzonderlijke pakken in een loketkast. Andere steden (Arnhem bijvoorbeeld) 
vormden rubrieken – dus ordenden de stukken op onderwerp.51 
Vergelijking van stedelijke methoden zou kunnen resulteren in een typologie, vergelijkbaar 
met die voor de negentiende-eeuwse rijksadministratie.52 Voor zover de series de 
ruggengraat vormen van dit stedelijke archieven is een anatomisch begrippenapparaat een 
nuttig instrument.  
                                                           
49 Een ordeningstelsel is een door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of 
archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief. Archiefterminologie, 121. Het Lexicon van 
archieftermen, 15 geeft een bondiger definitie: Een systeem voor de rangschikking van archiefbestanddelen binnen 
een archief. 
50 De Graaff, Registratuur, 5-6. 
51 Formsma, Inventariseren, 25; zie voor Amsterdam: Van den Hoek Ostende, ‘indicateurstelsel’. 
52 Van Schie, Registratuur. 
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Een nevendoel van het onderzoek was het ontwikkelen van een methode voor dergelijk 
onderzoek. Dit afsluitend hoofdstuk geeft daarvoor een model. Het model is gebaseerd op 
bestuurs- en informatiekundige modellen. Een archiveringsysteem is een 
informatiesysteem, of – afhankelijk van de systeemvisie – is daarvan een onderdeel. Het 
model is evenzeer geïnspireerd op hedendaagse archivistische theorie, die de het belang van 
contextuele kennis voor de interpretatie van de documenten benadrukt. Het ontwikkelde 
model is dan ook een contextmodel. Het model is niet alleen toepasbaar voor de analyse en 
verklaring van de archivering, maar ook voor een diplomatische analyse van de 
documenten. Het geeft een concrete invulling aan de notie dat archief procesgebonden 
informatie is; het benadrukt de functie van de documenten in handeling en procedure en 
onderstreept de rol van de bij creatie, gebruik en archiveren betrokken personen. 
De kern van de methode is wat in hoofdstuk 2 de inferentie werd genoemd, het vergelijken 
van verschijnselen met een verzameling van mogelijke verklaringen, zoals dat in paragraaf 
10.6.2 en volgende voor Dordrecht gedaan is. De inferentie moet resulteren in conclusies. 
Als bijzondere methode voor de inferentie maakte ik gebruik van het concept reading the 
archive, dat ik aanvulde en nader preciseerde als indirect lezen, contextueel lezen, fysiek 
lezen, direct lezen en close reading (paragraaf 3.4). Het primaire doel daarvan is het 
verzamelen van gegevens; volgens de gekozen aanpak van grounded theory vindt analyse 
zoveel mogelijk tijdens het empirisch onderzoek plaats. Daardoor is de methode ook goed 
bruikbaar voor het toegepast onderzoek bij het toegankelijk maken van archieven. 
 




