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Zaandams archief als proeftuin voor 
Nederlandse archiefordening 
 
Ruim honderd jaar geleden was het 19e-eeuwse 
witte stadhuis op de Burcht in Zaandam de plek 
waar iets belangrijks gebeurde ten behoeve van de 
geschiedenis van Zaandam! Het archief van de 
gemeente Zaandam, met daarin het wel en wee van 
de stad sinds 1850, werd namelijk op een nieuwe 
manier geordend. Alle informatie over één 
onderwerp werd bij elkaar in 1 dossier gebracht. 
Deze nieuwe manier van informatie ordenen, zou 
zelfs landelijke navolging krijgen. 
 
Zaalberg 
Degene die deze nieuwe manier van ordenen bedacht, was de gemeentesecretaris 
van Zaandam, Johannes Albertus Zaalberg (1858-1934). Johan Zaalberg was 32 jaar 
oud, toen hij in 1890 als gemeentesecretaris van Zaandam werd benoemd. Deze 
functie was voor hem niet nieuw; hij was als secretaris afkomstig uit Franeker. 
Secretaris Zaalberg kreeg een werkkamer links van de hoofdingang in het stadhuis 
aan de Burcht: de secretarie. Maar op dat moment was het archief, zoals hij zelf zei, 
"In erbarmelijke staat". Het was een drama om een vraag te beantwoorden, zoals: “Is 
een bepaalde vergunning verleend? “Van wie is dat stukje grond eigendom?” “Waarom 
is een bepaald besluit in het verleden genomen?” 
 
Herordening 
Zes jaar na zijn benoeming, in 1896, ging Johan Zaalberg aan de slag om het archief 
beter te ordenen. Men was gewend om het archief voor een belangrijk deel 
chronologisch te ordenen. Maar als je niet weet wanneer een vergunning is verleend, 
wordt het een lastige zoektocht. 
In 1904 gaf burgemeester Elias aan Zaalberg officieel opdracht om de ordening van 
het archief op een betere manier te laten plaatsvinden. Zaalberg ging gebruik maken 
van een decimale rubriekscode, zoals ook in bibliotheken al werd gebruikt. 
Maar Zaalberg ging dit gebruiken voor archieven, die hij hiërarchisch indeelde op 
gemeentelijke taken. In archieftermen een 'zaaksgewijze ordening' genoemd. In 
makkelijker Nederlands: alle stukken over één zaak werden samengevoegd tot één 

dossier. 
Besloten werd om niet alleen 
het archief vanaf nu op de 
nieuwe manier te ordenen, 
maar ook het bestaande 
archief met terugwerkende 
kracht tot 1850 op deze manier 
te herordenen. 
 
Kasten en indexkaartjes 
Speciaal voor deze 
herordening bestelde Zaal- 
berg   kasten   die   waren   ver-  
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vervaardigd in Duitsland. Ook kwamen 
er indexkaartjes die refereren aan 
bepaalde onderwerpen of thema's, met 
daarbij het behorende dossiernummer. 
Het project zou maar liefst zeven jaar in 
beslag nemen; op 1 januari 1912 
rondde Zaalberg het af. Het was dus 
tijdrovend en dus kostbaar, maar de 
voordelen waren al snel duidelijk: nu 
waren er tenminste volledige dossiers. 
Dossiers konden veel sneller gevonden 
worden. En elk onderwerp en 
deelonderwerp in de hiërarchische 
indeling kon natuurlijk zo gedetailleerd 
worden gespecificeerd als men wilde. 
 
Schoolvoorbeeld voor anderen 
De nieuwe ordeningssystematiek van 
Zaalberg leverde veel enthousiasme op 
bij zijn opdrachtgevers: het college van 
burgemeester en wethouders. Zaalberg 
besloot om zijn kennis en ervaringen te 
delen en publiceerde in 1913 een 
boekje: “De reorganisatie van de 
registratuur der gemeente Zaandam : 

loopende over het tijdvak van 
1850 tot heden, volgens de 
zoogenaamde decimale 
methode”. 
Vervolgens kwamen vanuit 
andere Nederlandse 
gemeenten regelmatig 
bezoekers naar het stadhuis op 
de Burcht, waar Zaalberg het 
geordende archief toonde. 
Uiteindelijk kreeg Zaalberg’s 
ordening landelijk navolging 
onder de veelzeggende naam: 
Basis Archief Code (BAC). In 
bijna alle Nederlandse 
gemeenten is die ingevoerd. 
 
Zaalberg vertrekt uit de 
Vinkenstraat 
Het project eiste voor Zaalberg 
persoonlijk zijn tol. Hij kampte 
vanaf 1912 met gezond-
heidsproblemen en moest rust 
houden. Uiteindelijk besloot 
Zaalberg dat zijn functie als  
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secretaris niet langer meer uit te 
oefenen was, omdat een 
secretaris vaak ’s avonds 
aanwezig moest zijn op het 
stadhuis. Inmiddels had hij een 
nevenfunctie als directeur van 
het Nederlands 
Registratuurbureau van de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Zaalberg diende in 
1912 zijn ontslag in bij 

burgemeester en wethouders en dat werd hem eervol verleend. 
Zaalberg, die sinds 1903 met zijn gezin in een toen gloednieuw pand op Vinkenstraat 
38 woonde, verhuisde naar Heemstede. 
 
Vervolg 
Tot 1940 ordenden de Zaandamse gemeenteambtenaren in het stadhuis aan de 
Burcht hun archief zoals Zaalberg had voorgesteld. Het zogenoemde Zaalberg-
archief, bij het Gemeentearchief bekend als archiefnummer of toegangsnummer OA-
0058, beslaat dus de periode 1850-1940.  
Niettemin bleef daarnaast nog een deel van het gemeentelijk archief bestaan volgens 
de oude ordening, dus op chronologische volgorde. Dat is archiefnummer OA-0054. 
Dat is over de periode 1813 tot ongeveer 1945. 
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Wie dus meer wil weten over de geschiedenis van Zaandam in de 19e en vroege 20e 
eeuw, moet dus in beide archieven kijken: laatstgenoemd archief OA-0054 en 
het Zaalberg-archief OA-0058. 
Daarnaast had de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Zaandam vanaf circa 
1900 een eigen archief met daarin informatie over aanleg en onderhoud van openbare 
gebouwen en de openbare ruimte in Zaandam. 
Dat is voor de periode tot 1950 het archief met het nummer OA-0081. 
 
Resumé: 

 OA-0054 - Archief van het gemeentebestuur van Zaandam (1813-1945) 

 OA-0058 - Archief van het gemeentebestuur van Zaandam / Zaalberg-archief 
(1850-1940) 

 OA-0081 - Archief van de Dienst Gemeentewerken Zaandam (1900-1950) 
 
Depot en website 
Het archief van het gemeentebestuur, geordend volgens de codering van Zaalberg, is 
nu niet meer in de speciale kasten opgeborgen. Het ligt veilig in de depots van het 
Gemeentearchief Zaanstad. 
Ook is het niet meer nodig om de indexkaartjes te raadplegen als u iets uit het archief 
wilt bekijken. Alle dossiers zijn namelijk de afgelopen jaren beschreven en deze 
beschrijvingen zijn sinds kort te bekijken op de website van het Gemeentearchief. Ga 
daarvoor naar https://archief.zaanstad.nl. en klik op “Archieven”.  
Als u zoekt op trefwoord, kunt u zien of er in de dossier-omschrijvingen resultaten zijn: 
ofwel in het Zaalberg-archief, of in andere archieven in onze collectie. Als het er, op 
basis van de dossier-omschrijvingen, op lijkt dat er voor u interessante informatie in 
deze dossiers staat, kunt u op de studiezaal van het Gemeentearchief deze originele 
dossiers daadwerkelijk inzien. 
Kijk vooraf op de website naar de actuele bezoekmogelijkheden. 
 
Zaalbergkast 
En.... bij binnenkomst is een zogenoemde Zaalbergkast, waarin ooit de dossiers van 
het Zaalberg archief werden bewaard, niet te missen! Als herinnering aan dat 
belangrijke project van ruim honderd jaar geleden, in het toenmalige Zaandamse 
stadhuis. Dankzij Zaalberg ligt veel geschiedenis van het 19e- en 20e-eeuwse 
Zaandam voor het oprapen. 
 


