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4 Eene plaats van beteekenis: Dordrecht, stad, bestuur en 
ambtenaren 

4.1 Inleiding 

Het te onderzoeken archiveringsysteem functioneerde binnen een bestuurlijk-
administratieve context: het bestuur en ambtelijk apparaat van de stad Dordrecht. Die 
context heeft weer de algemene politieke, maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen als omgeving (zie paragraaf 2.2).96  
Dit hoofdstuk schetst eerst een algemeen historisch overzicht van Dordrecht. Vervolgens de 
bestuursorganen tot 1795, die uit de Bataafs-Franse periode, uit de negentiende eeuw tot 
aan de gemeentewet van 1851 en tenslotte het gemeentebestuur na 1851. Daarna volgt een 
beschrijving van de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat: de secretarie en de thesaurie 
(financiën). Het handelen van het bestuur, het takenpakket, komt later, in paragraaf  10.3.4 
aan de orde. In de paragrafen over de bestuursorganen komen de taken vooral ter sprake om 
de competenties van de verschillende organen af te bakenen. Centrale regelgeving bracht 
vanaf 1795 daarin meer duidelijkheid. 

4.2 Hollands oudste stad 

De Italiaanse reiziger Edmondo de Amicis, die in 1873 per schip van Antwerpen via de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren naar Rotterdam voer bemerkte in de Dordtse Kil het 
naderen van een grote stad. Bomen langs beide oevers, tuinen aan het water, kanalen, 
talloze molens, schepen en bedrijvigheid van mensen.  
 

“Zo doemde voor de eerste keer Dordrecht voor me op, een van de oudste en 
tegelijkertijd meest frisse en levendige steden van Holland, koningin van 
Hollandse handel in de middeleeuwen, vruchtbare moeder van schilders en 
geleerden, geëerd vanwege de eerste vergadering van gedeputeerden van de 
provincies in 1572, zetel in verschillende tijden van gedenkwaardige synodes en in 
het bijzonder beroemd door die vergadering van protestantse theologen in 1618, 
die het Eucomenisch Concilie van de Reformatie werd en een einde maakte aan de 
verschrikkelijke controverse tussen Arminianen en Gomaristen; de vorm van de 
nationale religie vaststelde, en het begin werd van de reeks van troubelen en 

                                                           
96 Hofman, ‘Uitdijend heelal.’ 
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vervolgingen die eindigde met de ongelukkige terechtstelling van Van 
Oldenbarneveldt en de bloedige triomf van Maurits van Oranje.”97 

 
De roem van de stad in enkele woorden. De Amicis verbaasde zich over de ligging van de 
stad, op een samenvloeiing van rivieren waarlangs eeuwenlang hout, wijn, cement, kalk, 
stenen waren aangevoerd; met in de rug een archipel van stromen, kreken en platen, die de 
Biesbosch vormden. De boot legde echter maar enkele minuten aan en wat hij in de korte 
tijd kon zien, verwachtte hij ook in Rotterdam.  
Een andere reiziger, Charles Wood, die Dordrecht enkele jaren later aandeed, zou hem 
ongelijk hebben gegeven dat hij zijn reis niet had onderbroken. Hoe enthousiast hij ook was 
over Rotterdam – vooral bij mooi weer – wist hij Dordrecht naar waarde te schatten, in een 
land “…  welks historische beteekenis grootendeels in het verleden ligt: een land, dat nog 
heden in zijne meest uitkomende kenmerken den indruk van die vroegere geschiedenis 
draagt … Meer dan eenige stad in Holland – de doode Steden nauwelijks uitgezonderd – 
voert Dordt ons in vroegere eeuwen terug, ver van de hedendaagsche wereld in die van de 
middeleeuwen.” 98  
 
Toen D’Amicis en Wood Dordrecht aandeden, was de stad al eeuwen over haar hoogtepunt 
heen. Daaraan ontleende ze haar huidig belang, vond Wood: “In de middeleeuwen was 
Dordt de rijkste stad in Holland. Nu is het dat niet meer, anders zou het niet in zijn 
tegenwoordigen belangwekkenden staat geraakt zijn. In zooverre heeft het zijn tijd gehad. 
Maar zijn ligging maakt het tot eene plaats van beteekenis.”99 Met amper 25.000 inwoners 
was Dordrecht rond 1875 weinig meer dan een provinciestad, overvleugeld door 
Rotterdam.100 Het stapelrecht, eeuwenlang krampachtig als de economische kurk 
gehandhaafd, was in 1795 door het nieuwe, Bataafse bewind afgeschaft. De houthandel was 
tanende, de scheepswerven bouwden geen zeeschepen meer. De havens waren vanuit zee 
steeds moeilijker bereikbaar geworden.101 De komende decennia zou Dordrecht van vooral 
een handelstad in een industriestad veranderen; de tientallen molens die De Amicis vanaf 
de boot nog zag draaien werden vervangen door fabrieken die dreven op fossiele energie, 
die niet slechts voor de lokale en regionale markt werkten.  

4.2.1 Economische ontwikkeling 
Haar middeleeuwse welvaart, die zeker nog nawerkte in de zeventiende en achttiende eeuw, 
dankte Dordrecht aan haar gunstige ligging op een kruispunt van waterwegen - een 

                                                           
97 Edmondo de Amicis, Olanda, A cura di Dina Aristodemo. Genova: Costa & Nolan, 1986, pp 58-59. [vertaling 
PJH].  
98 Charles W.Wood, Door Nederland. Vertaald door C.Baarslag. Haalrem: Bohn, 1878. blz 238-239 en 245. 
99 Wood, Door Nederland, 248. 
100 Deze paragraaf steunt sterk op de driedelige Geschiedenis van Dordrecht. Verwijzingen daarnaar zijn niet 
steeds expliciet aangegeven. 
101 A.A. de Landtsheer, ‘Van lijdensweg tot waterweg. De voorgeschiedenis van de Dordtse zeehaven’, Kwartaal 
en Teken 6:3/4 (1980). Th.W.Jensma, ’De Dordtse havens en zeeweg’, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 1-4; idem, 
’De Dordtse stapelmarkt’, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 5-6. Peter Horsman, ’Met dissel en bijl. De Dordtse 
scheepsbouw, een overzicht, Kwartaal en Teken 5:4 (1979) 7-21. Meer uitvoerig over het stapelrecht: Van 
Rijswijk, Stapelrecht.  
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natuurlijk overslagpunt tussen zee en binnenland – alsmede aan de bevoorrechting door de 
Hollandse graven. Vermoedelijk ontstaan als een ontginningsnederzetting van boeren en 
vissers in de elfde eeuw ontwikkelde de stad zich vanaf het laatste kwart van de twaalfde 
eeuw tot de spil in het grafelijk tollensysteem in de Rijn-Maas delta.102 Veranderingen in de 
loop van de rivieren door overstromingen rond 1150 waren eveneens een gunstige factor 
voor die ontwikkelingen. In 1200 is er sprake van lakennijverheid en handel en heeft de 
oppidum een eigen bestuur. In 1220 ontving de stad haar eerste keur, bevestigd en 
uitgebreid door graaf Willem II in 1252. In de dertiende en veertiende eeuw groeide 
Dordrecht uit tot een belangrijk politiek en economisch centrum in het graafschap. Het 
stapelrecht (1299) en maasrecht (1344) maakten van de stad de verplichte markt voor 
vrijwel alle goederen die vanaf de Rijn werden aangevoerd, of die vanuit Zee over de Maas 
voor hoger gelegen plaatsen bestemd waren.103 Voor het omliggende Zuid-Holland was 
Dordrecht hoofdstad en centrale marktplaats. De baljuw had er zijn zetel en de belastingen 
werden vanuit Dordrecht geïnd. Tegen betaling van een jaarlijkse recognitie, het croongeld 
konden ingezetenen van Zuid-Holland landpoorters worden, wat hen dezelfde economische 
voorrechten gaf als Dordtse poorters bezaten; hun onderlinge rechtzaken mochten ze voor 
de Dordtse schepenbank aanspannen.104 Met de Sint-Elizabethsvloeden van 1421 en 1423 
verdween een belangrijk deel van het achterland, de hele Grote Waard, in de golven en 
kwam de stad op een eiland te liggen dat nauwelijks groter was dan het ommuurde gebied. 
Pas in de loop van de zestiende eeuw konden geleidelijk weer stukken land teruggewonnen 
worden. Het nieuw ontstane Eiland van Dordrecht behoorde echter niet tot de stadsvrijheid, 
maar bestond uit de heerlijkheden Dubbeldam, de Mijl en Wieldrecht. Alleen een deel van 
de heerlijkheid van de Merwede, ten noord-oosten van de stad, was al in 1304 verworven; 
het resterend deel kocht de stad in 1604.105  
Handel was de motor van de stedelijke economie, vooral de doorvoerhandel. Een eigen 
exportproductie was niet tot ontwikkeling gekomen, behalve die in zout, tras en olie. De 
brouwerijen produceerden vooral voor de lokale en regionale markt. Het belangrijkste 
achterland voor de doorvoerhandel was Duitsland, vanwaar hout en wijn werden 
aangevoerd en waarheen zout, vis en graan werden getransporteerd.  
 
Van de economische groei die het gewest Holland in de zeventiende eeuw beleefde, wist 
Dordrecht veel minder te profiteren dan Amsterdam en Rotterdam, de handel op Indië ging 
goeddeels aan haar voorbij. Niet dan met aanzienlijke moeite kreeg de stad een zetel in de 
Kamer van Amsterdam van de Vereenigde.Oost-Indische.Compagnie. In de West-Indische 
Compagnie had Dordrecht meer belang, maar de werf en het pakhuis bleven slechts enkele 
decennia als zodanig in bedrijf. Desalniettemin was er in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw behoefte aan meer havencapaciteit, waarin de stad voorzag door het graven van de 
Wolwevershaven (1609), Lijnbaanshaven (1643), Maartensgat (1647) en Kalkhaven 
(1655). De laatste haven, die even buiten de stad lag, was bestemd voor het lossen van kalk, 
maar ontwikkelde zich in de achttiende eeuw als de zeehaven. De rivierhandel was evenwel 

                                                           
102 Deze paragraaf steunt grotendeels op de Geschiedenis van Dordrecht deel 1. 
103 Stapelrecht, SA 1, nr 86; Maasrecht SA 1, nr 98.  
104 SA 1, nr 113; Van de Wall, Handvesten 353; Balen, Beschrijvinge 515; Van Mieris, Groot Charteboek III, 627. 
105 In 1795 werd de heerlijkheid van de Merwede onderdeel van de gemeente. 
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dominant. Mede daardoor bleef in de zeventiende en achttiende eeuw de scheepsbouw 
vrijwel geheel beperkt tot binnenschepen. De twee oorlogschepen die de werf van Johannes 
Spaan tijdens de vierde Engelse oorlog bouwde, waren een zodanige bijzonderheid dat de 
uitgever De Haas er de schilder Jacob van Strij en de graveur Schoenmakers twee prenten 
van liet maken.106  
 
Na de economisch moelijke Bataafs-Franse tijd, was een herstel ingetreden. Dankzij de 
activiteiten van de Nederlandsche Handelmaatschappij beleefde de handel op Indië een 
zekere bloei, waarvan ook Dordtse reders en scheepsbouwers profiteerden. Van de werven 
van Jan Schouten en Cornelis Gips liepen bijna jaarlijks fregatten en barken van stapel, 
maar in de jaren ’70 kwam daaraan defintief een einde.  
Al in het midden van de negentiende eeuw tekende zich een omslag af in de plaatselijke 
economie. De industrie verdrong de handel van de eerste plaats, al bleef transport over de 
rivieren belangrijk. Ook het bank- en verzekeringswezen dankte zijn voorspoed voor een 
belangrijk deel aan de traditionele commercie. Maar de industrie ging domineren. De 
kleinschalige nijverheid maakte plaats voor grote metaalbedrijven (Penn en Bauduin, Lips), 
voedingswaren (Victoria, Alberts). Aan de veranderingen droegen zeker ook de 
nutsbedrijven bij. De gasfabriek, in 1852 door twee ondernemers gesticht, werd in 1870 
door de gemeente overgenomen en zou uitgroeien tot een bedrijf van belangrijke regionale 
betekenis. De Hogedrukwaterleiding (1882) kwam onder de directie van de gasfabriek. Het 
elektriciteitsbedrijf, dat in 1910 begon te produceren was een initiatief van het 
gemeentebestuur zelf geweest. Waterleiding en het rioolstelsel droegen niet weinig bij aan 
de verbetering van de gezondheid van de bevolking.  
 
Telegraaf (1852) en telefoon (1884), maar vooral de bruggen haalden Dordrecht uit het 
betrekkelijke isolement. De spoorbruggen over het Hollands Diep en de Oude Maas gaven 
de stad in 1871 een directe aansluiting op Rotterdam en Antwerpen, maar daardoor verloren 
de oude havens ook hun laatste betekenis als zeehaven. Nieuwe havens en kades ten zuiden 
van het obstakel voor de scheepvaart werden nooit een succes. Dordrecht had de 
concurrentiestrijd met Rotterdam als havenstad na het graven van de Nieuwe Waterweg 
definitief verloren. De verbetering van de toegang tot zee, waarmee regering en parlement 
na decennialang touwtrekken in 1918 instemden, kwam voor Dordrecht te laat.  

4.2.2 Bevolking 
De welvaart van de stad wordt deels gereflecteerd in de toename en afname van de 
bevolking. Het aantal van 25.000 inwoners in 1873, toen De Amicis de stad even aandeed, 
was niet zo heel veel meer dan in 1632. In de zestiende eeuw had de stad met pieken en 
dalen een groei doorgemaakt, van ongeveer 10.000 tot 15.000 in het midden van de eeuw, 
om vervolgens na een kortstondige teruggang te stijgen naar ongeveer 18.000 aan het einde 
ervan. De grootste omvang was bereikt aan het einde van de zeventiende eeuw met 
ongeveer 22.000 inwoners. Aan de hand van tellingen van dopen, huwelijken en 
begrafenissen constateerde Nusseling een sterke teruggang in het midden van de achttiende 
eeuw, van ongeveer 19.000 inwoners tussen 1726 en 1730, naar ongeveer 13.000 in de 
                                                           
106 Dordracum Illustratum, nrs 2403 en 2405.  
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jaren 1761-1765. Maar door een actieve politiek van het stadsbestuur was in 1795 de 
bevolking weer tot 18.000 gegroeid.107 
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Grafiek 4.1: Ontwikkeling van de bevolking 
Naar Geschiedenis van Dordrecht 1 en 2. 

 
Pas vanaf 1875 nam de bevolking sterk in omvang toe – vooral dankzij een 
geboorteoverschot. Het karakter van de stad was zich toen aan het wijzigen, van 
handelsstad naar industriestad.  

4.2.3 Stadsuitbreidingen  
De bevolkingsgroei na de Opstand kon opgevangen worden binnen de bestaande 
stadsmuren. Het ‘Nieuwe Werck’, tussen de Nieuwe Haven en de Oude Maas was tegen 
1590 nog onbebouwd en ook aan de oostzijde laat de plattegrond van Braun en Hogenberg 
uit ca 1575 nog veel open ruimte zien. Ten behoeve van de aanleg van nieuwe fortificaties 
had het stadsbestuur in 1602 een strook grond ter diepte van ongeveer 200 meter van de 
ambachtsheer van Dubbeldam en de Mijl gekocht, in ruil waarvoor het bijdroeg in de 
kosten van de bedijking van het Oudeland van Dubbeldam.108 De fortificaties zijn nooit 
verder gekomen dan het uitgraven van een stuk nieuwe gracht, maar de verworven grond 
bood plaats aan tuinderijen, blekerijen,  scheepswerfjes en woningen. Naar schatting 
woonde in de 17de en 18de eeuw ongeveer 10% van de stedelijke bevolking even buiten de 
stadsmuur.109 De rest van het Eiland van Dordrecht werd in fasen werd ingepolderd. Na het 
Oudeland van Dubbeldam (1603), had met de Noordpolder (octrooi 1615), de Zuidpolder 
(octrooi 1616), de Aloysen- of Bovenpolder (octrooi 1651) en de Polder Wieldrecht (1659) 

                                                           
107 Geschiedenis van Dordrecht 2, blz 82-83. 
108 Van de Wall, Handvesten, 1581 ev. 
109 Geschiedenis van Dordrecht 2, 49. 
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het Eiland voor het grootste deel zijn huidige omvang gekregen. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw volgden nog enkele kleinere polders en tenslotte gedurende de 
economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw de Dordtse Biesbosch. Dat alles 
behoorde echter grotendeels tot Dubbeldam. 
 
De sterke toename van de bevolking in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
noodzaakte tot stadsuitbreiding. In 1871 vond een eerste, nog beperkte uitbreiding plaats 
omdat het nieuwe station anders in Dubbeldam zou komen te liggen. Een belangrijker 
grenswijziging was die van 1902, waarbij de haven- en industrieterreinen bij de Mijl en een 
deel van Dubbeldam aan de stad werden toegevoegd. Ondanks dat de Woningwet van 1901 
gemeenten verplichtte uitbreidingsplannen voor te leggen vonden de uitbreidingen in de 
Staart (1910) en de wijk Krispijn (1916) nog zonder een dergelijk plan plaats: 
 

“Overal heen verrijzen straten en pleinen, als afzonderlijke gehuchten, zonder 
onderlinge aansluiting. Hier en daar liggen de bewijzen van gebrek aan 
medewerking, om een goed geheel te krijgen. De nieuwe kaart van Dordrecht 
maakt geen verheffende indruk door de vele getolereerde ongerechtigheden” 

 
klaagde Van Dalen in zijn Geschiedenis van Dordrecht.110 Het eerste plan dateerde van 
1920; het tweede, van 1932, zou pas na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd worden.111  
De verkeersbruggen aan de Moerdijk (1936) en over de Oude Maas (1939) ontsloten het 
Eiland van Dordrecht ook voor het toenemend autoverkeer. 

4.2.4 Politieke ontwikkelingen 
De verhouding tussen Dordrecht en de landsheer is gedurende de hele middeleeuwen de 
dominante factor in de stedelijke politiek geweest. Dankzij haar welvaart was de stad in 
staat de graven financieel te steunen, waarvoor ze dan weer nieuwe voorrechten ontving.112 
Met de graven uit het Hollandse en Henegouwse huis heeft de stad een goede 
verstandhouding gehad; vanaf de opvolgingstrijd tussen Margaretha van Beieren en haar 
zoon Willem heeft ze een aantal malen het ‘misnoegen’ van de landsheer op de hals 
gehaald. Gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten wisselde het bestuur enkele malen 
van kleur, maar was het doorgaans Kabeljauws. Onder de vorsten uit het Bourgondische en 
Habsburgse huis ondervond de stad steeds meer moeite haar privileges te handhaven, ook al 
omdat de andere Hollandse steden er bij de landsheer op aandrongen Dordrecht niet boven 
hen te bevoorrechten. De Dordtse privileges die de meeste ergernis gaven waren, behalve 
het stapelrecht dat al eerder ter sprake kwam, de al dan niet terechte lage bijdrage in de 
beden.  
 
In het conflict met Filips II koos Dordrecht in 1572 onder pressie van de burgerij voor de 
Opstand. Als oudste Hollandse stad nodigde Dordrecht de Staten van Holland uit te 

                                                           
110 Van Dalen, Geschiedenis, 53. 
111 Geschiedenis van Dordrecht, 392 ev. 
112 De oudste stadsrekeningen 1284/7 geven daarvan al duidelijk blijk. Burgers en Dijkhof, Oudste 
stadsrekeningen, bijvoorbeeld blz 28. 
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beraadslagen over het verzet tegen de landsheer. In de Staten van Holland heeft Dordrecht 
haar eerste plaats onder de steden, direct na de ridderschap, tot aan het einde van het 
Ancien Régime behouden. De Dordtse pensionaris verving bij afwezigheid de 
landsadvocaat, later raadpensionaris. Dordrecht was voorzitter van enkele belangrijke 
besognes in de staten, waaronder die voor financiën, commercie en zeehandel.113 De 
meerderheid van het Dordtse regentenpatriciaat was zeker niet Oranjegezind. In dat opzicht 
zijn de gebroeders de Witt en hun “Ware Vrijheid” en de Willem V provocerende 
burgemeester Ocker Gevaerts en pensionaris Cornelis de Gijselaar typische exponenten van 
de plaatselijke bestuurlijke klasse. Wanneer de stadhouder de wet verzette, slaagde hij er 
nooit in de Oudraad volledig naar zijn hand te zetten, ondanks de brede steun die hij genoot 
van de bevolking. Evenals in andere steden maakten in het achttiende-eeuwse Dordrecht de 
onderscheiden facties onderlinge afspraken, zodat ook regenten die niet op het kussen zaten 
voor buitenambten in aanmerking konden komen. Zoals ook elders hield de regentenklasse 
zich staande door onderlinge afspraken – contracten van correspondentie. De verschillende 
facties sloten elkaar niet volledig uit wanneer ze zelf aan de macht waren. Botsingen met de 
burgerij in 1647 en 1672 wisten de regenten zonder kleerscheuren te overleven. Een 
dreigend belastingoproer in 1748 konden ze voorkomen door een snelle afschaffing van het 
systeem van verpachtingen.114 
 
De toonaangevende positie in het Hollandse politieke bestel, die dus niet zozeer op rijkdom 
of economisch belang maar op traditie berustte, verloor Dordrecht bij de Bataafse revolutie 
in 1795. Zowel in economisch als in politiek opzicht werd ze toen een gewone 
provinciestad, met alle rechten en plichten, die een stad onder het nieuwe bewind had. De 
kortstondige democratische beweging in de beginjaren van de Bataafse republiek bracht 
nieuwe bestuurders aan de macht, hoewel door onderlinge verwantschappen binnen de 
sociale bovenlaag de oude families nog wel plaatselijke invloed bleven behouden, zeker zij 
die voor 1795 als patriottisch bekend stonden. 
 
Na de val van Napoleon kwam de oude elite niet meer op de bestuurskussens terug. De 
nieuwe bestuurders waren echter eveneens uit de sociale bovenlaag afkomstig. Hun 
politieke opstelling verschilde niet zoveel van die van hun voorgangers: conservatief en 
paternalistisch. De continuïteit in het stadsbestuur laat zich het beste illustreren in de 
burgemeesters, die tot 1899 onveranderlijk uit de gelederen van de gemeenteraad zelf 
kwamen. Tot aan 1870 hadden slechts twee, eveneens Dordtse, gemeentesecretarissen 
leiding gegeven aan het kleine ambtelijke apparaat: Servaas Lotsij, die al in 1811 benoemd 
was en tot zijn overlijden in 1847 in dienst bleef en zijn opvolger Pieter van den Brandeler, 
die in 1870 met pensioen ging. Daarna kwamen de secretarissen van buiten. De tweede in 
de rij, Zimmerman, zou in 1899 de eerste niet-Dordtse burgemeester worden. Toen waren 
door de geleidelijke verruiming van het kiesrecht ook middenstanders en industriëlen tot de 
gemeenteraad doorgedrongen. In de twintigste eeuw veranderde de politieke kleur van 
liberaal in overwegend socialistisch.  

                                                           
113 De dossiers van deze besognes bevinden zich nu in het Stadarchief 1572-1795, invnr 1164 e.v. 
114 Horsman, ‘Odieusheyd’, 645. 
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4.3 Organen van het stadsbestuur: inleiding en periodisering 

Een volledige institutionele geschiedenis van Dordrecht ontbreekt. De driedelige 
Geschiedenis van Dordrecht besteedt slechts beperkt aandacht aan de organen van de 
stedelijke regering, zeker waar het de zeventiende en achttiende eeuw betreft. Voor de 
middeleeuwen is ze uitvoeriger en dat geldt ook voor de negentiende en twintigste eeuw. 
Van Dalen is in zijn Geschiedenis van Dordrecht vollediger, maar zijn beschrijving is door 
de gehanteerde periodisering weinig overzichtelijk en bevat geen bronvermeldingen. Voor 
de middeleeuwen is het artikel van Jensma in het tijdschrift Holland het best 
gedocumenteerde; het vervangt zeker Van Dalens “Oude regeeringsvorm.”115 Binnen het 
gegeven kader van het betreffende Stedennummer van Holland moest Jensma zich 
beperken tot de periode vóór 1572.116 Voor de zeventiende eeuw heeft Veldhuijzen een 
goede aanzet gegeven in het licht van de politieke ontwikkelingen tussen 1672 en 1685.117 
 
De belangrijkste organen van het stadsbestuur in de middeleeuwen waren de schout, 
schepenen en raden, die gezamenlijk het gerecht, de camere vormden. Zij werden allen 
door de landsheer aangesteld. Het ambt van burgemeester dateert van 1285. De 
burgemeesters waren aanvankelijk belast met de financiën, maar in de loop van de 
veertiende eeuw kwamen daarvoor de thesauriers; de burgemeesters gingen toen ook een 
rol spelen in bestuur en – de burgemeester van ’s herenwege – ook in de rechtspraak. De 
vroedschap, in Dordrecht Oudraad geheten, ontwikkelde zich in de vijftiende eeuw tot een 
permanent college dat het gerecht in zijn bestuurlijke taken bijstond. De invloed van de 
gilden werd toen gereguleerd in het college van de Achten. Voor de nominatie van 
schepenen ontstond het college van de Veertigen. Paragraaf 4.3.1 gaat nader op de 
afzonderlijke organen in.  
 
Met de Opstand wijzigde door het wegvallen van de landsheer de positie van de Hollandse 
steden; hun autonomie nam toe, zeker in stadhouderloze tijdperken. Door hun rol in de 
Staten van Holland namen ze deel aan de soevereiniteit. In Dordrecht werd de Oudraad 
geleidelijk het belangrijkste college; de bestuurlijke (politieke) taken van het gerecht gingen 
over op de Oudraad of burgemeesters. De burgemeesters werden de centrale figuren in het 
bestuurlijke stelsel; zij bereidden het beleid voor en voerden het uit. Pogingen van de 
regenten om de invloed van de colleges van Veertigen en vooral die van de Achten terug te 
dringen mislukten, maar de rol van deze organen bleef beperkt tot wat volgens de privileges 
aan hen toekwam. 
 
Tussen 1795 en 1813 volgde Dordrecht, zoals andere steden, de nationale ontwikkelingen 
en werd de organisatie van het stadsbestuur steeds meer door Den Haag, en na 1810 door 
Parijs bepaald. De oude situatie keerde na de aftocht van de Fransen eind 1813 niet terug. 

                                                           
115 J.L. Van Dalen, ‘De oudste regeeringsvorm van Dordrecht’, in: Bijdragen en mededelingen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis. 4, III (1904), 225-290. 
116 Th.E. Jensma, ‘Dordrecht, autonoom maar … gebonden’, Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 1:4/5 
(1969), 105-115.  
117 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren. 
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De vorm van het Dordtse gemeentebestuur week sindsdien niet af van die van Deventer, 
Breda of Delft: gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders en 
verschillende raadscommissies. 
 
De volgende paragrafen bieden een korte beschrijving van de ontwikkeling van de 
afzonderlijke organen. Nader onderzoek naar ontwikkeling en bevoegdheden, zeker van 
vóór 1795 en in het bijzonder van de burgemeesters, is gewenst.  

4.3.1 Ancien Régime. Het stadsbestuur tot 1795 

Inleiding 
De verschillende bestuursorganen waaruit het stadsbestuur aan de vooravond van de 
Bataafse revolutie bestond, waren niet alle op hetzelfde moment ontstaan; evenmin zijn de 
taken en bevoegdheden steeds gelijk gebleven. Tot aan het begin van de zeventiende eeuw 
was het gerecht, of kamer juditieel het centrale orgaan. In de loop van de zeventiende eeuw 
concentreerde de politieke macht zich in de Oudraad (vroedschap). De burgemeesters 
waren daarin toonaangevend. Bij toerbeurt vervulde een van hen gedurende drie maanden 
het voorzitterschap. De burgemeesters hadden vóór de andere leden stem en sessie in de 
raad.  
De samenstelling en bevoegdheden van de verschillende organen in de zeventiende en 
achttiende eeuw werden vastgelegd in octrooien, regeringsreglementen, die steeds werden 
aangepast naar gelang er een stadhouder was of niet. Het eerste octrooi is van 1652, in de 
beginjaren van het eerste stadhouderloze tijdperk. Het tweede dateert van 1674, na de 
wetsverzetting door Willem III. Na diens overlijden volgde in 1703 een nieuw, dat in 
belangrijke mate weer teruggreep op het octrooi van 1652. De reglementen van 1740 en 
1790 zijn aanpassingen op het octrooi van 1703. De verheffing van Willem IV tot 
stadhouder heeft niet tot een nieuw reglement geleid, al trok hij wel weer de bevoegdheid 
tot het benoemen van schepenen aan zich.  
De plaatselijke politiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw kenmerkte zich door 
factievorming, dat al begonnen was in de jaren veertig en vijftig met de animositeit tussen 
de families De Witt en Van Beveren.118 Na de dood van Willem III sloten de verschillende 
facties een onderling akkoord, dat nadien enkele malen is bijgesteld. De regenten 
verdeelden zich in twee klassen, die onderling de bestuursfuncties verdeelden en de ambten 
vergaven, “ter handhavinge van het waare interest deser stadt ende derselver goede 
ingesetenen.”119 De machtspositie van de burgemeesters, en in het bijzonder die van de 
presiderend burgemeester, nam daardoor sterk toe. Omdat zijn teelt slechts drie maanden 
duurde en elke klasse twee burgemeesters in het college had, kon ieder aan zijn trekken 
komen. Binnen de klassen zelf werden ook weer onderlinge afspraken gemaakt.120 
 

                                                           
118 Roorda, Partij en Factie, vooral voor 1672; Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, vooral 1685; voor de conflicten 
tussen Van Beveren en De Witt, Panhysen, Ware Vrijheid, ihb hoofdstuk 3. 
119 Conventie van 2 mei 1702; SA 3, invnr 318. Zie verder Van Dalen, Geschiedenis, 224-226 
120 Bijvoorbeeld SA 3, invnr 322. 
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In 1795 werden alle bestuursorganen ontbonden; alleen het gerecht  – zij het beperkt tot de 
rechtspraak en met nieuw gekozen baljuw en schepenen – bleef nog tot 1811 voortbestaan.  

De schout of hoofdofficier 
Zeker vóór de Opstand was de schout de landsheerlijke functionaris bij uitstek. Hij werd 
benoemd door of namens de graaf, wiens rechten hij behartigde. Zijn voornaamste taak was 
het behartigen van de stadsvrede; hij beschikte daartoe over landsheerlijke bevoegdheden. 
De schout was geen rechter in moderne zin.121 Hij spoorde misdadigers en overtreders van 
keuren op, klaagde deze aan bij het gerecht en droeg zorg voor de uitvoering van het 
vonnis. Hij maakte deel uit van het gerecht en had daarin ook een stem, behoudens in zaken 
waarin hij zelf, persoonlijk of namens de landsheer, als eisende partij optrad.122 Bij 
afwezigheid uit de stad was de schout verplicht voor een plaatsvervanger te zorgen. Zijn 
justitiële taken bleef de schout tot het einde van het Ancien Régime uitoefenen. Dat gold 
niet voor zijn bestuurlijke functies, waarvan het mede opstellen van keuren de belangrijkste 
was. De keur op het mondeling procederen van 1568 is nog uitgevaardigd op naam van 
schout, burgemeesters, schepenen, raden en wethouders, de Ordonnantie op de manier van 
procedeeren in en voor de gedingen der stad Dordrecht (1580) staat op naam van “mijne 
heeren van den gerechte, oudtraden ende luyden van den Achten” zonder vermelding van 
de schout.123 Vanaf het regeringsreglement van 1652 was de bestuurlijke taak van de schout 
tot nul gereduceerd. 
 
De stad had zeker al vanaf 1252 invloed op de benoeming van de schout of kon tenminste 
bezwaar maken tegen de aanstelling van een haar onwelgevallig persoon.124 Geleidelijk 
wist het stadsbestuur zijn invloed op de schoutsbenoeming te vergroten. Vanaf 1418 moest 
de schout (evenals de baljuw en rentmeester van Zuid-Holland, alsmede de dijkgraaf van de 
Grote Waard) Dordts poorter zijn, “wittelick geboren ende van eenen getrouweden 
bedde”en daadwerkelijk in Dordrecht wonen 125 Wanneer de graaf in deze verworven 
rechten trad, zoals bij de aanstelling als schout van de niet-Dordtenaren Thomas Bokelaar 
(1500) of Jan Willem Bouwensz (1515), ondernam de stad dan ook ogenblikkelijk actie.126 
 
Na de Opstand veranderde de positie van de schout geleidelijk tot die van een bijna 
stedelijke ambtenaar. Formeel waren het, afhankelijk van de dan geldende politieke situatie, 

                                                           
121 Monté Verloren, Hoofdlijnen, 4-5 en passim.  
122 Geschiedenis van Dordrecht I, 106-107; Van de Wall, Handvesten, 421; Fruin, Oudste Rechten, 97 (1410); de 
zeventiende-eeuwse eed van de schout, zoals die bij Balen, Beschrijvinge is te vinden, herhaalt de verplichting tot 
het aanstellen van een plaatsvervanger. Inmiddels was de luitenant of stedehouder al een permanente functie 
geworden.  
123 Zie voor de keur van 1568 Van de Wall, Handvesten 1311 ev; de Ordonnantie bij Van de Wall, Handvesten, 
1410 ev.  
124 SA 1, invnr 33; regest 4; Van de Wall, Handvesten, 20. 
125 SA 1, 45, regest 339; Van Mieris, Groot Charterboek IV, 522; Van de Wall, Handvesten, 446 
126 SA 1, 185; Regest 542; SA 1 187; Regest 635; Van Dalen, Geschiedenis I, 169-170; Geschiedenis van 
Dordrecht I, 107). 
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de stadhouder of de Staten van Holland en West-Friesland die de schout benoemden.127 
Het stadsbestuur deed een voordracht van drie personen, waaruit dan de stadhouder en/of 
Staten een keuze maakten.128 De ambtsduur was aanvankelijk onbeperkt; in 1703 werd deze 
op voorstel van het stadsbestuur op drie jaar gesteld. De nominatie was, zoals ook voor 
andere ambten, op Driekoningen; de termijn begon op 1 mei en duurde tot en met 30 april 
drie jaar later. Herbenoeming was wel mogelijk, verschillende schouten of hoofdofficieren, 
zoals het ambt in de achttiende eeuw doorgaans werd aangeduid, hebben twee of meer 
termijnen gediend. Tot aan de opheffing van de stedelijke gerechten in 1810 is dat verder 
zo gebleven.129 Nieuw in 1703 was de bepaling dat de kandidaten uit de leden van de 
Oudraad werden genomineerd, dus altijd al lid waren van de stedelijke regentenklasse. De 
schout had ook daarvoor al zitting in de Oudraad, waarin hij volgens de regeling van 1594 
als eerste stemde.130 In 1631 verloor hij deze eerste positie. Gerecht, Oudraad en Achten 
stelden toen, na het overlijden van de schout Adriaan van Blijenburg, een statuut op voor 
het schoutsambt. Expliciet werd hem daarin elke bestuurlijke competentie ontzegd. 
Evenmin kon hij aanspraak maken op salariëring van stadswege. Desgevraagd was de stad 
bereid hem het derde deel in de boeten dat de stad toekwam te laten en voorlopig zou een 
jaarlijkse toelage van 200 pond groten Vlaams en van 150 pond voor zijn plaatsvervanger 
gegund worden, waarvoor zij beiden dan ingeroepen moesten kunnen worden bij de inning 
van de verponding en de stadsmiddelen. In de Oudraad zou hij voortaan naar anciènniteit 
zijn stem uitbrengen.131 Het eerste regeringsreglement, dat van 1652, rekende hem niet tot 
de veertig leden, maar beschouwde hem boventallig.132 Het reglement van 1674 ging weer 
verder in het terugdringen van de macht van de schout: voortaan, dat wilde zeggen na het 
overlijden of aftreden van de toen fungerende schout, zou hij zelfs helemaal geen lid van de 
Oudraad meer zijn.133 Ditzelfde regeringsreglement vestigde het primaat bij de 
burgemeesters (zie hierna de betreffende paragraaf). 
 
Het regeringsreglement van 1703 gaf de schout of hoofdofficier zijn plaats weer terug in de 
Oudraad, waarvan hij toen immers al voor zijn nominatie lid was. Lijkt het ambt vóór 1703 
                                                           
127 Onder de stadhouderschappen van Willem IV en Willem V stuurde de Oudraad de nominatie naar de Staten van 
Holland en West-Friesland, die deze dan doorgeleidden naar de Prins. Zie bijvoorbeeld SA 3, 367, afgaande 
missivenboek, fol 1vs, dd januari 1772. 
128 Van Dalen, Geschiedenis I, 171; SA 3, invrnr 1002 en 1004. Invnr 1002 is een katern met extracten uit de 
resoluties van de Staten van Holland, 1620-1643; Van Dalen trok daaruit de conclusie dat de regeling uit 1620 
dateerde.In dat jaar moest echter voorzien worden in het ambt, omdat de fungerende schout, Hugo Muys van Holy 
langdurig in het buitenland vertoefde. Balen, Beschrijvinge 237. 
129 Regeringsreglement 1703, SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1940-1947; de latere regeringsreglementen van 
1740 en 1790 brachten op dit punt geen verandering. De regeringsreglementn geven geen uitsluitsel over de 
herbenoembaarheid, deze blijkt uit de lijsten van schouten of hoofdofficieren, Van Dalen, Geschiedenis I, 172 (tot 
1795) en 239 (van 1795 tot 1810). In de Bataafs-Franse tijd was de functiebenaming baljuw of hoofdofficier. Ten 
onrechte suggereert Van Dalen dat ook vóór 1703 de ambtstermijn van de schout drie jaar was.  
130 SA 3, 301, Resolutie van de Oudraad, burgemeesters, Achten en het Gerecht betreffende de rang waarnaar de 
leden in de Oudraad stem en zitting zullen hebben, 1594. Van Dalen, Geschiedenis 1, 172, stelt dat de schout  in 
het Gerecht stemde na de jongste schepen.  
131 SA 3, 1006; afgedrukt bij Balen, Beschrijvinge, 556. 
132 SA 3, 32; Van de Wall, Handvesten, 1732-1741, in het bijzonder handelen de artikelen 1 en 12, tweede lid over 
de schout. 
133 SA 3, 36; Van de Wall, Handvesten, 1874-1884, over de schout artikel 1. 
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een stap geweest te zijn in de carrière als regent,134 na dat jaar zijn vrijwel alle 
hoofdofficieren een of meer malen burgemeester geweest. Uitzonderlijk is wel het patroon 
van mr. Dirk Hubert Stoop, die tussen 1701 en 1730 vijf maal het schoutambt met dat van 
burgemeester afwisselde 
Als lid van de Oudraad hield na 1703 de schout de rang en sessie die hij daarvoor als 
gewoon oudraad had bezeten.135 De latere regeringsreglementen zouden dit niet meer 
veranderen; in januari 1795 werden de Oudraad en andere organen van het stadsbestuur 
ontbonden (zie paragraaf  4.3.2). Vanaf dat moment had de hoofdofficier, dan doorgaans 
aangeduid als baljuw, geen bestuurstaken meer, maar was hij vooral belast met het 
opsporen en doen berechten van misdadigers, zat de nieuwe kamer juditieel voor en 
oefende politietaken uit - in de huidige zin van het woord.136 

Het gerecht of kamer juditieel 
Het centrale bestuursorgaan, zeker in de middeleeuwen, maar zij het in beperktere mate nog 
tot aan het einde van het Ancien Régime, was het gerecht, het college van schout en 
schepenen.137 Een  eerste vermelding van schepenen is het charter voor de wantsnijders van 
1200, dat spreekt van scabini de Durdrech138. De stadskeur van 1220 noemt ook een raad. 
De bevoegdheden werden duidelijk geregeld in het privilege van Willem II van 1252, dat 
de rechter (schout), schepenen en raden het recht geeft keuren te maken en vonnissen te 
wijzen. De graaf stelde wel de strafmaat voor een aantal geweldsmisdaden (verwonding, 
doodslag), maar liet de berechting over aan schout en schepenen. Dat wil zeggen dat het 
gerecht dus toen al hoge jurisdictie bezat. Mogelijk was dat zelfs al in 1220, omdat het 
charter van 1252 als een bevestiging wordt gezien van dat van 1220.139 De stadskeuren van 
1220 en 1252 geven geen uitsluitsel over het aantal leden van het gerecht, maar in 1282 
waren er in elk geval negen schepenen en vijf raden.140 Het aantal schepenen is tot aan het 
einde van het Ancien Régime gelijk gebleven; de raden zijn in 1652 afgeschaft.141 
 
Bij gebrek aan gegevens is de zittingsperiode in de dertiende en veertiende eeuw niet met 
zekerheid vast te stellen, mogelijk konden schepenen meer dan één jaar achtereen dienen. 
Zo fungeerde volgens de, overigens onvolledige lijsten bij Balen, Ghise Dukinc Willemsz 
van 1329-1331 tenminste drie jaren achtereen als schepen; Alaert Tielmansz van 1339-1341 

                                                           
134 Velhuijzen, Nieuwe heren, 13, meldt ook al voor 1703 dat van de vier schouten tussen 1631, de eerste serieuze 
ingreep van de stad om de macht van de schout te beperken, en 1701 er twee het ambt neerlegden om 
burgemeester te kunnen worden. Beide ambten waren niet verenigbaar.  
135 SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1740-1747, artikelen 2 en 3.  
136 Zie verder de paragraaf over het Gerecht. 
137 Jensma, ‘Autonoom’ rekent ook de Achten (zie verder betreffende paragraaf) tot het Gerecht. Ik doe dat niet, 
hoewel in een groot aantal gevallen de Achten nauw betrokken waren bij de uitvaardiging van keuren. 
138 SA 1, invnr 123; regest nr 1. 
139 Van Dalen, Geschiedenis; Geschiedenis van Dordrecht; Charter wantsnijders SA 1,123; regest 1; de keur van 
1220, SA 1,32 ; regest 2; dit charter is zwaar beschadigd en daardoor slechts gedeeltelijk leesbaar; privilege van 
graaf (Rooms-Koning) Willem II, SA 1, 33; regest 4. 
140 Jensma, Autonoom, 106; SA 1, 191; regest 20; Van de Wall, Handvesten, 95. De schepenen en raden worden in 
het charter met naam en functie genoemd; in de veronderstelling dat dit alle schepenen en raden zijn is het aantal 
van negen, respectievelijk vijf af te leiden. 
141 Regeringsreglement 1652, artikel 1; SA 3, 32; Van de Wall, Handvesten, 1732-1740. 
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eveneens drie jaar. Tussen 1358 en 1365 diende Gheeraad van Orsoyen zelfs acht 
achtereenvolgende termijnen en tussen 1367 en 1369 opnieuw drie jaar; het is niet eens 
ondenkbaar dat hij ook in het tussenliggende jaar 1366 schepen was, want Balen heeft dan 
slechts vijf namen.142 Ook de volledige lijsten van schepenen die de eed gaan afleggen voor 
Albrecht van Beieren, geregistreerd in het stadboek van 1383, laten nog steeds niet het 
latere patroon zien van termijnen van twee jaar, waarin het ene jaar vijf schepenen en twee 
raden en het andere jaar vier schepenen en drie raden werden vervangen.143 Dat gebeurde in 
1478, bij de definitieve instelling van een kiescollege, de Veertigen.144 
 
De vijf raden, waarvan na 1282 sprake is, zouden van oorsprong wellicht 
vertegenwoordigers van de burgerij zijn geweest.145 Lips meende zelfs, zonder daarvoor 
argumenten aan te dragen, dat ze vertegenwoordigers van de handel waren en zelfs een 
handelsrechtbank hebben gevormd.146 Ze stonden de schepenen bij in bestuurlijke zaken en 
het opstellen van keuren; ze hadden geen rechtsprekende bevoegdheden maar traden wel op 
als mede-beoorkonder van stedelijke akten. Ze handelden niet zelfstandig, maar altijd 
samen met de schepenen.147 Van Dalen constateerde dat raden vaak juist afgetreden 
schepenen waren, en dat schepenen weer dikwijls uit de raden werden gerecruteerd. Ze 
hadden vooral een adviserende rol.148 Met de opkomst van de Oudraad als bestuurscollege 
ten koste van het gerecht werden de raden overbodig; de afschaffing in 1652 was dan ook 
vanzelfsprekend. 
 
Schepenen en raden werden aangesteld door de landsheer, vanaf 1296 jaarlijks op voorstel 
van het stadsbestuur.149 Een charter van Willem IV uit 1342 bevestigde deze praktijk.150 Ze 
legden de eed af in handen van de graaf zelf of van schout; het stadboek (aktenboek) van 
1383 laat zien dat aan het einde van de veertiende en begin van de vijftiende eeuw 
schepenen elk jaar de eed in handen van Albrecht van Beieren aflegden en daarvoor zelfs 
reisden naar de plaats waar hij op dat moment verbleef: Schoonhoven, Teylingen, Den 
Haag. Bij de inhuldiging van een nieuwe landsheer legden de zittende schepenen en raden 
opnieuw de eed af, zoals blijkt uit een registratie van 1404 in het stadboek.151 De laatste in 
het stadboek geregistreerde eedaflegging is van 1433; latere akten- en klepboeken maken er 
geen melding meer van. De afstand tot de Bourgondische en Habsburgse landsheren werd 
in de regel te groot. Balen vermoedde dat burgemeesters de eed gingen afnemen, maar heeft 

                                                           
142 Balen, Beschrijvinge, 274-277. 
143 SA 1, nr 4, passim, zie paragraaf 4.2; afgedrukt in Balen, Beschrijvinge, 277-283. 
144 Jensma, ‘Autonoom’, 110; SA 1, invnr 101 (regest 449); Van de Wall, Handvesten, 680. 
145 Geschiedenis van Dordrecht, 109-110.  
146 Lips, Wandelingen, I, 73. 
147 Balen, Beschrijvinge, 271. 
148 Van Dalen, Geschiedenis, 156-157. 
149 Geschiedenis van Dordrecht I, 108, op grond van privilege van Jan van Avesnes van 29 september 1296; SA 1, 
105; regest 92. 
150 SA 1, 108; regest 191. 
151 SA 1, invnr 13, fol 5vs: “In’t selve jaer starf hertog Aelbrecht omtrent kerstavont ende daerna, doe hertoge 
Willem hier binnen ghehult wert sijn soen doe zwoeren dese hier binnen scepenen ende rade te wesen in’t selve 
jaer op sinte Pietersavont in zille.” 
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daarin ongelijk.152 De schout als vertegenwoordiger van de landsheer was de aangewezen 
figuur; tot aan het einde van het Ancien Régime nam hij de eed van nieuwbenoemde 
schepenen af. Alleen bij zijn afwezigheid nam de presiderend burgemeester de taak op zich.  
 
Vanaf 1456, met een korte onderbreking tussen 1462 en 1478, was het college van de 
Veertigen (zie de betreffende paragraaf) verantwoordelijk voor de nominatie van schepenen 
en raden.153 Uit dubbeltallen maakte de landsheer of diens plaatsvervanger, de stadhouder, 
een keuze. Na de Opstand bleven de Veertigen nieuwe schepenen en raden nomineren, 
maar was het de stadhouder die benoemde. In de stadhouderloze tijdperken trok de Oudraad 
de benoeming aan zich. Artikel 13 van het regeringsreglement van 1703 schreef voor dat de 
nominatie van de Veertigen eerst door het gerecht zelf beoordeeld zou worden op naleving 
van de eisen aan benoembaarheid, dat wil zeggen de mate van bloedverwantschap, 
burgerschap en gegoedheid. Lijsten van genomineerden werden in de grote hal van het 
stadhuis opgehangen. Na de formele toetsing ging de Oudraad tot benoeming over.154 
 
Het ambt van schepen was voorbehouden aan de stedelijke elite. Moesten in de late 
middeleeuwen nog keuren uitgevaardigd worden die het aannemen van de verkiezing tot 
schepen en andere stedelijke ambten verplichtte155, in de zeventiende en achttiende eeuw 
bleek het ambt kennelijk dermate aantrekkelijk te zijn dat het regentenpatriciaat toetreding 
door buitenstaanders belemmerde. Vanaf het eerste regeringsreglement van 1652 volgden 
steeds weer nieuwe bepalingen om de regentenkaste te beschermen.  
Volgens het Regeringsreglement van 1652 moesten schepenen 30 jaar oud, gereformeerd, 
geboren poorter van Dordrecht zijn, of getrouwd zijn met een poortersdochter en na het 
huwelijk minstens tien jaar in Dordrecht woonachtig zijn geweest. Voorts moesten ze voor 
minimaal 20.000 gulden zijn aangeslagen in de 100e penning. In de loop van de zeventiende 
en achttiende eeuw werden deze eisen steeds verder afgezwakt. In 1703 was de 
leeftijdsgrens teruggebracht tot 25 jaar, behoefden ingetrouwde poorters nog maar vijf jaar 
na hun huwelijk in Dordrecht gewoond te hebben en voor niet meer dan 10.000 gulden 
gegoed te zijn. Ook de eisen aan onderlinge familiebetrekkingen werden minder stringent, 
dit alles mogelijk om het verarmend patriciaat te beschermen.156 
Vijf jaar voor de Bataafse revolutie was het al voldoende een erfenis van 10.000 gulden in 
het vooruitzicht te hebben, twee jaar met een burgerdochter getrouwd te zijn, mits zelf 
geboortig in Holland of door de Staten als zodanig beschouwd te worden. Zonen van 
burgers die buiten Dordrecht of zelfs Holland waren geboren omdat hun vader een ambt 
elders bekleedde waren voortaan benoembaar. De regentenkaste wist zijn positie te 
verdedigen door de rechten aan te passen aan de veranderende tijden.157 
 

                                                           
152 Balen, Beschrijvinge,  283. Voor de tekst van de eed blz 272. 
153 Zie voor dit college de betreffende paragraaf. 
154 Regeringsreglement 1703, SA 3, 40; Van de Wall, Handvesten, 1940-1947. 
155 Van de Wall I, Handvesten, 650. 
156 Vglk bijvoorbeeld voor Gouda, De Jong,  Met goed fatsoen. Een grondig elite-onderzoek heeft voor Dordrecht 
nog niet plaatsgevonden. Geschiedenis van Dordrecht deel 2, 211-220.  
157 De motivering daarvoor kan zijn een geleidelijke verarming van het patriciaat, maar ook het kleiner worden van 
het patriciaat waaruit kandidaten zouden moeten komen. Vergelijk Gouda, De Jong, Goed fatsoen. 
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De taken van het gerecht lagen zowel op het terrein van justitie als van politie.158 De eerste 
taak was de rechtspraak, zowel in criminele, civiele als in volontaire zaken. De Dordtse 
schepenbank bezat zowel de hoge als de lage jurisdictie, dat wil zeggen dat het bevoegd 
was halsmisdrijven te berechten. Nauw verbonden met de rechtspraak was het maken van 
keuren, dus de wetgeving. De bevoegdheid daarvoor ontleende het Gerecht aan de eerder 
genoemde stadskeuren van 1220 en 1252.159 Tot aan de Bataafs-Franse tijd was geen sprake 
van formele scheiding tussen de rechtspraak en wetgeving.  
Een derde taak van het gerecht was die van algemeen bestuur, bevorderen van de welvaart 
van de stad en haar bewoners; de zorg voor zwakken; het beheren van de financiën en de 
zorg voor de veiligheid. In de loop der tijd zijn voor een aantal taken andere colleges in het 
leven geroepen. De volgende paragrafen gaan daarop nader in.  
 
Aan het einde van de achttiende eeuw was als kerntaak van het gerecht in feite alleen de 
rechtspraak nog overgebleven, zowel crimineel, civiel als volontair. Daaronder vielen ook 
de afhandeling van faillissementen (‘desolate boedels’), de benoeming van weesmeesters, 
het toezicht op voogden van weeskinderen en het beslissen op verzoeken om opsluiting in 
het Stadskrankzinnigen- en beterhuis, of ontslag daaruit. Voor de afhandeling van desolate 
boedels werden elke drie maanden schepen-commissarissen aangewezen.160 Ook voor de 
berechting van belastingdelicten waren speciale schepen-commissarissen, die formeel uit 
het college benoemd werden door gedeputeerde raden, op wie partijen ook beroep konden 
aantekenen.   
De judicature in geschillen betreffende gilden en gemene neringen bleef eveneens 
onbetwist tot de competentie van het gerecht behoren.161 Dat gold eveneens voor het 
toezicht op de notarissen, zowel wat betreft de toekenning van een notarisplaats, het 
afgeven van ‘favorabele brieven van voorschrijvens’ voor het Hof van Hofland162, als de 
controle op de afdracht van het zegelrecht. De Instructie ende ampliatie voor de 
commissaris op het notariaat stelde eisen aan het protocol, schreef het maken van 
alfabetische repertoria voor en bepaalde de minimum leeftijd van de klerken op 14 jaar. Na 
overlijden van de notaris diende zijn opvolger het protocol naar de secretarie over te 
brengen.163 
 
Op bestuurlijk vlak resteerde uiteindelijk weinig meer dan het toezicht op de gilden en de 
begeving van een aantal functies waarvoor toestemming van het stadsbestuur nodig was, 
                                                           
158 Zie voor die begrippen Rypperda Wierdsma. Politie en justitie; toegepast op een stad: Jacobs, Politie en Justitie 
in Den Bosch.  
159 Dat al er al vóór 1220 schepenen functioneerden blijkt uit het stuk voor de wantsnijders van Dirk VII uit 1200; 
SA 1, invnr 123; regest 1.  
160 Ordonnantie 1673, Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 20, nr 1. Evenals in Rotterdam is er in 
Dordrecht geen sprake van een afzonderlijke Kamer, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Zie Ten Boom, 
Rechterlijke archieven, 6; voor Amsterdam: Moll, Desolate boedelskamer. 
161 Van de Wall, Handvesten, 1343; idem, 1443.  
162 Bijvoorbeeld ORA invnr 120 (Rekestboek) fol 42 (1762). 
163 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 16a, nr 34. Inderdaad blijkt uit de inventaris van Jacobus van 
Vechoven van 1727 (SA 3, invnr 3) dat de protocollen van overleden notarissen ter secretarie werden bewaard. De 
verplichting de protocollen naar de secretarie over te brengen berustte op een resolutie van de Staten van Holland 
van 10-12-1669; Groot Plakkaatboek 3, 486. 
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zoals zakkendragersplaatsen, beurtvaarten en dergelijke.164 Voor zover het gerecht in de 
achttiende eeuw nog keurbevoegdheid bezat “wegens politie, midsgaders de gilden en 
gemene neringen”, was dat volgens Van de Wall door de Oudraad gemandateerd.165 Van 
Dalen stelt zelfs dat bij de magistraatsbestelling van 1652 met het afschaffen van de vijf 
raden ook de keurbevoegdheid aan het gerecht ontnomen zou zijn.166 Het betreffende 
octrooi maakt evenwel geen gewag van de keurbevoegdheid en de collectie gedrukte 
Keuren en verordeningen (archiefnummer 134) bevat een groot aantal door het gerecht 
uitgevaardigde keuren, die wel in hoofdzaak beperkt zijn tot  regulering van ambachten en 
markten. De achtereenvolgende ordonnanties op de manier van procederen, die toch de 
kerntaak van de kamer juditieel regelden, zijn al uitgevaardigd op naam van het volledige 
stadsbestuur.167  
 
Zijn bestuurlijke taken voerde het gerecht in besloten zittingen van het zo mogelijk 
voltallige college uit. In die vergaderingen werden ook de aan het gerecht gerichte 
verzoekschriften (rekesten) behandeld. In geval de kamer niet direct kon beslissen werd de 
kwestie commissoriaal gemaakt, dat wil zeggen om advies aan een of meer leden 
(commissarissen) gegeven.168 De vergaderingen bleven niet uitsluitend beperkt tot zuiver 
bestuurlijke zaken; ook geschillen konden worden behandeld om een formele, publieke 
rechtzaak te vermijden.169 De burgemeester van gemeentewege was in deze gevallen 
voorzitter.170 
 
Rechtspraak vond plaats in de openbare vierschaar, in de grote hal van het stadhuis. In 
beginsel was ook dan het voltallige college aanwezig. In criminele zaken trad de schout 
(officier) als aanklager op; de schepenen spraken recht, de schout voerde vervolgens het 
vonnis uit. Ook in civiele zaken kon de eisende partij een beroep doen op de schout om de 
tenuitvoerlegging van het vonnis te bewerkstelligen. De kosten daarvan kon de eiser wel 
weer verhalen op de veroordeelde. Civiele zaken werden aangespannen door individuele 

                                                           
164 Volgens Jacobs, Justitie en politie in Den Bosch, 107 verloren in Hollandse steden de schepenen de wetgevende 
bevoegdheid.  
165 Van de Wall, Handvesten, 1343 (1583). Van de Wall’s opmerking lijkt me vooral ingegeven uit politiek 
opportunisme. De Oudraad is pas in het midden van de vijftiende eeuw tot ontwikkeling gekomen; het recht op het 
maken van keuren is al ouder. In de zeventiende eeuw gaat de Oudraad, waarin de schepenen overigens zelf ook 
zitting hadden, de keurbevoegdheid grotendeels aan zich trekken. Dat is vooral te zien als voortzetting van de 
traditie waarin het Gerecht met raden de keuren opstelt. Bv Fruin I, 89 (1348): schout, schepenen en raad; Fruin I, 
91 (1350) schout, schepenen, raad en oude raad. Ook blz 93 (1358) … ende bij allen den ouden raet; bij de 
gildebrief van 1367 is er sprake van schout, schepenen, raad en de gemeente van de stad.  
166 Van Dalen, Geschiedenis, 152, kennelijk doelend op het Octrooi van de magistraatsbestelling van 1652; Van de 
Wall, Handvesten 1738ev.  
167 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 10 (1624), invnr 20 (1653), invnr 6 (1663 en 1694). De 
voorbereiding en vaststelling van de ordonnantie lijkt echter vooral het werk van het Gerecht geweest te zijn, 
althans staat de editie 1653 uitgeschreven in de resoluties van een vergadering van het Gerecht, SA 3, invnr 47, fol 
194vs.  
168 Een aantal registers waarin de commissies werden toegewezen is bewaard gebleven: ORA, invnrs 1538-1544 
(1741-1811). 
169 Zie voor de behandeling van zaken achter gesloten deuren: Van Deursen, Kopergeld 3, 18. 
170 Er zijn geen vergaderreglementen. De alinea is vooral gebaseerd op analyse van de resoluties, notulen en 
rekestboeken. Zie voor de burgemeester van gemeentewege de paragraaf over de burgemeesters. 
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burgers. De eisende partij kon een van de kamerbewaarders vragen een medeburger te 
dagvaarden. Hij diende dan wel de eis te formuleren en te onderbouwen. Na dagvaarding 
kon de zaak op de rol worden gezet en het proces een aanvang nemen. De procesgang is pas 
vanaf het begin van de zeventiende eeuw gedocumenteerd, zowel door ordonnanties op de 
wijze van procederen als door de bewaard gebleven rollen. Uit de late middeleeuwen zijn 
slechts dingtalen overgeleverd, formules die door de schout, partijen of ‘taalmannen’ 
(advocaten of procureurs) werden uitgesproken.171  
De civiele procedure is in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw tot ontwikkeling 
gekomen, sterk beïnvloed door de rechtsgang bij het Hof en de daarvan afgeleide 
rechtskundige literatuur.172 Het werd daardoor voor partijen vrijwel onmogelijk het proces 
nog zelf te voeren. Zeker in de zeventiende en achttiende eeuw traden vrijwel steeds 
procureurs op als vertegenwoordiger van partijen. Voor kleine zaken bestond een 
eenvoudige procedure, de “jaargedingen”, die driemaal per jaar gedurende enkele weken 
gehouden werden. Deze jaargedingen hadden een middeleeuwse oorsprong. Ze zijn 
vergelijkbaar met wat in andere steden voor schepen-commissarissen voor kleine zaken 
werd afgehandeld. Ook in de jaargedingen spraken schepen-commissarissen recht. Het 
belangrijkste verschil is de gebondenheid aan bepaalde data: Sint Pieter, Sint Jan en Sint 
Maarten, en de plechtige opening. In de loop van de achttiende eeuw raakten ze tijdelijk in 
onbruik, wellicht mede door een snellere afhandeling van kleine zaken op de normale 
rechtdagen. In 1759 werden ze weer in ere hersteld maar burgers maakten er nauwelijks 
meer gebruik van. Toch bleef het instituut gehandhaafd, ook na 1797, toen schepen-
commissarissen voor kleine zaken werden aangesteld.173 
Niet alle rechtspraak vond plaats in de openbare vierschaar. Politieke zaken, 
familiekwesties en arbitrages werden in de besloten kamer afgehandeld of door 
commissarissen tot een oplossing gebracht. 
 
Het Dordtse gerecht maakte geen formeel onderscheid, zoals in andere Hollandse steden, de 
grote en kleine weth. De meest gebruikte term was ‘kamere’, of  ‘kamer juditieel’ en die 
werd zowel in bestuurlijke als in rechtsprekende gevallen toegepast. In uitgaande en 
inkomende bestuurlijke stukken komt wel regelmatig als adressering voor ‘burgemeester en 
regeerders”. De woorden ‘weth’ en ‘wethouder’ komen in officiele stukken niet voor. Van 
de Wall gebruikt de woorden ‘wethouders’ en ‘wethouderschap’ wel in de toelichtingen in 
zijn Handvesten, maar dat hoeft niet te betekenen dat de Dordtse magistraat deze zelf 
gebruikte. In de inhoudsopgave van een privilegeboek174, dat omstreeks 1600 door 
secretaris Johan Berck is aangelegd, gebruikt deze het woord “weth”, maar in het privilege 
uit 1345 waarnaar het lemma verwijst staat “gerechte”.  
 
De inlijving bij Frankrijk in 1810 maakte een einde aan de oude rechterlijke organisatie, 
gebaseerd op plaatselijke schepenbanken en gewestelijke hoven van justitie. Met ingang 

                                                           
171 Fruin, Oudste rechten, deel 1, 357 ev.  
172 Horsman, ‘Dordt in geding’, 19-20. 
173 Zie hiervoor de paragraaf over de opheffing.  
174 SA 1, invnr 670; in de gedrukte inventaris X.20. 
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van 1 januari 1811 werd de Franse wetgeving van kracht en werd een geheel nieuwe 
rechterlijke organisatie ingericht.  
Al direct bij de komst van de Franse troepen in januari 1795 was met alle bestuursorganen 
ook het bestaande college van schout en schepenen ontbonden. Op 25 januari van dat jaar 
had de burgerij – voor zover stemgerechtigd, een nieuwe kamer juditieel gekozen: de 
provisionele baljuw en schepenen - naast de provisionele raad. Leden van het ene college 
konden niet gelijktijdig lid zijn van het andere. Dat betekende een belangrijke stap op weg 
naar scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.175  Al op 12 augustus 
1795 vond een wijziging in de personele samenstelling plaats omdat de provisionele raad 
geluiden had opgevangen dat de kamer onvoldoende het vertrouwen van de burgerij genoot. 
Bij de nieuwe verkiezingen, die bepaald niet ordelijk verliepen, werden de baljuw en een 
aantal schepenen vervangen.176 
 
Het plaatselijke regeringsreglement van 23 mei 1797 bepaalde het getal van schepenen 
weer op negen en stelde een zittingsduur van twee jaar vast; het ene jaar zouden vier, het 
andere jaar vijf schepenen aftreden. Na hun aftreden waren ze tenminste een jaar niet 
benoembaar. De baljuw had een ambtstermijn van drie jaar en diende daarna tenminste 
twee jaar ’te rusten’. Deze regeling week daarin niet af van wat vóór 1795 gegolden had. 
Ook de naam van het college werd weer officieel kamer juditieel; de baljuw ging weer 
hoofdofficier heten. Hij nam niet meer deel aan de gewone vergaderingen van de kamer, 
maar moest zich laten aandienen wanneer hij met schepenen wilde overleggen. Hij kreeg 
dan een stoel aan het buffet van de secretaris. Nieuw in 1797 was de instelling van een 
kamer van kleine zaken.177 
 
De Staatsregelingen van 1798 en 1801 leidden niet tot veranderingen in de organisatie of 
taak van de kamer. De verdere formele scheiding der machten, die de regelingen trachtten 
te bewerkstelligen was in feite in Dordrecht al van meet af gerealiseerd. De Staatsregeling 
van 1801 verliet het beginsel van volksoevereiniteit, waardoor schepenen niet meer 
verkozen werden, maar op voordracht van het plaatselijk bestuur door het provinciale 
bestuur benoemd.178 Op 28 maart werd de kamer vernieuwd; hij kreeg op 18 mei een nieuw 
reglement, dat de taken en bevoegdheden nauwkeurig regelde.179 De zittingsduur was sinds 
1803 drie jaar; elk jaar trad een derde van de schepenen af. Op dit reglement zou de kamer 
tot februari 1811 blijven functioneren. De laatste ordinaris vergadering vond plaats op 31 
januari; het laatste criminele vonnis werd op 12 februari uitgesproken; de laatste civiele 
zaak diende op 28 februari.180 Omdat vanwege het verwachte bezoek van Napoleon het 

                                                           
175 De publicatie van de oproep voor en resultaten van de verkiezingen in de collectie Keuren en verordeningen 
(134), invnr 26. Zie voor de provisionele raad en opeenvolgende besturen paragraaf 4.3.2. 
176 Van Dalen, Geschiedenis, 233. Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 26. ORA, invnr 56: Resoluties 
van de kamer juditieel.  
177 Reglement op het bestel en de uitoefening van het stadsbestuur. Collectie Keuren en verordeningen (134),  
invnr 12, bladzijde 236 ev. ORA, invnrs 1529 en 1537. Hoofdstuk 5 handelt over de civiele en criminele 
rechtspraak; hoofdstuk 6 over de hoofdofficier. 
178 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 154.  
179 ORA, invnr 8. 
180 ORA, invnr 58 (Resolutieboek); invnr 190 (criminele rol); invnr 498 (civiele rol). 
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stadhuis moest worden verbouwd, had de kamer al moeten uitwijken naar de Sint 
Jorisdoelen.181  

Burgemeesters 
Voor de regenten van de zeventiende en achttiende eeuw was het ambt van burgemeester 
het meest begerenswaardig. Het gaf in de eerste plaats aanzien en macht, de mogelijkheid 
ambten te vergeven, maar niet minder uitzicht op ‘buitenambten’, als gedeputeerde bij de 
Staten van Holland of Staten-Generaal, bij de Vereenigde.Oost-Indische.Compagnie, of bij 
de Admiraliteit. De leidende regenten in de heersende facties waren degenen die er in 
slaagden tot burgemeester gekozen te worden. Een factie die het niet lukte burgemeesters 
uit hun midden op het kussen te krijgen daalde in de politieke achting. In 1702 maakten de 
regenten daarover onderlinge afspraken omwille van harmonie, vrede en vriendschap en het 
weren van partijschap.182 
 
Burgemeesters komen in 1285 voor het eerst in de bronnen voor. Het waren toen nieuwe 
functies, vooral op het gebied van financiën en ‘openbare werken’. Omdat ze zonder 
bemoeienis van de graaf waren aangewezen kunnen ze gezien worden als 
vertegenwoordigers van de stedelijke gemeenschap, meer dan de schepenen en raden die 
immers wel door de landsheer werden benoemd.183  
Al direct, in 1286, traden ze bestuurlijk op als medebeoorkonder van enkele stedelijke 
schuldbekentenissen en een keur over het dakbedekken.184 In andere, vergelijkbare 
oorkonden uit dezelfde periode, komen ze weer niet voor, zelfs niet in 
schuldbekentenissen.185 Of hieruit conclusies getrokken kunnen worden over de positie 
binnen het stadsbestuur is de vraag. In de intitulatio van de akten waarin ze wel voorkomen, 
worden ze na de schepenen en de raden genoemd.  
Vanaf het midden van de veertiende eeuw hebben burgemeesters kennelijk een duidelijke 
positie verworven; ze komen dan regelmatig in de intitulatio van stedelijke oorkonden voor, 
steeds vóór de schepenen en raden, maar ná de schout.186 
De burgemeesters bleven zich met de financiën bemoeien, maar voor de uitvoering kwamen 
nieuwe functionarissen, de thesauriers. Wegens het volledig ontbreken van de 
stadsrekeningen uit de veertiende eeuw is niet na te gaan wanneer de taakverschuiving heeft 
plaatsgevonden. Balen refereert aan zowel thesauriers- als burgemeestersrekeningen uit 
dezelfde jaren, maar het is niet in alle gevallen zeker dat Balen nog de originelen in handen 

                                                           
181 ORA, invnr 58 (Resoluties, december 1810 en januari 1811, passim); Stades, Stadhuis 41-42 en 85.  
182 SA 3, invnr 318. 
183 Jensma, ‘Autonoom’, 106; Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 105, 110. 
184 Dijkhof, Oorkondenwezen, 181; Schuldbekentenissen: SA 1, invnr 221 (1286), invnr 222 (1287), invnr 226 
(1296). 
185 Bijvoorbeeld niet in SA 1, invnr 223 en 224 (1289); evenmin in SA 1, invnr 198, een keur die het bouwen van 
huizen aan de landzijde verbiedt (1293), noch in invnr 618-1, een akte van verhuur (1304). 
186 De eerste maal in 1345, een overeenkomst tussen een aantal Hollandse steden. Gezien echter het collectieve 
karakter van het stuk is het niet zeker in hoeverre de intitulatio ook voor Dordrecht afzonderlijk zou gelden. Uit  
hetzelfde jaar dateert nog een stuk op naam van rechter, schepenen en raden. Vanaf 1358 (SA 1, in invnr 2) gingen 
alle akten die de stad aangaan uit op naam van (schout), burgemeester(s), schepenen en raden. Al eerder, in 1354, 
richtte Willem van Beieren zich tot burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht; SA 1, in invnr 2.  



 

 

 

90

heeft gehad of dat hij alleen kopieën van extracten heeft gezien (zie paragraaf 8.3.1). Het 
is zelfs mogelijk dat de termen min of meer door elkaar zijn gebruikt. De 
interpretatieruimte die de bronnen laten over het aantal burgemeesters in de veertiende 
eeuw duidt daar ook op. Soms zijn het er twee (1296), dan lijken het er weer vier te zijn 
(1345) of drie (1385).187 Stadspensionaris Arend Muys van Holy meende in 1674 op grond 
van de (toen kennelijk nog aanwezige) stadsrekening van 1350 te mogen concluderen dat er 
in dat jaar vier burgemeesters waren.188 Van de Wall kwam tot dezelfde conclusie, maar 
vermoedde, dat het slechts voor een korte periode geweest zou zijn.189 Jensma betoogt dat 
het aantal burgemeesters in het begin van de vijftiende eeuw definitief tot twee is 
teruggebracht en dat dan ook de thesauriers vermeld worden.190 De oudste bewaard 
gebleven stadsrekening uit de vijftiende eeuw, over 1429, is zeker opgemaakt door de 
thesauriers.  
 
Rond 1400 werden de burgemeesters onderscheiden in die van ’s herenwege en die van 
gemeentewege. Eerstgenoemde werd op voordracht van de Achten benoemd door de 
landsheer, die kennelijk ook greep op dit ambt wilde houden. Deze burgemeester, die voor 
het eerste in 1402 genoemd wordt, was de oudste schepen en had dus zitting in het gerecht, 
waarvan hij op den duur als voorzitter gaat fungeren.191 Hij was dat zeker in 1594.192 In de 
zeventiende en achttiende eeuw lijkt de benaming plaats te maken voor die van presiderend 
schepen. Mede omdat hij door de graaf en later stadhouder was benoemd, was zijn politieke 
invloed beperkt. Zelfs als lid van het gerecht stond hij achter de burgemeester van 
gemeentewege. Bij diens afwezigheid verleende hij citatiën en arresten voor het gerecht, 
bewaarde de stadssleutels en gaf het wachtwoord. In 1674 werd een burgemeester volgend 
in rang op de presiderende met de laatste twee taken belast.193  
 
Waar in de stukken het woord burgemeester in enkelvoud wordt gebruik, verwijst het naar 
de burgemeester van gemeentewege.194 Deze wordt voor het eerst in 1397 in de bronnen 
vermeld.195 Hij werd gekozen uit de stedelijke gemeenschap; volgens het Keurboek van 
1401 moest hij driemaal per jaar tijdens elk jaargeding de keuren bezweren.196 
Het heeft bijna een eeuw geduurd voordat de burgemeester van gemeentewege volledig 
door de landsheer was geaccepteerd. Een keur van 27 juni 1434, met instemming van 

                                                           
187 Jensma, ‘Autonoom’, 106. Het is niet altijd duidelijk of het om een tijdelijk bedoelde uitbreiding gaat, zie 
bijvoorbeeld voor 1345 de aanmerking bij Van de Wall, Handvesten, 197-199. 
188 SA 3, invnr 793. 
189 Van de Wall, Handvesten, 198, noot.  
190 Jensma, ‘Autonoom’, 106-107, verwijzend naar Van de Wall, Handvesten, 393 (1457), respectievelijk Fruin, 
Oudste rechten, 109. 
191 Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 112. Balen, Beschrijvinge, 269. 
192 Van de Wall, Handvesten, 1572; SA 1, invnr 301. 
193 Van de Wall, Handvesten, 1886. 
194 Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de Daglijst of gedenkboek der gewoonlijke bezigheden (1652), een agenda 
van de werkzaamheden van het stadsbestuur (Collectie Verordeningen, invnr 20, nr 10. Herhaaldelijk herdrukt, 
o.a. bezorgd door Matthijs Balen. De lijst van bestuurders is daarin: schout, burgemeester der stad Dordrecht, 
schepenen, waaronder als eerste de burgemeester van ’s herenwege wordt genoemd, vervolgens de raden.  
195 Geschiedenis van Dordrecht, deel 1, blz 111. 
196 Fruin, Oudste rechten,77.  
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Oudraad, Achten en dekens van de gilden en gemene neringen, regelde de verkiezing van 
de burgemeesters en gaf hun stem en zitting in het gerecht.197 De burgerij verkreeg zo 
invloed op het stadsbestuur. Filips de Goede achtte dit niet in overeenstemming met de 
privileges en verklaarde de keur in 1440 nietig.198 Het handvest van 1456  herstelde hem 
weer in zijn functie en liet de nominatie aan de Achten.199 Reeds zes jaar later trok de 
hertog het weer in en gaf de nominatie aan de neringen terug.200 In 1478 gaven Maximiliaan 
en Maria een ‘definitieve’ regeling van het stadsbestuur, waarbij de Achten weer in ere 
werden hersteld.201  
Sindsdien kwam het ambt niet meer in gevaar en evolueerde tot een vooraanstaande 
politieke positie. Zo was het in 1572 burgemeester Arend van der Mijle, die namens het 
stadsbestuur de Spaanse troepen weigerde toe te laten, waarop stadhouder Bossu hem 
toegevoegd zou hebben, ‘Gij oude, met uw grijze baard.”202  
 
De burgemeester van gemeentewege presideerde de Oudraad en bepaalde zo de agenda. Tot 
1674 nam in geval van afwezigheid de burgemeester van ’s herenwege, ‘volgens het 
gebruyck’ die taak op zich.203  
 
Het nieuwe octrooi op de magistraatsbestelling van 1674 bepaalde, dat er vier 
burgemeesters zouden zijn, van wie er elk jaar twee aftraden.204 Oudraad en Achten 
nomineerden, de stadhouder benoemde drie burgemeesters, de Oudraad de vierde, zoals dat 
altijd al geweest was – namelijk de burgemeester van gemeentewege.205 Elk van de 
burgemeesters nam drie maanden het presidium waar, de teelte. De presiderend schepen 
was in naam nog burgemeester van ’s herenwege, maar wordt niet meer tot de vier 
gerekend. De afgetreden burgemeesters bleven lid van de Oudraad en vormden daarbinnen 
een groep van twaalf personen waaruit steeds weer de regerende burgemeesters werden 
gekozen.206  
Over de uitbreiding was in maart 1674 uitvoerig in de Oudraad gedelibereerd. De beslissing 
werden echter door de prins genomen.207 De commissie uit de Oudraad die het nieuwe 
octrooi moest voorbereiden was bijvoorbeeld verdeeld over de vraag of het aantal 
burgemeesters van één – dat wil zeggen die van gemeentewege - op vier gebracht moet 

                                                           
197 Van de Wall, Handvesten, 522-523. 
198 Sententie van 20-12-1440; Van de Wall, Handvesten. 523, noot. Dresch, Rechtspraak, 2, noot 4. 
199 SA 1, invnr 289, fol 165v-167v; regest 405; Balen, Beschrijvinge, 528. 
200 SA 1, invnr 115, regest 415. 
201 SA 1, invnr 101 (regest 449), Van de Wall, Handvesten, 680. 
202 Lips, Wandelingen, 581. 
203 Resolutie Oudraad, 29 augustus 1672. SA 3, invnr 53, fol 72vs. 
204 Octrooi: Van de Wall, Handvesten, 1875 ev; de uitvoerige instructie voor de burgemeesters aansluitend op 
1886ev; Veldhuyzen, Nieuwe Heeren, 38 ev. 
205 Willem IV trok de benoeming van alle vier burgemeesters aan zich. 
206 De Herenboekjes vermelden de acht oud-burgemeesters afzonderlijk, direct na de regerende burgemeesters. Elk 
van de twee klassen, waarin de regenten zich verdeeld hadden, leverde zes burgemeesters, van wie er twee 
‘regerend’ waren.  
207 Veldhuyzen, Nieuwe Heeren. 
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worden. Het archief moest uitkomst brengen: secretaris Muys raadpleegde 
privilegeboeken en stadsrekeningen en concludeerde dat er vroeger ook vier geweest 
waren.208 
De vier regerende burgemeesters vormden gezamenlijk een college, de 
burgemeesterskamer. De kamer ten beleide werd opgeheven (zie de betreffende paragraaf 
hierna). De burgemeesterkamer nam ook van het gerecht een aantal taken over, maar de 
instructie is daarover nogal vaag: de secretarissen moesten er voor waken dat de beide 
administraties door elkaar zouden gaan lopen.209 Ook Van de Wall komt niet verder dan te 
zeggen dat de burgemeesters “vele ende verscheyde saken” op zich namen die vroeger door 
het gerecht werden gedaan. 
Voor hun inspanningen ontvingen de burgemeesters een bescheiden vergoeding van 200 
gulden per jaar en het recht ambten te vergeven, voor zover dit niet aan de Oudraad, het 
gerecht, de thesauriers of de Achten toekwam.210 De admissie van notarissen, procureurs en 
de aanstelling van kamerbewaarders en concierges bleef voorbehouden aan het gerecht. 
 
De nominatie van burgemeestersposten verliep in de achttiende eeuw volgens onderlinge 
afspraken, in de vorm van formele conventies (zie de inleiding tot deze paragraaf). 
Regerende burgemeesters en oud-burgemeesters vormden een politieke elite, die boven de 
andere ambten verheven was. Toen in 1757 mr. Philip van den Brandeler, oud-
burgemeester, noodgedwongen verkozen werd tot schepen, omdat wegens parentage in de 
Oudraad niemand anders beschikbaar was, stelde de presiderend burgemeester het gerecht 
voor hem vrij te stellen van de gewone commissies voor schepenen, omdat zulks niet in 
overeenstemming was met de status van een oud-burgemeester en dus schade toebracht aan 
de ‘burgermeesterlijke waardigheid’211 
 
Wanneer een kandidaat de benoeming tot burgemeester niet kon aannemen, zoals in 1761 
dezelfde Philip van den Brandeler, die toen ook zitting had in het college ter admiraliteit, 
rees de vraag of hij dan in een later jaar wel met voorrang zou kunnen worden benoemd. 
Het dossier in deze zaak bevat zelfs een formele casuspositie in 1764 van Haagse 
advocaten.212  
 
Het was de taak van de burgemeester “in der tijd”, dat is de burgemeester van 
gemeentewege, schrijft Balen, de eed citerend, de stad in haar voorrechten, handvesten, 
oude herkomen en keuren te handhaven; de burgerij voor te staan en enigheid onder de 
                                                           
208 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 39; gebaseerd op Notulen van het Besoigne op de resumptie van de octrooie 
…1673. SA 3, invnr 793. 
209 Van de Wall, Handvesten, 1886-1889. 
210 SA 3, invnr 1925 is een lange lijst uit ca 1675 van functies waarover de burgemeesters in geval van vacant zijn 
konden beschikken: klerk van de thesauriers, dienaren van het comptoir van de thesaurie, waagmeesters, 
keurmeester van de hop, kapitein en luitenant van het stapelrecht, supraintendent, baljuw en vendumeester van de 
lakenhal, stadsprocureurs, serviesmeester, brandemmermeester, secretaris van de slagroede, kloksteller, 
stadsdrukker, overman van de bierdragers, opzieners van de slikwerkers, makelaars van grof zout, collecteurs stads 
wijnaccijns, collecteurs van stads bieraccijns, bakenmeester, keurmeester van de haring en zoute vis, 
stadtrompetters, wijnsledenaars, havenmeesters, opzieners wagenveren, luider van de zaalklok, enz.  
211 ORA, invnr 18, fol 55. 
212 SA 3, invnr 336. 
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gemeente te bewaren; het gerecht vier maal per week samen te roepen; de jaar- of poorters 
en pleitgedingen naar oude gewoonte te laten plaatsvinden; dagvaardingen bezegelen; de 
Oudraad samen te roepen als dat nodig is; alle stads- en landzaken voor te leggen; stemmen 
te verzamelen; wie het poorterschap verzoekt de eed af te nemen; het regelen van de 
benoeming van de Achten en van de thesauriers; de stadssleutels te bewaren en het 
wachtwoord te geven. Hij was ondermeer vrijheer van de heerlijkheid van de Merwede, 
kerkmeester, kolonel van de burgercompagnieën, geschutmeester en leproosmeester. 
Burgemeesters beheerden de geldmiddelen en woonden regelmatig als gedeputeerden van 
de stad vergaderingen van de Staten van Holland bij.213 Ook de verpachting van de 
gemenelandsmiddelen behoorde tot de taken van de burgemeesters. Ze namen “vele ende 
verscheyde saken” op zich, die voor 1674 door het gerecht werden gedaan.214 
 
Een voorbeeld van de werkwijze van de burgemeesters, dat tevens de betrekkelijk grote 
mate van zelfstandigheid laat zien, is de aankoop door de stad van de tegenovergelegen 
heerlijkheid Papendrecht en Matena in 1744.215 Een poging daartoe in 1742 ondernomen 
was toen vastgelopen. In 1744 heropenden de burgemeesters de onderhandelingen en 
burgemeester Braats ging met de ambachtsvrouwe onderhandelen. Het gesprek resulteerde 
in de aankoop voor 45.000 gulden. Pas toen rapporteerde de presiderend burgemeester in de 
Oudraad. In opdracht van de raad controleerde Braats de boeken om het opgegeven 
rendement van de heerlijkheid te verifiëren. Op 16 november bracht hij rapport uit en op 
grond daarvan keurde de Oudraad de aankoop goed. Initiatief en uitvoering lagen dus bij 
burgemeesters; de Oudraad deed in dit proces niet veel meer dan formeel bevestigen wat de 
burgemeesters hadden besloten. 

De Oudraad 
In Hollandse steden was het toonaangevende orgaan in de zeventiende en achttiende eeuw 
de vroedschap. Behalve in de naam van het college, Oudraad, week Dordrecht hierin niet 
wezenlijk af. Deze naam verraadt de oorsprong van het college: afgetreden schepenen en 
raden. Al uit een oorkonde van Jan van Avesnes uit 1296 kan worden opgemaakt dat oud-
schepenen en –raden bij het stadsbestuur in bijzondere gevallen betrokken bleven.216 Een 
keur uit 1345 spreekt  van “…rechter, schepenen ende raedt, die nu ter tijt zijn ende 
voormaels geweest hebben.."217  Deze vermeldingen behoeven nog niet te betekenen dat er 
toen al sprake was van een permanent en formeel college. Ook in andere steden is een 
vergelijkbare ontwikkeling waar te nemen.218 Oud-bestuurders waren ad-hoc oproepbaar 
wanneer belangrijke besluiten genomen moesten worden, zoals in 1370 over de wijnhandel, 
in 1371 bij de sanering van de stadsfinanciën, of in 1395 bij de instelling van de Achten.219 

                                                           
213 Balen, Beschrijvinge, 329. 
214 Van de Wall, Handvesten, 1886.  
215 SA 3, invnr 109, Resoluties Oudraad 1744, fol 73vs-75vs. 
216 SA 1, invnr 105, regest 92. Van de Wall, Handvesten, 95.  
217 Van de Wall, Handvesten, 197, ontleend aan een keur en privilegeboek in bezit van de heer Meerman. Dit is 
thans in het stadsarchief aanwezig onder nr 670, in de gedrukte inventaris X.20. De kleine leesfouten van Van de 
Wall zijn in het citaat aan de hand van het origineel gecorrigeerd. Zie ook Geschiedenis van Dordrecht, 112. 
218 Bijvoorbeeld Amsterdam, Iterson en Van der Laan, Vroedschap 9. 
219 Fruin, Oudtste rechten, deel 1, nrs 96; SA 1, invnr 210, regest 294; SA 1, 113, regest 316.  
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In de keur van 1401 tot het vernieuwen van het keurboek is sprake van het hele gremium 
aan adviesorganen dat bij de besluitvorming in belangrijke zaken was betrokken: Schout, 
schepenen, raad, Oudraad (‘den ouden rade’), Achten, dekens en gemene gilden.220 En zelfs 
al eerder, in 1383, werd gesproken van de oude raad, als ware het een bestaand college, 
namelijk in de aanhef van het eerste stadsboek, dat was aangelegd opdat “… den ouden 
rade ende twaelven stadich bliven van allen zake, die in rade, in dinghen en vonnessen ende 
sceydinghe…”221 Het institutionele karakter van de raad werd bevestigd in een stadskeur 
van 18 april 1467, waarbij schout, burgemeesters, schepenen, raad, Oudraad, Achten en 
Dekens van de gemene neringen van Dordrecht bepaalden, dat ieder die schepen of raad 
geweest was, voortaan lid van de Oudraad zou zijn.222 Opvallend is dat de landsheer er niet 
bij betrokken lijkt te zijn geweest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rotterdam, of later in 
Dordrecht zelf bij de instelling van de Veertigen.223 
 
De bevoegdheden van de Oudraad waren toen nog niet duidelijk. De volgorde in 
bovenstaande opsomming suggereert een bescheiden plaats, na het gerecht, maar wel voor 
de Achten. De Geschiedenis van Dordrecht stelt dat al in de vijftiende eeuw zonder 
instemming van de Oudraad keuren niet geldig zouden zijn224 en ook Van de Wall dichtte 
de Oudraad al vroeg een beslissende stem toe, verwijzend naar keuren die mede op naam 
van de Oudraad waren uitgevaardigd.225 De keurboeken laten echter voor de vijftiende 
eeuw nog een grote variatie zien. Vele keuren zijn inderdaad met medewerking van de 
Oudraad tot stand gekomen, maar andere spreken alleen van de goede lieden van de stad – 
het gerecht, want deze term komt ook voor in combinatie met Oudraad en Achten. Een keur 
van 1455, die de toegestane verwantschap tussen leden van het gerecht regelt, is gegeven 
op naam van burgemeester, schepenen, raad, Achten, Dekens en gemene neringen, ‘met 
gemene morgenspraak overeengekomen’, deze maakt dus geen melding van de Oudraad. 
De keur op de molenaars van 1458 is weer alleen van de Goede lieden. Dit soort keuren op 
de uitoefening van ambachten zou, zoals we eerder zagen, nog tot aan het einde van de 
achttiende eeuw op naam van het gerecht uitgevaardigd blijven worden.226 
 
In de zeventiende eeuw ontwikkelde de Oudraad zich tot het belangrijkste bestuursorgaan, 
waar in de eerste plaats de gewestelijke politiek besproken werd. De Oudraad wees de 
gedeputeerden naar de Staten van Holland aan. Maar ook in belangrijke plaatselijke 
kwesties had uiteindelijk de Oudraad het laatste woord. Alle benoemingen van stedelijke 
ambten werden door de Oudraad gedaan, als ook de voordrachten voor functies in 

                                                           
220 SA 1, invnr 193, regest 324; afgedrukt bij Fruin, Oudste rechten, deel 1, blz 1. 
221 SA 1, 14, fol 1. Geciteerd in de gedrukte inventaris. Inmiddels is de tekst vrijwel onleesbaar geworden.  
222 SA 1, invnr 14, Aktenboek, fol 321vs;  Van Wall, Handvesten, 626. 
223 In Rotterdam instelling van een college van Veertigen, waaruit de Vroedschap is voortgekomen. Ten Boom, 
Rechterlijke archieven, 3. Amsterdam kreeg in 1425 een college van 24 leden, gekozen uit de burgerij. Iterson en 
Van der Laan, Vroedschap, 10. Amsterdam kende naast de Vroedschap een oudraad, bestaande uit de regerende en 
de oud-burgemeesters (blz 14-15). Zie voor het Dordtse college van Veertigen de betreffende paragraaf. Filips de 
Goede bevorderde de totstandkoming van vroedschappen, mede om de macht van de gilden in te tomen.  
224 Geschiedenis van Dordrecht, 112, zonder verwijzing naar de bron voor de bewering.  
225 Van de Wall, Handvesten, 1343.  
226 Fruin, Oudste rechten. Deel 1, passim. 
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gewestelijke en landelijke besturen.227 Wie lid was van de Oudraad had invloed en 
aanzien. Aan het lidmaatschap waren doorgaans weer bestuurlijke nevenfuncties 
verbonden. 
In de loop van de zeventiende eeuw ontstonden binnen de Oudraad verschillende facties, 
die elkaar de vergeving van de betere ambten betwistten.228 Elke factie of klasse, had een 
leidende regent met zijn ‘vrienden’. Vooral tijdens de stadhouderloze tijdperken, wanneer 
de macht van de Oudraad op zijn grootst was, begonnen de facties onderling afspraken te 
maken, acten van correspondentie, om onrust onder de burgerij te voorkomen. Een kritiek 
moment was vooral wanneer de stadhouder kinderloos overleed. Zo maakten direct na de 
dood van Willem III in 1702 twee facties afspraken om te voorkomen dat regenten die 
tijdens diens bewind op een zijspoor waren gezet, ogenblikkelijk hun kans zouden grijpen, 
wat ongetwijfeld tot ordeverstoringen zou leiden.229 
 
Aanvankelijk was de omvang van de Oudraad niet gebonden aan een aantal, ook niet bij het 
‘instellingsbesluit’ van 1467. Ledenlijsten in registers uit het oud rechterlijk archief uit het 
einde van de zestiende eeuw laten zien dat het aantal toen tussen de 20 en 22 lag, daaronder 
niet de schepenen en raden begrepen, zodat het totaal op omgeveer 35 leden kwam.230 Dat 
schepenen en raden deel uitmaakten van de Oudraad blijkt uit een resolutie van 28 
september 1594, vastgesteld in een vergadering van schout, burgemeester, schepenen, 
raden, Oudraden en Achten, waarin rang en sessie werden vastgesteld.231 Daarvoor was de 
volgorde van spreken in de deliberaties naar anciënniteit geweest. De nieuwe regeling gaf 
aan de schout de eerste plaats, maar zoals dat altijd in het gerecht gebruik was geweest, zou 
hij na de jongste raad zijn mening geven. Na de schout volgden de burgemeester van 
gemeentewege, de burgemeester van ’s herenwege, de schepenen, de raden, de oud-
burgemeesters en tenslotte de oudraden, ongeacht of ze schepen of raad waren geweest. Ten 
tijde van Van de Wall sprak de schout na de jongste schepen. 
De onbegrensdheid van het ledenaantal leidde er toe dat er omstreeks 1650 niet minder dan 
60 oudraden waren. Het eerste octrooi op de magistraatsbestelling van 1652 stelde het 
aantal op 40, plus de schout. Een bijkomende bepaling was dat voortaan schepenen bij 
voorrang uit leden van de Oudraad gerecruteerd zouden moeten worden; pas wanneer het 
aantal leden van de Oudraad onder de 40 zou komen, konden nominaties voor schepenen 
uit de burgerij gedaan worden. De maatregel had formeel als doel de omvang te reduceren, 
maar had tot gevolg dat de regenten een nog geslotener kaste gingen vormen.  
 
De Oudraad had niet een vaste vergaderdag, maar werd steeds ad-hoc bijeengeroepen. 
Zeker vanaf het midden van de achttiende eeuw gebeurde dat door middel van schriftelijke 
convocatie, meestal de dag vóór de vergadering.232 Het verhandelde in de Staten van 

                                                           
227 Zie bijvoorbeeld SA 3, invnrs 1901-1910, Registers van offitiën, 1613-1793. 
228 Roorda, Partij en Factie; Veldhuijzen, Nieuwe Heeren; Knapen, De Witt 
229 Handschriftenverzameling, invnr 1490. 
230 Bijvoorbeeld in het Presentatieboek 1586; ORA invnr 568. Ook de andere delen uit deze korte reeks registers 
bevatten dergelijke lijsten. 
231 SA 3, invnr 301. Van de Wall vond dit stuk in 1770 nog zo belangrijk, dat hij het in zijn Handvesten afdrukte 
(blz 1572), hoewel de regeling toen al meer dan een eeuw anders was. Ook bij Balen, Beschrijvinge, 345.  
232 In de handschriftenverzameling, invnr 1368, bevindt zich een aantal (voorbedrukte) convocatiebriefjes. 
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Holland en West-Friesland was doorgaans bepalend voor het convoceren; kwamen de 
Staten niet bijeen, dan was ook de Oudraad doorgaans op reces. Maakten de Staten 
overuren, wat niet alleen in oorlogstijd, maar ook bij overlijden of benoeming van de 
stadhouder gebeurde, dan kwam ook de Oudraad veelvuldig bijeen.  
De centrale figuur in de Oudraad was de president, de burgemeester van gemeentewege. Hij 
leidde de vergaderingen, deed de voorstellen en trok de conclusies uit de beraadslagingen. 
Toen in 1674 het aantal burgemeesters van twee op vier was gebracht, rouleerde het 
voorzitterschap om de drie maanden.233 De voorzittend burgemeester overlegde tevoren met 
de pensionaris over Haagse zaken.234 Het was evenwel steeds een gedeputeerde (doorgaans 
een der burgemeesters) die in de Oudraad rapport uitbracht over wat er in de Staten en 
Staten-Generaal besproken was. In de achttiende eeuw trad de pensionaris doorgaans als 
rapporteur op wanneer hij in de stad was. 
 
Bij toerbeurt was een van de twee stadssecretarissen bij de vergaderingen aanwezig om te 
notuleren.235 Vanaf 1674 kon de secretaris zelf ook lid zijn van de Oudraad, maar hij had 
geen stemrecht. Ingeval van benoeming tot schepen moest hij het secretarisambt 
neerleggen, of geen schepen worden. Secretarissen waren voorts verantwoordelijk voor het 
redigeren van extract-resoluties en de verzending daarvan aan belanghebbenden. Zij 
voerden de correspondentie van de Oudraad en namen deel aan de activiteiten van 
commissies. 

Achten 
In het college van de Achten hadden de gilden een formele invloed op het stadsbestuur. De 
dekens konden een voordracht doen van 24 personen, waaruit de landsheer of diens 
vertegenwoordiger - en na de Opstand de stadhouder - een keuze maakte van 8 leden. Het 
gerecht beoordeelde de genomineerden of ze wel aan de eisen van benoembaarheid 
voldeden. In stadhouderloze tijdperken trok de Oudraad de benoeming aan zich.236 Evenals 
de andere bestuursorganen, de schout, het Gerecht, de Oudraad en de Veertigen, is het 
college van middeleeuwse oorsprong. Jensma, op gezag van Van de Wall geeft 19 februari 
1386 als instellingsdatum.237 Daarvoor heeft nog een mogelijk niet-permanent college van 
de Twaalven bestaan, dat onder meer in 1371 betrokken was bij de sanering van de 
financiën.238 Gedurende een korte periode, tot 1382, hebben de Twaalven de vergaderingen 
van het gerecht mogen bijwonen. In de loop van de vijftiende eeuw wordt nog enkele malen 

                                                           
233 Regeringsreglement 1674. 
234 Een pak notulen van deze vergaderingen (1712-1739) is nog aanwezig in het archief van de burgemeesters: SA 
3, invnr 865. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd de Haagse politiek in commissies voorbesproken, 
zoals blijkt uit de twee delen kladresoluties over de jaren 1635-1655; SA 3, invnrs 198 en 199. 
235 Volgens de instructie van 1668 (Resoluties Oudraad van 20 en 23 februari 1668, SA 3, invnr 92-99vs) , waarbij 
de ambten van pensionaris en secretaris gescheiden werden, zou de pensionaris de resoluties moeten opstellen, 
maar daarvan blijkt in de resoluties niets.  
236 Voor de zeventiende en achttiende eeuw geven de regeringsreglementen (zie paragraaf over het Gerecht) 
duidelijke voorschriften voor de procedure en criteria. Regeringsreglement 1652, art 7; Regeringsreglement 1703, 
art 14.  
237 Jensma, ‘Autonoom’, 108-109; Van de Wall, Handvesten, 333; Geschiedenis van Dordrecht deel 2, blz 216. 
238 Jensma, ‘Autonoom’, 108; Van de Wall, Handvesten, 304. 
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van Twaalven gewag gemaakt, al is het twijfelachtig of het dan wel om hetzelfde college 
gaat, of dat de dekens van de twaalf sleutelgilden of tresorieën bedoeld worden.239 
Albrecht van Beieren bevestigde de instelling van de Achten bij de verzoeningsoorkonde 
van 28 april 1395 en regelde de wijze van voordracht. De akte geeft het recht van 
voordracht aan de ‘poorters’ van Dordrecht. Jan van Beieren was in 1418 nauwkeuriger 
door de gilden als vertegenwoordigers van de poorters aan te wijzen.240 Maximiliaan en 
Maria bevestigden in augustus 1478 het bestaan van het college, samen met andere 
instellingen van de burgerij: de Veertigen en de burgemeester van gemeentewege.241 
 
De Achten mochten met het gerecht vergaderen over zaken die de gilden en neringen 
betroffen. Ze hadden bovendien twee van de acht zetels in de commissie die ieder jaar werd 
samengesteld om de rekeningen af te horen. Bij de keuze van de burgemeester en de 
tresoriers brachten ze twaalf stemmen uit, tegen de veertien van het gerecht, waaruit de 
conclusie getrokken kan worden dat de Achten de voortzetting van de oudere Twaalven zijn 
geweest. In de zeventiende en achttiende eeuw, toen het centrum van de plaatselijke 
politieke macht bij de Oudraad was komen te liggen en ook daar de verkiezingen van 
burgemeester en thesaurier plaats vonden, stemden de Achten met de Oudraad mee, nog 
steeds in de verhouding van twaalf tegen veertien. Ze waren voorts betrokken bij het 
vaststellen van keuren, waarin ze in de opsomming steeds na de Oudraad, maar vóór de 
Veertigen genoemd worden. Wanneer de Oudraad over de electie van nieuwe Achten 
delibereerde, gebeurde dat zonder hen.  
In de eerste helft van de zeventiende eeuw probeerde de Oudraad de invloed van de gilden 
op de verkiezing van de Achten terug te dringen. Dat leidde in 1647 tot een tumult dat de 
regenten niet anders konden bedwingen dan door de gilden in hun rechten te herstellen, 
waarvoor een op 14 oktober 1647 een concordaat werd gesloten tussen het stadsbestuur en 
de dekens. Onder voorzitterschap van de burgemeester van gemeentewege zouden de 
dekens de nominatie voor de Achten doen en deze aan het gerecht presenteren.242 Het feit 
dat toen het houten boek, het privilegeboek waarin de gilden hun “wetboek” zagen, 
onvindbaar was gebleken, had weinig bijgedragen aan het vertrouwen van de burgerij in het 
stadsbestuur.243 
 
De Achten vertegenwoordigden in zekere zin de brede burgerij.244 De 24 genomineerden 
waren gelijkelijk verdeeld over elk van de vier kwartieren van de stad en zo ook de 
gekozenen, twee uit elk kwartier. Binnen hun kwartier hadden de Achten taken op het 
gebied van brandveiligheid en openbare orde. De twee Achten van het vierde kwartier 
vormden samen met de tresorier van reparatiën de grachtmeesters.245  

                                                           
239 O.a. Balen, Beschrijvinge,  350 (1462). Zie voor deze gilden hoofdstuk 5.  
240 SA 1, invnr 113 (regest 316), Van de Wall, Handvesten, 353 en SA 1, invnr 114 (regest 341), Van de Wall, 
Handvesten, 457. 
241 SA 1, invnr 101 (regest 449), Van de Wall, Handvesten, 680.  
242 Balen, Beschrijvinge, 558; SA 3, invnr 793 e.v.  Geschiedenis van Dordrecht, deel 2, blz 19-23. 
243 Zie over het houten boek hoofdstuk 5. 
244 Geschiedenis van Dordrecht deel 2, blz 218. Formeel blijkt dat uit de bovengenoemde oorkonde uit 1418 van 
Jan van Beieren.  
245 Balen, Beschrijvinge, 350. 
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De Achten vergaderden in voorkomende gevallen met de Oudraad, waarvan ze overigens 
geen lid waren, maar kwamen ook zelfstandig bijeen; ze kozen uit hun midden een 
voorzitter, die in de achttiende eeuw de burgemeester van de Achten werd genoemd, maar 
overigens geen deel uitmaakte van het college van vier burgemeesters.246  
 
Het archief van de Achten, dat als hoofdstuk 10 in de inventaris van het stadsarchief 3 
(1572-1795) is opgenomen, bestaat uit de serie resoluties vanaf 1637 en een aantal losse 
stukken, doorgaans met betrekking tot conflicten met het stadsbestuur. Het archief maakt 
geen onderdeel uit van dit onderzoek. 

 

 
 

Afbeelding 3.1: Stembiljet voor de nominatie van de Achten, 1720. Losliggend in het resolutieboek van de 
Oudraad, 1720, SA 3, invnr 85. 

 

Veertigen 
In vijftiende-eeuwse keuren wordt naast de Oudraad een aantal malen ook de “rijcheyt”,  
“wysheit” en/of “vroescap” als mede-uitvaardiger genoemd.247 Filips de Goede 
institutionaliseerde de Dordtse rijkheid, wijsheid of vroedschap in 1456 als college van de 
Veertigen.248 Het college moest fungeren als kiescollege voor het gerecht en Filips zou 
ermee beoogd hebben de conflicten met de gilden te voorkomen. Al in 1462 trok Filips op 
verzoek van de gilden de keur weer in, omdat het eerder tot onenigheid leidde dan dat het 
deze voorkwam. Het Groot Privilege van Maria van Bourgondië stelde de mogelijkheid 
opnieuw open. In 1478 werd een nieuw college van Veertigen ingesteld, bevestigd in 1481 
en 1494. Sindsdien is het ononderbroken blijven bestaan. Het college kan gezien worden als 

                                                           
246 Zie de lijsten van ambten in de Herenboekjes. 
247 Al in een keur uit 1410, Van de Wall, Handvesten, 421  Geschiedenis van Dordrecht, 113; Fruin, Oudste 
rechten, 97. 
248 SA 1, invnr 289, fol 165v-167v; regest 405; Balen, Beschrijvinge, 528. 
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in het verlengde liggend van de vroedschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden waar 
een college van veertig, de Veertigraad,  nogal eens met de vroedschap concurreerde.249 
 
De competentie van de Veertigen was beperkt tot het opstellen van nominaties van 
schepenen en (tot 1652) raden. Het gerecht controleerde of de genomineerden wel aan de 
eisen voor benoeming voldeden, stuurde de nominatie door naar de Oudraad en deze deed 
de voordracht aan de stadhouder. Deze positie maakte in politiek turbulente tijden het 
college kwetsbaar, zoals bijvoorbeeld bleek in de jaren 1672 tot 1685. Dat de resoluties van 
het college in 1672 aanvangen zal daarmee te maken hebben gehad.250 Sinds dit conflict 
pretendeerden de Veertigen “het lichaem van de gemeente” te presenteren. 251  
 
De Veertigen hielden zichzelf voltallig door coöptatie: tweemaal per jaar werden eventuele 
ontstane vacatures opgevuld. Stadhouder Willem III verklaarde in 1672 het ambt van 
Veertig onverenigbaar met dat van magistraat.252 Achten mochten wel tevens lid zijn van de 
Veertigen. Dat na de dood van de stadhouder met dit voorschrift opnieuw de hand werd 
gelicht blijkt uit een dagboek van mr. Pieter van Brandwijk van Blokland, die zelf lid van 
de Achten was. In 1705 waren slechts 14 Veertigen niet ook gelijktijdig lid van de Oudraad 
(wat ook niet expliciet verboden was door Willem III), maar er waren er ook die tevens 
schepen waren. Govert van Wezel was thesaurier van het groot comptoir, schepen (en dus 
lid van de Oudraad) en Veertig.253 
 
De Veertigen hadden een eigen secretaris. De archiefvorming is bescheiden en maakt geen 
onderdeel uit van het onderzoek. 

De thesauriers 
De burgemeesters waren verantwoordelijk voor de stadswerken en het beheer van de 
stedelijke middelen. Zeker tot 1367 legden burgemeesters zelf verantwoording over het 
beheer af aan het stadsbestuur. Daarna werden thesauriers met de uitvoering belast, al 
vermeldt Balen al een thesauriersrekening van 1304.254 In de paragraaf over de 
burgemeesters kwamen de thesauriers reeds ter sprake. Wat in de veertiende eeuw hun 
functie was blijft bij gebrek aan bronnen onduidelijk, evenals hun aantal. Volgens een akte 

                                                           
249 Geschiedenis van Dordrecht, 113. Oorspronkelijk bestond in Leiden de Vroedschap uit de schepenen en 
burgemeesters en oudschepenen en -burgemeesters, aangevuld met vertegenwoordigers van de rijcdom, indien dat 
nodig geacht werd. In 1449 werd de Veertigraad opgericht, dat, evenals in Dordrecht, de nominaties opstelde voor 
schepenen. In 1510 werd voorgeschreven dat alle leden van de Veertigraad vroedschap moesten zijn. Een officiële 
samensmelting van beide colleges vond niet plaats, wel één de facto. In dit college, over het algemeen aangeduid 
als de Veertigraad of Grote Vroedschap, zaten zodoende de burgemeesters en schepenen, de oud-burgemeesters en 
oud-schepenen en daarnaast een aantal leden dat nog geen magistraatsfunctie had bekleed, die aangeduid werden 
als veertigen of veertigen in rade. Zie R.C.J. van Maanen (red), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, 
dl. 1, 89-90, 92, en dl. 2, 60.  
250 Veldhuijzen, Nieuwe Heren behandelt dit conflict diepgaand.  
251 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 41; SA 3, invnr 1804. 
252 Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 31. 
253 Collectie Handschriften, invnr 1490. 
254 SA 1, kopnoot bij de beschrijving van de rekeningen, invnrs 419-481; Balen, Beschrijvinge, 120; op bladzijde 
168 en 269 vermeldt nog een burgemeestersrekening in 1365. 



 

 

 

100

van 1345 werden thesauriers toen aangesteld en ontslagen "bij den gemeenen geselscepe 
van scepenen ende raeden die bij tijden geweest hebben", dat wil zeggen door het gerecht 
en oudraden.255   
Volgens Jensma zou met het definitief vaststellen van het aantal burgemeesters op twee, in 
het begin van de vijftiende eeuw, ook de thesauriers een plaats in het bestuurlijk apparaat 
hebben gekregen.256 De oudste stadsrekening uit de vijftiende eeuw die bewaard is 
gebleven, over 1429, is zeker opgemaakt door de thesauriers. In 1434 fungeerden in elk 
geval twee thesauriers als permanente financiële beheerders. Ze werden aanvankelijk direct 
verkozen door de gilden, later door de Achten, en waren direct verantwoording 
verschuldigd aan de burgemeesters.257 Of er toen ook een taakverdeling tussen de 
thesauriers was blijft eveneens onduidelijk. Zelfs het aantal fluctueerde nog, vóór 1483 
waren het er soms drie, vier of zelfs vijf. Daarna steeds twee en dat is zo tot aan het einde 
van het Ancien Régime gebleven. Van Dalen constateerde tussen 1522 en 1527 een 
splitsing in competenties tussen de thesaurier van het groot comptoir aan de ene zijde en die 
van reparaties (klein comptoir) aan de andere zijde.258 Beide thesauriers hadden hun eigen 
inkomsten en waren verantwoordelijk voor bepaalde uitgaven. De thesaurier van het groot 
comptoir betaalde onder andere de kosten van het bestuurlijk apparaat en de aflossingen 
van renteleningen. De thesaurier van reparaties was vooral verantwoordelijk voor 
stadswerken. 
De zittingsduur was twee jaar, maar de aftredende thesaurier was onmiddellijk herkiesbaar 
voor eenzelfde termijn. In januari 1560 werd besloten de ambtstermijn op maximaal vier 
jaar te stellen.259 Op 8 januari 1596 bepaalde het voltallig stadsbestuur (schout, 
burgemeesters, schepenen, raden, oudraden en Achten), dat de thesauriers niet langer dan 
drie jaar zouden mogen dienen, en daarna minstens twee jaar ‘stille staan’.260 Vanaf 1576 
werd het de gewoonte dat de thesaurier van reparatiën na afloop van zijn termijn thesaurier 
van het groot comptoir werd.261 Dat is zo gebleven tot 1795, toen de functie als onderdeel 
van het bestuurlijk apparaat is opgeheven. 
 
De rekeningen werden afgehoord door een college van acht personen: twee burgemeesters, 
twee schepenen, twee oudraden en twee Achten. De goedkeuring schreef eén van de 
stadssecretarissen als apostille aan het slot van de rekening. Hij maakte daarvan tot aan het 
einde van de zestiende eeuw aantekening in het stadboek.262 
 
                                                           
255 Geschiedenis van Dordrecht 1, 111-112. Van de Wall, Handvesten, 197-199. 
256 Jensma, ‘Autonoom, 106-107, verwijzend naar Van de Wall, Handvesten, 393 (1457), respectievelijk Fruin, 
Oudste rechten, 109. 
257 Geschiedenis van Dordrecht 1, 111-112, 120. In 1477 werd de functie, evenals van secretarissen, min of meer 
definitief geregeld. Geschiedenis van Dordrecht 1, 105. 
258 De stadsrekening van 1522 is nog van beide thesauriers; de eerstvolgende, over 1527 is van de thesaurier van 
reparatiën. Die van het groot comptoir ontbreekt over dat jaar, de eerste daarvan is van 1535. 
259 Geschiedenis van Dordrecht 1, 120; Fruin, Oudste rechten 1, 154. Heymen Aryensz Blienborch was 16 of 17 
jaar thesaurier geweest en wilde er wel van af. 
260 Balen, Beschrijvinge, 384-385. 
261 Een formeel besluit daartoe schijnt niet genomen te zijn, maar het blijkt overduidelijk uit de thesaurierslijsten 
die Van den Brandeler en Van Dalen op basis van de rekeningen hebben opgesteld. 
262 Zie het hoofdstuk Der stede register. 
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In 1693 vond een herverdeling van taken plaats tussen beide thesauriers. De thesaurier van 
het groot comptoir administreerde voortaan de inkomsten, de thesaurier van reparatiën de 
uitgaven. Het stadsbestuur hoopte zo wat meer grip op de financiën te krijgen. De geldnood 
was in dat jaar zo hoog dat de thesauriers zich genoodzaakt voelden hun kantoor te sluiten 
omdat ze niet eens de werklieden meer konden betalen.263 De ontvanger van de penningen 
gedestineerd ten oorloge (zie over deze functionaris de paragraaf over het ambtelijk 
apparaat) moest bijspringen door 15.000 gulden ter beschikking te stellen en de afdracht 
van de verponding en de 100ste penning aan de gemenelandsontvanger op te schorten.264  
De reorganisatie was aanleiding voor het opstellen van een instructie voor de thesauriers en 
de instelling van de functie klerk ter thesaurie.265 

Kamer ten beleide 
Het stadsbestuur stelde in 1585 een afzonderlijk orgaan in om de materiële zaken van de 
stad te behartigen, “tot bestier van het finantiewezen”, de kamer ten beleide.266  Uit de 
instructie van 1585 voor de kamer valt op te maken, dat er toen het een en ander schortte 
aan het toezicht op de financiële administratie. Zo moesten de leden van de kamer er direct 
op toe zien dat thesaurier Jacob Cool zijn rekening over 1580 van de tol bij Gorinchem 
opmaakte en liet afhoren.267 
 
De kamer bestond aanvankelijk uit vier leden: drie gecommitteerden uit het stadsbestuur, 
onder voorzitterschap van de burgemeester van gemeentewege. In 1639 werd het aantal met 
een gecommitteerde uitgebreid. Twee gecommitteerden waren in het bijzonder belast met 
het opzicht van stadsgebouwen, twee met de financiën. Laatstgenoemden namen met de 
thesauriers het kantoor der thesaurie waar.268 In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld tijdens de 
uitvoering van grote werken zoals het graven van een nieuwe haven, werden extra leden 
gecommitteerd, steeds waren dat leden van de Oudraad of  Achten.269 
De thesauriers namen aan de vergaderingen van de kamer deel. Ze zijn dat ook na 1674, 
toen de kamer ten beleide werd opgeheven, in de vergaderingen van de 
burgemeesterskamer blijven doen, zegt Van de Wall.  
 
De kamer ten beleide verschafte middelen aan de thesauriers en zag toe op hun financieel 
beheer. De thesauriers mochten geen betalingen verrichten dan op ordonnantie van de 
kamer. Deze moest verder  
                                                           
263 Resoluties Oudraad 1693. SA 3, invnr 61, fol 73. De overweging resolutie Oudraad 21 maart 1692. SA 3, invnr 
61, fol 18-19.  
264 In 1691 was dat ook al eens gebeurd en na de afschaffing van de belastingverpachtingen in 1749 zou dat nog 
een keer plaatsvinden. 
265 Instructie SA 3, invnr 2011. 
266 Van Dalen, Geschiedenis, 217-218; Van de Wall, Handvesten, 1467ev. Balen, Beschrijvinge, 364, stelde het 
stichtingsjaar op 1591, maar Van de Wall toonde aan dat hij zich vergiste. Van de Wall publiceerde de instructie, 
die hij ontleende aan het Register gehouden bij Jacob Pauli (SA 3, invnr 30, fol 110-114vs).  
267 De serie rekeningen van de Tol bij Gorinchem: SA 3, invnrs 4470-4515. Jacob Cool was thesaurier van 
reparaties van 1576-1580.  De afhoring van de betreffende rekening, SA 3, invnr 4474, vond plaats op 19 maart 
1586. 
268 Van de Wall, Handvesten, 1471-1472; resolutie Oudraad van 5-1-1639. 
269 B.v. Resolutie Oudraad 15 april 1646. Lijsten van gecommitteerden bij Balen, Beschrijvinge, 365 ev 
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“een perfect register houden van alle de ordonnantien, conterollen van verhuyringe 
ofte coopcedullen die bij hem sullen worden gegeven ende verhandelt, welcke 
ordinnantien geteyckent sullen wesen bij den burgemeester inder tijd wesende 
ende ten mynsten van twee vanden voirscreven gecommitteerden.” 270 

. 
De kamer hield ook het register bij van de geestelijke goederen en legde verantwoording af 
over de verkoop van geannoteerde huizen binnen Dordrecht.271  
 
Het toezicht op de thesaurie bleef echter te wensen overlaten. De thesaurier Cornelis Vaens 
gebruikte tussen 1655 en 1657 stadsmiddelen voor de bekostiging van het prestigieuze huis 
dat hij aan het Steegoversloot had laten bouwen.272 Nog weer enkele jaren eerder, in maart 
1652, stelde de Oudraad een brede commissie in om orde op zaken te stellen: 
 

“… op de schriftelijcke remonstrantie van de heeren gecommitteerden ten beleyde 
van stadts saecken gedaen, van dat ten comptoire van den thesaurie ende in het 
bewint ende administratie van stadts finantie voor waren vervallen veele desordren 
ende omme daerinne bij tijts te remedieren versochten, dat daertoe commissarissen 
uytten midden van den Outraet gecommitteert mochten werden omme met deselve 
daer tegens te beraemen een goet reglement; op haer rapport aen haer achtb. ’t 
Welck goet gevonden sijnde daertoe gecommitteert bij desen d’heeren schouth, 
borgemeester, oud-borgemeester, d’heeren gaende ter vergaderinge van de heeren 
Staten, beyde thesauriers, daertoe noch uytten gerechte d’heeren Schouw, Pijl ende 
Bleijenburch, heere van Naeltwijck, schepenen, Willem van Oversteegen ende 
Christiaen Coopman, raeden, uytten Outrade, d’heeren van Hardincxvelt, Feltrum 
ende Van der Loo, mitsgaders Damas van Slingelant Barthouts ende Johan Welter 
uytten Achten. Des dat men over de besoignes niet te retarderen door absentie van 
desen off geenen, met het meerder getal vandien sal mogen besoigneren.”273 

 
In 1663 was er opnieuw een kwestie rond een thesaurier, dit keer Johan de Vries, over wie 
klachten bij het gerecht binnenkwamen over het niet betalen van leveranciers. Er was 
zoveel aan de hand, dat de Groot Achtbaren er verschillende vergaderingen aan moesten 
wijden.274 

                                                           
270 Van de Wall, Handvesten, 1469. Van het bedoelde register van ordonnanties zijn twee delen overgeleverd, SA 
3, invnrs 2012 en 2013. Het eerste begint al vóór de instelling van de Kamer ten beleide.  
271 Rekeningen geannoteerde goederen, 1575-1674; SA 3, invnrs 2496-2595. Geannoteerde goederen waren 
onroerende eigendommen van personen die bij de Opstand de stad waren ontvlucht. Zie verder het hoofdstuk over 
de financiën.  
272 Lips, Wandelingen, 513-515. 
273 Resolutie Oudraad 9 maart 1652; SA 3, invnr 47, fol 228vs-229. 
274 Resolutie Gerecht 10 november 1663; SA 3, invnr 50, fol 108. In het resolutieboek een Extract uit het verbaal 
ofte notulen in de zaak gehouden. 
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De burgemeesterskamer 
“Maar inden Jare 1674, opten 21. maart, is bij mijn ed. Heeren van den Oud-Raad 
der voors stad verstaan, dat in toekommende ‘t College der Gecommitteerden ten 
Beleyde zal wezen gemortificeerd; en dat alle zaken van de finantiën dezer stad, 
mitsgaders commerciën en politiën, als mede het invorderen van alle dezer stads 
middelen en restanten, niets uytgezonderd ofte gereserveerd, van wat nature 
dezelve ook zoude mogen wezen … aan de in te stellen burgemeesterskamer.”275 

 
Aan het college van burgemeesters, dat bij het regeringsreglement van 1674 was ingesteld, 
werden de taken van de ontbonden kamer ten beleide toegewezen. De kamer was belast met 
de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de Oudraad, met het toezicht op de 
financiën, de inning van de belastingen en de stadswerken. Bij toerbeurten fungeerden de 
burgemeesters gedurende een kwartaal als president. Afwezigheid van de presiderend 
burgemeester, die gedurende zijn voorzitterschap ook andere taken had, mocht geen excuus 
zijn voor de anderen om zaken te laten liggen. De burgemeesters zouden vaste dagen 
vergaderen: maandag-, dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9-12. Dit artikel werd 
overigens al in 1689 door de Oudraad bijgesteld; het werd  aan de discretie van de 
burgemeesters zelf overgelaten. In de regel vergaderden ze volgens Van de Wall, die 
secretaris van het college was geweest en later zelf ook burgemeester, niet meer dan 
tweemaal per week.  
 
In de loop van de achttiende eeuw kwam voor de burgemeesterskamer de naam comptoir 
ten beleide in zwang, waarmee dan het hele financiële apparaat werd bedoeld: 
burgemeesters, thesauriers, ontvanger ten beleide en de klerken ter thesaurie.276 (zie verder 
paragraaf  4.4) 
 
In januari 1795 werd ook de burgemeesterskamer opgeheven en de thesauriers ontslagen. 
Gerard den Ouden, commies ter thesaurie kreeg het financieel beheer opgedragen onder 
toezicht van het comité tot financiën en fabricage.277 Na de reorganisatie van het 
stadsbestuur in 1802 werd in januari 1803 weer een kamer ten beleide ingesteld. Het comité 
tot financiën en fabricage werd opgeheven. De ‘nieuwe’kamer bleef tot 1808 functioneren. 
Ze bestond uit leden van de raad,  één der secretarissen (de voormalige secretaris van de 
burgemeesterskamer) en de thesaurier.278 Anders dan vóór 1795 was de thesaurier nu geen 
gekozen functionaris, maar een benoemde ambtenaar. Evenals zijn voorganger had de 
kamer niet alleen bemoeienis met de financiën, maar ook met de stadswerken. In 1808, bij 
de herinrichting van het bestuur, werden de financiën op een nieuwe leest geschoeid en de 
kamer definitief opgeheven.279. (zie hoofdstuk 8) 

                                                           
275 Balen, Beschrijvinge, 364. 
276 In de inventaris van het stadsarchief  zijn ten onrechte stukken uit het archief van de burgemeesterskamer 
gebracht in het archief van de Kamer ten beleide, alleen omdat ze ‘beleide’ in de titel hadden. Bijvoorbeeld SA 3, 
invnr 989; ook de aan de Kamer gerichte verzoekschriften van nà 1674 behoren tot het archief van de 
burgemeesterskamer.  
277 Van Dalen, Geschiedenis, 233; SA 4, invnr 302-a. 
278 De uitvoerige instruchtie voor de Kamer is afgeschreven in het eerste resolutieboek, SA 4, invnr 302. 
279 Resoluties Kamer ten beleide,vergadering 2 februari 1808; SA 4, invnr 302-c, blz 18-19 
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“Den heer president heeft bij het eindigen dezer vergadering, die de laatste voor de 
ontbinding van het stedelijk bestuur was, een korte ter materie dienende aanspraak 
gedaan, het welk in gepaste termen door den heer L.P.Gevaerts beantwoord is 
geworden.”  

 
Vanaf 1 februari 1808 kwamen financiële en fabricagezaken in de vergaderingen van het 
college van burgemeester en wethouders aan de orde. De thesaurier nam daarom deel aan 
de vergaderingen waarin hij een adviserende stem had.280 Van Dalen stelde, op gezag van 
Van den Brandeler, dat de burgemeester, mr. Hendrik Onderwater, van 1808-1810 ook 
thesaurier was.281 Uit de notulen van burgemeester en wethouders blijkt echter 
ondubbelzinnig dat Jan Hordijk thesaurier was. Het nieuwe stadsbestuur dat 5 augustus 
1811 zijn werkzaamheden aanving benoemde wel een nieuwe thesaurier, die toen 
stadsontvanger ging heten, maar herstelde niet de kamer ten beleide of comité van 
financiën. Op bestuurlijk niveau bleef het onderwerp op de agenda van dagelijks bestuur en 
de raad. De gemeenteontvanger werd na de gemeentesecretaris de belangrijkste ambtenaar. 
(zie verder paragraaf  4.4).  

Weeskamer 
Een instelling die niet direct onderdeel uitmaakte van het bestuurlijk apparaat, maar 
daarvan wel een bijzondere taak uitvoerde, was de weeskamer. Graaf Jan II droeg in 1303 
het toezicht op de zorg voor weeskinderen in Dordrecht op aan het gerecht.282 In hetzelfde 
handvest gaf hij bepalingen ten aanzien van de voogdij: weeskinderen waren niet voor hun 
vijftiende jaar mondig; de voogd mocht zich niet hun bezittingen toeëigenen, noch het 
vruchtgebruik ervan aan zichzelf houden. Wel mocht hij – binnen de grenzen die schepenen 
daaraan zouden stellen - de opbrengsten gebruiken voor de opvoeding van de hem 
toevertrouwde wezen. Bij meerderjarig worden van het kind moest de voogd het restant, 
ook wanneer dat door goed beheer in waarde was toegenomen, aan het kind of de kinderen 
uitkeren. Schepenen stelden in overleg met de familie of vrienden voogden aan, of hechtten 
hun goedkeuring aan voogdijstelling.283 
 
Na de eerste jaren van de Opstand wordt in tal van plaatsen de materiële wezenzorg 
gereorganiseerd. Er waren opnieuw misbruiken ingeslopen.284 De reorganisatie leidde in 
Holland tot de instelling van weeskamers, elders ook wel momboirkamers genoemd, 

                                                           
280 Notulen burgemeesters en wethouders; SA 4, invnrs 79; de serie Notulen van vergaderingen betreffende de 
thesaurie, SA 4, invnr 317, bestaat uit kopiën van de vergaderingen van de achtereenvolgende bestuurscolleges, 
voor zover het zaken van de thesaurie betrof.  
281 Van Dalen, Geschiedenis, 239; Van den Brandeler, Inventaris deel 2, eerste stuk. Van den Brandeler baseerde 
zich op de stadsrekening, die inderdaad op naam van de burgemeester staat omdat deze formeel de rendant was; de 
rekening werd afgehoord door het departementaal bestuur. 
282 SA 1, invnr 116; vernieuwd in 1339; SA 1, invnr 117. 
283 De bemoeienissen van het Gerecht op het gebied van de zorg voor wezen blijkt ook uit het Keurboek van 1401, 
bijvoorbeeld artikel 60. 
284 J.Smit, ‘De weeskamers, haar taak, inrichting en werkwijze in het huidige gebied van Zuid-Holland’, 
Nederlandsch Archievenblad 47 (1939/40) 90.  
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instellingen van het stadsbestuur die controle op de voogden uitoefenden. De Dordtse 
weeskamer is gesticht op 25 april 1587.285 De kamer bestond uit vier leden, voor een 
periode van twee jaar benoemd door schout, schepenen, raden (tot 1651) en oudraden. Zij 
werden bijgestaan door een administrateur en een secretaris. In 1666 werden deze twee 
functies verenigd.286  
De oorspronkelijk ordonnantie van 1587 is niet meer in het archief aanwezig; wel een 
instructie van 24 december 1591.287  Deze instructie bleef tot 1639 van kracht, toen een 
nieuwe ordonnantie (herzien in 1651) haar verving. In 1768 volgde een geheel nieuwe 
ordonnantie.288 Het kwam toen veel vaker voor dat de bemoeienis van de weeskamer bij 
testament werd uigesloten. De kamer leidde de laatste decennia een kwijnend bestaan, zegt 
Van Dalen.289  
Bij de inlijving in Frankrijk van het Koninkrijk Holland werden de kamers opgeheven. De 
afwikkeling van zaken heeft vervolgens nog meer dan een halve eeuw geduurd. Dordrecht 
kreeg zijn weeskamerarchief, met tegenzin, pas in 1881 in negen kisten terug. Ze bleven 
vervolgens nog enkele jaren onuitgepakt staan.290 
 
Het archief van de weeskamer maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.  

4.3.2 Het bestuur tussen 1795 en 1813 
De inval van de Franse troepen in de winter van 1794/1795 betekende niet alleen het einde 
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, maar ook van de bestaande gewestelijke en 
lokale bestuursorganen. Zonder enig verzet capituleerde de Oudraad op 18 januari 1795 
voor de burger-generaal Osten. Deze ontbond op 23 januari de magistraat, nadat hij ´bij 
voorraad` twaalf municipale raden had aangesteld om het bestuur over te nemen. De 
bestaande organen werd opgedragen archieven ter beschikking te stellen en zonodig 
inlichtingen te verschaffen aan hun opvolgers.291 Het was de eerste uit een reeks elkaar in 
hoog tempo opvolgende veranderingen in het stadsbestuur, die doorgaans weer het gevolg 
waren van de politieke ontwikkelingen op landelijk niveau. Hun betrekkelijk grote 
autonomie raakten de steden onder het nieuwe bewind kwijt; ze zouden deze ook na 1813 
niet meer terugkrijgen. Voortaan was het Den Haag dat de kaders stelde voor de plaatselijke 
administratie.  
Aanvankelijk hadden de steden nog redelijk grote vrijheid het bestuur zelf te regelen. De 
twaalf Dordtse municipale raden bereidden de verkiezing voor van een provisionele raad, in 
afwachting van het gereedkomen van een constitutie waarin het plaatselijk bestuur geregeld 

                                                           
285 Van Dalen, Geschiedenis, 222; Fruin, Oudste rechten I, 193; Van de Wall, Handvesten 1491. 
286 Resolutie Oudraad 13-7-1666. SA 3, invnr 50, fol 210, art 11. 
287 Beverwijck, Van Oudenhoven en Balen stellen de stichting dan ook op 1591, ten onrechte, zoals Van de Wall 
aantoont. SA 1, invnr 659 (in de gedrukte inventaris X.10).  
288 Collectie Verordeningen (138), invnrs 8, fol 211 en 233; 9, fol 262; 18 fol 37 20, nr 2; de ordonnantie van 1768 
invnr 16, fol 122 en 23, fol 173. De goedkeuring door de Staten van Holland in SA 3, invnr 787. 
289 Van Dalen, Geschiedenis, 981. 
290 Verslag van de gemeente over 1885, bijlage B, blz 2 ev. 
291 Van Dalen, Geschiedenis, 230-231, gebaseerd op SA 4, invnr 24: Proces-verbaal, 23-1-1795; dit is ook 
afgeschreven in de resolutieboeken invnr 25 en 26. De nieuwe Geschiedenis van Dordrecht deel 2, is in 
vergelijking met Van Dalen zeer summier over de opeenvolgende besturen in deze periode. 



 

 

 

106

zou worden. Voortvarendheid kan hen niet ontzegd worden, want al op 29 januari vonden 
de verkiezingen plaats van 24 raden, een hoofdofficier of baljuw en zeven schepenen.292 De 
scheiding tussen bestuur en rechtspraak werd doorgevoerd: de officier en schepenen 
maakten geen deel uit van de raad. Op 2 februari werden de nieuwe organen 
geïnstalleerd.293  
Na anderhalf jaar werd de provisionele raad vervangen door de raad der burgerij van 
Dordrecht en de Merwede, bestaande uit 18 leden, waarvan de installatie op 28 juni 1797 
plaats vond. De grondvergadering had daarvoor op 23 mei een reglement aangenomen.294 
De leden van de raad vormden drie comité’s: financiën en fabricage, zeevaart en 
koophandel en opvoeding en publiek onderwijs.295 Deze comité’s waren vooral uitvoerend 
en konden voorstellen doen aan de raad.296 
De staatsgrepen van 1798 resulteerden in nieuwe voorschriften voor plaatselijke 
besturen.297 In Dordrecht werd de raad der burgerij werd op 15 maart 1798 omgezet in een 
nieuwe raad van twaalf leden, de municipaliteit van Dordrecht en de Merwede, waarvoor 
twee commissarissen door het administratief bestuur van het “voormalig gewest Holland” 
naar Dordrecht waren afgevaardigd.298 Ze hadden per missive de president van de raad 
verzocht op die dag de raadsleden en de secretarissen samen te roepen. In plechtige optocht, 
begeleid door de gewapende burgerwachten, toog het gezelschap naar het stadhuis. Alle 
raadsleden en de drie secretarissen werden van hun functies ontheven.299 De scheidende 
president nam afscheid met een passende aanspraak, die keurig uitgeschreven als bijlage in 
het resolutieboek werd opgenomen. De nieuw benoemde leden werden vervolgens 
geïnstalleerd, maar niet dan nadat ze een verklaring hadden afgelegd van “onverandelijke 
afkeer van het stadhouderschap.” Het Intermediair Administratief Bestuur van Holland 
voorzag de municipaliteit van een nieuwe instructie.300 
De reorganisatie preludeerde op de Staatsregeling van 1798, die op 4 mei in werking trad. 
Artikel 147 stelde nadrukkelijk dat departementale en gemeentebesturen administratieve 
lichamen waren, ondergeschikt aan het Uitvoerend Bewind. Ze waren verplicht alle 
toegezonden wetten onmiddellijk af te kondigen en voor de nakoming zorg te dragen. Zelf 
moesten ze zich van wetgeving onthouden, behoudens het treffen van zuiver lokale 
                                                           
292 Zie voor het Gerecht na 1795 paragraaf 4.3.1. 
293 Van Dalen, Geschiedenis, 231-232; SA 4, invnrs 25 en 26.  
294 Van Dalen, Geschiedenis, 234. Exemplaren van het Reglement op het bestel en de uitoefening van het 
stadsbestuur in de collectie Verordeningen, invnr 26, 171; invnr 7, 236; invnr 92, 15. De grondvergadering 
vertegenwoordigde de stemgerechtigden uit de twaalf wijkvergaderingen. 
295 Alleen van het comité van financiën, in 1802 vervangen door de kamer ten beleide, is substantieel archief 
overgebleven. Van het comité van koophandel rest niet meer dan één stuk, van het comité van opvoeding niets. 
Naast deze vaste comité’s was er een aantal commissies met een tijdelijke taak. 
296 Zoals duidelijk blijkt uit de resoluties van de raad. Vergelijk voor Amsterdam: Kocken, Stads- en 
plattelandbestuur, 92-94. 
297 Kocken, Stads- naar plattelandsbestuur, 128-131. 
298 Van Dalen, Geschiedenis, 235; SA 4, invnr 34-C. De serie Resoluties die onder invnr 34 zijn beschreven 
omvatten de periode van 28 juni 1797 tot 6 januari 1803, toen de municipaliteit werd opgeheven. Kennelijk zag de 
administratie de reorganisatie van maart 1798 vooral als een personele wisseling. Dit verklaart Van Dalen’s 
opmerking dat de raad der burgerij zich ook wel municipaliteit noemde. In de resoluties en andere stukken komt 
die term echter voor 15 maart 1798 niet voor.  
299 De secretarissen traden bij het nieuwe bestuur direct weer in functie. 
300 De instructie voor Holland is afgedrukt bij Kocken, stads- en plattelandsbestuur, 129-130. 
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maatregelen, die niet in strijd met enige van hogerhand gegeven wet mocht zijn. Ook de 
vrijheid van het invoeren van nieuwe plaatselijke belastingen werd verder beperkt.  
De municipaliteit bleef ruim vier jaar in functie, tot eind 1802. De Instructie voor de 
gemeentebesturen van 6 februari 1801 lijkt in Dordrecht niet te zijn toegepast.301 De 
Staatsregeling van 1801 bracht  nieuwe aanwijzingen voor lokale besturen.302 Op grond 
daarvan gaf het departmentaal bestuur op 2 oktober 1802 een uitvoerig reglement voor het 
gemeentebestuur der stad Dordrecht en de Merwede.303 De raad der stad Dordrecht zou 
weer uit 15 leden bestaan, van wie er elk jaar drie aftraden. Het comité van financiën en 
fabricage werd vervangen door de kamer ten beleide, bestaande uit leden van de raad en 
onder voorzitterschap van de president van de raad. Voorts waren er commissies voor de 
rekeningen; voor de koophandel; van schoolverzorgers en opzieners van alle publieke 
lessen; voor de belastingen; voor de weeskamer en voor de bank van lening.304 
 
Om de republiek een krachtiger bestuur te geven bewerkstelligde Napoleon in 1805 dat het 
twaalfkoppig Staatsbewind vervangen zou worden door een eenhoofdige leiding: Rutger 
Jan Schimmelpenninck met de titel van raadpensionaris. Zijn staatsregeling van dat jaar 
noodzaakte het gemeentebestuur niet tot verandering in de organisatie.305 Voor een groot 
deel betroffen de bepalingen de gemeentelijke financiën en belastingen. Het democratisch 
elan van de eerste jaren leek ondertussen wel uitgedoofd. Al na een jaar moest 
Schimmelpenninck het veld ruimen voor Napoleons broer, Lodewijk Napoleon, en werd de 
republiek omgevormd tot een koninkrijk.  
De wet van 13 april 1807 en het daarop volgende Koninklijk Decreet van 23 oktober 1807 
centraliseerden het gemeentebestuur.306 De gemeenten werden verdeeld in twee klassen. 
Dordrecht behoorde tot de eerste klasse, de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners. In 
zulke gemeenten bestond het bestuur uit een burgemeester en wethouders, bijgestaan door 
een vroedschap. De burgemeester was de spil in het administratieve apparaat; hij zag toe op 
de instellingen en was slechts verantwoording verschuldigd aan de landdrost.  
Bij Koninklijk Decreet van 20 januari 1808 werden de leden van de vroedschap benoemd – 
van verkiezingen was geen sprake meer, het oorspronkelijke idee van volksoevereiniteit 
was losgelaten. De oude raad werd op 30 januari ontbonden. In de nieuwe opzet vormden 
de burgemeester en vier wethouders het uitvoerend bestuur; ze waren lid van de 
vroedschap, die in totaal uit 18 leden bestond. De burgemeester was ook president van de 
vroedschap en van de kamer ten beleide.307 Naast de kamer ten beleide waren er 
commissies voor de weeskamer, voor de bank van lening en voor de plaatselijke 

                                                           
301 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 151stelt dat de instructie zeker niet overal is ingevoerd, dus zou 
Dordrecht daarin niet afwijken. 
302 Kocken, stads- en plattelandsbestuur, 152 ev 
303 Van Dalen, Geschiedenis, 236 Het reglement in: SA 4, invnr 32-N.  
304 SA 4, invnr 35-A. 
305 Van der Pot/Donner, Staatsrecht, 122. De ‘eerste gemeentewet’ die onder Schimmelpenninck tot stand kwam, 
schreef wel nieuwe reglementen voor, maar volgens Kocken, Stads- en plattelandbestuur, 163 zijn die niet overal 
doorgevoerd. In Dordrecht blijkt daarvan niets. 
306 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 178ev. 
307 SA 4, invnr 37; SA 4, invnr 79. Zie voor de Kamer ten beleide paragrafen 4.3.1 en 4.5.3. 
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belastingen. Vrijwel alle macht lag bij burgemeester en wethouders, de vroedschap kwam 
niet meer dan enkele malen per jaar bijeen.  
De inlijving bij het keizerrijk in 1810 zette de centralisatielijn verder voort. Aanvankelijk 
nam het bestaande bestuur als provisionele maire met adjuncten en municipale raad waar, 
maar bij keizerlijk decreet van 28 juni 1811 werd het vervangen door een op Franse leest 
geschoeid bestuur, bestaande uit een maire, twee adjoints en een conseil municipal van 27 
leden. Deze raad had zo mogelijk nog minder bevoegdheden dan zijn voorganger, de 
vroedschap.308 Zelfs de oude, achttiende-eeuwse familieregering leek weer terug te komen. 
De maire, mr. P. Repelaer van Spijkenisse, was de broer van de sous-prefect [Onder 
Pregect[ van het arrondissement. Ook bekende namen uit het Ancien Régime keren terug, 
zoals Van den Brandeler en Pompe van Zwijndrecht. In deze laatste fase was de maire, 
hoezeer zelf ook weer gebonden door het toezicht van de prefect, bijna alleenheerser. Hij 
was het hoofd van de gemeente, riep de adjoints naar eigen goeddunken bijeen en kon hen 
naar eigen inzicht taken toebedelen.  
 

Dagelijks bestuur Raad Van Tot 

- Municipale raden (12) 1795-23/1 1795-2/2 
- Provisionele raad (24) 1795-2/2 1797-28/6 
- Raad der burgerij van Dordrecht en de 

Merwede (18) 
1797-28/6 1798-15/3 

- Municipaliteit van Dordrecht en de Merwede 
(12) 

1798-15/3 1802-31/12 

- Raad der Stad Dordrecht (15) 1803-1/1 1808-30/1 
Burgemeester en (4) 
wethouders 

Vroedschap (18, inclusief B&W) 1808-1/2 1809-31/12 

Prov maire en adjuncten Provisionele municipale raad 1810-1/1 1811-28/6 
Maire en (2) adjoints Conseil municipal (27) 1811-28/6 1813-nov 

 
Tabel .4.1: Samenvattend overzicht veranderingen in het stadsbestuur 1795-1813. 

4.3.3 Het stads- en gemeentebestuur na 1813 
Nadat de Fransen in november 1813 zich hadden teruggetrokken op Gorinchem vormden 
een aantal notabelen een tussenbestuur. De sous-prefect J.Repelaer, had daartoe het 
initiatief genomen. Zijn broer, P. Repelaer van Spijkenisse, die maire was, bleef aan als 
president van een voorlopige raad die op 17 januari 1814 werd geïnstalleerd.309 Deze raad 
bleef in functie tot 2 januari 1816. Bij Koninklijk Besluit van 5 november 1815 was een 
nieuw reglement voor o.a. Dordrecht van kracht geworden.310 Dordrecht kreeg een raad van 
28 leden, waaronder vier burgemeesters. Bij toerbeurt zou een van hen drie maanden als 
voorzitter van de raad fungeren. Het college van burgemeesters vormde het dagelijks 

                                                           
308 Van Dalen, Geschiedenis, 239; SA 4, invnr 84-C. 
309 Resoluties Notabelen en opvolgende besturen; SA 5, invnr 2.  
310 Kocken, Stads- en plattelandsbestuur, 244; Geschiedenis van Dordrecht, deel 3, 17. 
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bestuur; daar kwam het zwaartepunt te liggen. De raad vergaderde nog maar heel 
weinig.311 De eerste maal werd de raad door de Koning benoemd, de aanstelling gold voor 
het leven. Bij overlijden koos een kiescollege van 22 personen een nieuw lid. Van de 
burgemeesters trad er elk jaar één af, bij loting werd uit de raad een nieuwe burgemeester 
aangewezen.312 
 
Dit bestuur duurde tot 1824. Op 4 januari van dat jaar keurde de koning de stedelijke 
reglementen voor onder andere de provincie Zuid-Holland goed. De gemeentraad, getrapt 
gekozen door een kiescollege van 36 leden, bestond nog steeds uit 28 leden. Hij vergaderde 
minimaal vier maal per jaar, of zoveel vaker als hij dat nodig achtte.313  
Het college van burgemeesters werd echter vervangen door een college van burgemeester 
en twee wethouders. De koning benoemde de burgemeester en de wethouders, die allen lid 
van de raad waren; elk twee jaar trad één der leden af, die echter direct herkiesbaar waren. 
In geval dat een lid van het college niet herkozen zou worden, behield deze wel zijn stoel in 
de raad.314 De burgemeester was voorzitter van de raad en gaf pre-advies op alle 
voorstellen. De beide wethouders fungeerden als hoofddirecteuren van stadswerken, 
gebouwen en landerijen.315 
 
De gemeentewet van 1851 bracht de laatste fundamentele wijziging. De gemeenteraad 
bestond uit 19 leden. Elke twee jaar trad een derde van de leden af. De burgemeester, die 
door de Koning benoemd werd, kon lid zijn van de raad. Drie raadsleden werden tot 
wethouder gekozen. In 1907 zou dat aantal tot vier worden uitgebreid. Het aantal 
raadsleden nam geleidelijk toe, met de groei van de stedelijke bevolking tot 31 in 1930. 
Hoewel vanaf 1851 de gemeenteraad het hoogste orgaan was, vonden de voorbereiding van 
de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten in het college van burgemeester en 
wethouders plaats.  

4.4 Het ambtelijk apparaat 

4.4.1 Inleiding  
De organen van het stadsbestuur (zie vorige paragrafen) werden bijgestaan door een 
secretarieel, “ambtelijk” apparaat. Het begrip ambtelijk kan vóór 1795 niet zonder meer in 
moderne zin worden opgevat, maar behoeft voor de middeleeuwen en het Ancien Régime 
een nadere definiëring. Raadschelders geeft een aantal “dimensies” die het ambtelijk 
apparaat, de bureaucratie, karakteriseren.316 Deze betreffen de wijze van functioneren en de 
                                                           
311 Van Dalen, Geschiedenis 242-243. 
312 Resoluties van burgemeesters, 1816-1823; SA 5, invnrs 41-64. 
313 Reglement 1824; SA 5, invnr 4. 
314 Kocken, Stads- en plattelandbestuur, 292. Pot/Donner, Staatsrecht 568. Het exemplaar voor Dordrecht: SA 5, 
invnr 4. 
315 Resoluties van burgemeester en wethouders, 1824-1851; SA 5, invnrs 75-177. 
316 Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen, 21. Raadschelders ontleende het overzicht aan A. van 
Braam, ‘Bureacratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde van de 
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functionaris zelf. Zeker voor het Ancien Régime  zijn deze niet alle aanwezig, maar bieden 
voldoende houvast om de ambtenaar van de bestuurder te onderscheiden. 
 

Kenmerken 

Wijze van functioneren Functionaris 

1 Continue bestuurswerkzaamheid 9 Ambtsvervulling door individuele ambtenaren, 
die 

2 Formele regels en procedures 10 ondergeschikt, 
3 Vaste, gespecialiseerde ambten 11 benoemd, 
4 Hiërchische ambtsordening 12 en deskundig zijn 
5 Ambtsuitoefening door middel van schriftelijke 

stukken  
13 Aangesteld op contractbasis 

6 Ambtsuitoefening met behulp van ter 
beschikking gestelde middelen 

14 In vaste positie 

7 Geen eigendomsrecht op het ambt 15 Vervult het ambt als hoofdberoep 
8 Rationele discipline en controle 16 Geschematiseerde carrière 
  17 Beloond met een vast salaris 
  18 Beloond naar rang en stand 
  19 Bevorderd naar anciënniteit 
  20 Formele bescherming van de ambtelijke positie 

 
Tabel 4.2: Kenmerken bureaucratie (naar Raadschelders en Van Braam). 

 
Voor de late negentiende eeuw kan het ambtelijk apparaat verdeeld worden in secretarie, 
bureau van de gemeenteontvanger en de diensten en bedrijven. In dit onderzoek beperk ik 
me tot het personeel dat voor het belangrijkste deel van de tijd werkzaam is op het stadhuis, 
dat niet tot het bestuur behoort, in zijn functie is benoemd door een van de organen van het 
stadsbestuur, doorgaans een aanstelling op contractbasis heeft voor onbepaalde tijd en voor 
zijn werkzaamheden een bezoldiging geniet. De werklieden in stedelijke dienst en de 
klapwakers, rakkers van de schout, marktmeesters en dergelijke functionarissen vallen 
buiten mijn onderzoek, omdat ze geen deel hadden aan de archiefvorming. Dat geldt zelfs 
voor de stadsfabriek (stadsbouwmeester), omdat de stukken die deze produceerde 
(bestekken) door de secretarie werden verwerkt. Voor mijn onderzoek zijn behalve de 
bestuurders alleen de functionarissen relevant die Van Braam aanduidde als ambtenaar.317 
 
De definitie van de bureaucratie is voor functionarissen van vóór 1795 niet volledig toe te 
passen. Zo konden vanaf 1674 secretarissen tot schepen verkozen worden, maar dan 

                                                                                                                                                    
Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90:3/4 (1990), 459. Ook Van Maanen, Inventaris Leiden 1816-1929 
baseert zich op Van Braam en Raadschelders.  
317 Van Braam, Ambtenaren en bureakratie, 6 en 12-13. Van Braam onderscheidt: ambtenaren, werklieden, 
beambten en onderwijzend en verplegend personeel. Al deze categorieën zijn herkenbaar in het zeventiende en 
achttiende eeuwse Dordrecht en hun salarissen kwamen direct of indirect ook ten laste van de stad. 
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moesten zij  wel hun ambt als secretaris neerleggen.318 Deden ze dat niet, dan werden ze 
toch wel tot de Oudraad gerekend en hadden dus gelijktijdig een bestuursfunctie. Het 
regeringsreglement van 1674 stelt nog dat ze geen stem hebben, maar de latere 
regeringsreglementen hebben deze beperking ook al niet meer. Ook de bezoldiging 
betekende niet altijd een vast tractement. Dat gold wel voor de pensionaris, maar de twee 
stadssecretarissen waren vanaf 1668 tot aan het einde van het Ancien Régime voor hun 
inkomsten afhankelijk van de leges. De beide gezworen klerken genoten wel een salaris, dat 
echter zo laag was, dat ze waren aangewezen op bijverdiensten als curator van desolate 
boedels.319 De twee jongste klerken moesten het volledig hebben van fooien die burgers hen 
gaven wanneer ze door de secretarie opgestelde akten thuisbezorgden. Soms werden 
verschillende functies waaraan een klein inkomen verbonden was door een en dezelfde 
persoon vervuld. Zo was de klerk van de thesaurie tevens ontvanger van de 
rantsoenpenningen en dienden de kamerbewaarders verschillende organen. 
 
De kern van het ambtelijk apparaat op het stadhuis bestond in de eerste plaats uit de 
functionarissen die het handelen van de organen van het bestuur omzetten in documenten, 
dus het documentatiedomein vormen van het conceptuele model van paragraaf 2.2.2. De 
kamerbewaarders en bodes waren wel als ambtenaren te beschouwen, maar zij verrichtten 
nauwelijks schrijfwerk; voor het onderzoek zijn ze dan ook minder interessant.320 De 
thesauriers genoten wel een bezoldiging, maar werden gekozen en hadden sinds 1560 een 
beperkte aanstelling van maximaal vier jaar. Ik reken hen dan ook tot de bestuurders, al 
werkten ze volgens instructies en hadden nauwelijks beleidsvrijheid (zie paragraaf 
thesauriers in 4.3.1). Dat ze deelnamen aan de beraadslagingen van de kamer ten beleide en 
nadien de burgemeesterskamer is geen criterium, dat zouden in de negentiende eeuw ook de 
stadsontvanger en stadsfabriek doen.  
 
Na 1795 veranderde de positie van het ambtelijk apparaat, de functionarissen werden steeds 
meer ambtenaren in moderne zin, aangesteld tegen een vast salaris, op instructie. Ook de 
secretarissen ontvingen toen een bezoldiging uit de stadskas en de salarissen van de klerken 
werden tot een redelijk niveau opgetrokken.  
 
Deze paragraaf schetst de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat, verdeeld in vier 
perioden, parallel aan de belangrijkste veranderingen in het bestuur: middeleeuwen, vanaf 
de Opstand tot 1795, de overgangsperiode van de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813 en de 
ontwikkeling naar een moderne secretarie vanaf 1813. Ook de ambtenaren die met de 
financiële administratie waren belast komen in deze paragraaf aan de orde. In de eerste 
periode ligt het zwaartepunt op de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, waarin juist 
de secretarieën hun stempel op de archiefvorming gaan drukken. Uit de middeleeuwen is te 
weinig bewaard gebleven om conclusies te trekken. 

                                                           
318 Regeringsreglement 1674, art 17; SA 3, invnr 36; Van de Wall, Handvesten,  1874-1884. 
319 Zie bijvoorbeeld SA 3, invnr 1930, lijst van alle ambten en bedieningen, 1749. 
320 De kamerbewaarders waren verplicht van de dagvaardingen register te houden; enkele van die registers zijn 
bewaard gebleven: ORA, invnrs 154a-k.  
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4.4.2 Middeleeuwen 
In de middeleeuwen bestond het secretariële apparaat uit een variabel aantal secretarissen 
(clerken), die schrijfwerk verrichtten en in voorkomende gevallen stadsbestuurders 
vergezelden op dagvaart. Het gebrek aan bronnen – vooral de stadsrekeningen - maakt het 
onmogelijk een betrouwbaar inzicht in de omvang, structuur en taken van het secretariaat 
van vóór de zestiende eeuw te geven. Ketelaar heeft op basis van het schaarse materiaal een 
lijst van clerken opgesteld, waaruit blijkt dat zeker vanaf de veertiende eeuw doorgaans 
minimaal twee secretarissen gelijktijdig werkzaam waren.321 Voor de vroegste periode van 
een eigenlijke stedelijke administratie, tussen 1266 en 1330 onderscheidde Dijkhof 
verschillende gelijktijdige schrijfhanden, maar dat wil niet zeggen dat er evenveel 
secretarissen in dienst van de stad waren.322 Mogelijk verrichtten ook personen buiten de 
administratie schrijfwerkzaamheden, wat Dijkhof kon aantonen voor Gibo, persona van de 
Grotekerk. Ook leden van het stadsbestuur vervaardigden documenten voor de 
administratie. Schepen Jan ver Diedwienzoon schreef het grootste deel van de 
stadsrekening 1284-1297 en zestien posten in de rekening 1283-1284. Dat hij een 
stadsklerk was, is hoogst onwaarschijnlijk.323 Dat was wel Jan of Jehanne den clerc, die 
veelvuldig in de oudste stadsrekeningen voorkomt en al zeker vanaf 1277 voor de stad 
werkzaam was.324 Jan is zelfs meer dan klerk, hij is zo veelvuldig voor de stad op reis, dat 
hij met enig recht ook pensionaris avant la lettre genoemd mag worden.  
De meest bekende stadsklerk uit de dertiende eeuw was Melis Stoke, die voor Dordrecht 
werkzaam was van 1296 tot 1299, in welk jaar hij overging naar de kanselarij van graaf Jan 
II.325 Pas tegen het einde van de veertiende eeuw wordt het beeld wat duidelijker. Voor die 
tijd geeft alleen Balen enkele namen, waarschijnlijk ontleend aan de (uittreksels van) 
stadsrekeningen die hij nog gezien heeft.326 Het oudste stadboek (aktenboek) van 1383 
vermeldt het overlijden van de stadsklerk Jacob Neve.327 Het tweede stadboek (1425-1469) 
bevat een registratie uit 1436 dat de stadsklerk mr. Jan van Zutphen een toelage van een 
pond per maand ontving vanwege zijn staat van dienst en omdat hij, oud en traag geworden, 
niet meer in zijn levensonderhoud zou kunnen voorzien.328 De tekst doet ook vermoeden 
dat de stadsklerk voor zijn schrijfwerk betaald kreeg en geen vast salaris had. Hij kan ook 
voor andere opdrachtgevers hebben gewerkt. Albert van Egmond, werkzaam van vóór 1457 
tot na 1470, was deken van de Grotekerk waarin hij de Sint Pancraskapel gesticht zou 
hebben.329 Van een vaste, georganiseerde en professionele secretarie is nog geen sprake. 

                                                           
321 Ketelaar, ‘Clerc’. 
322 Dijkhof, Oorkondewezen, 141-171; Herrmann, Kommunaler Schriftlichkeit, 313 en 444 acht in 1280 een 
kanselarij aanwezig. 
323 Dijkhof, Oorkondewezen, 154-155. 
324 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, XXIX. 
325 Dijkhof, Oorkondewezen, 161-162. 
326 Balen, Beschrijvinge, 357. Of Balen de oorspronkelijke rekeningen uit de veertiende eeuw gezien heeft, zoals 
Van Dalen vermoedde, is hoogst twijfelachtig. Waarschijnlijker is dat hij kopieën van uittreksels in handen heeft 
gehad, mogelijk het manuscript werkmateriaal van Wouter van Gouthoeven uit het begin van de zeventiende 
eeuw.  
327 Ketelaar, ‘Clerc’. 
328 SA 1, invnr 14, fol 155vs; Fruin, Oudste rechten 2, 75. 
329 Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. 
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Aan de stadsklerken zelf werden kennelijk wel hogere eisen gesteld; het was niet 
voldoende te kunnen schrijven of akten te kunnen stellen. Vanaf ca 1400 heeft een 
toenemend aantal klerken de meestertitel. Er lijkt zich dan ook een differentiatie af te 
tekenen tussen de juridisch-inhoudelijke functie van pensionaris en de kanselarijfunctie van 
de secretaris. Ketelaar ziet op goede gronden in mr. Claes Scoenhout (werkzaam voor 1444 
– na 1458) de eerste pensionaris,330 een ontwikkeling die ook in andere Hollandse steden 
waar te nemen is. Mogelijk hield dit verband met de voortschrijdende bureaucratisering van 
het landsheerlijk bestuur en de instelling van het Hof van Holland (1428). Conflicten over 
de tollen bij Geervliet en Cuijk (’t onrecht van den tol van Kuke) konden aan het einde van 
de dertiende eeuw nog diplomatiek en rechtstreeks bij de landsheer of lokale machthebber 
worden afgedaan, in de vijftiende eeuw was dat werk voor juristen geworden.331 Vooral aan 
het einde van de vijftiende en in de eerste helft van de zestiende eeuw hadden de Dordtse 
stadspensionarissen de handen vol aan de talrijke processen voor het Hof of de Grote Raad 
van Mechelen waarin de stad gewikkeld was, doorgaans als verweerder tegen andere 
steden.  Ze werden doorgaans bijgestaan door procureurs en advocaten ter plaatse.332 De 
inzet waren vrijwel steeds de privileges waarvan de tegenpartij meende dat deze haar in de 
economische ontwikkeling beknotte. Een serie van 64 bewaard gebleven procesdossiers 
tussen 1491 en 1570 getuigt van de juridische activiteiten van de pensionaris.333 Dat deze 
serie slechts een deel is van de totale productie blijkt uit het Memoriaelbouck van de 
pensionaris mr. Nicolaes de Groot uit 1553. Het grootste deel van de hierin beschreven 
registers en dossiers is niet meer in het archief aanwezig.334  
Zowel uit de lijst van pensionarissen bij Balen, als uit de stadsrekeningen blijkt dat zeker 
van het begin van de zestiende eeuw twee pensionarissen voor de stad werkten.335 Uit de 
verschillen in tractementen blijkt dat beiden niet gelijkwaardig waren, of dat tenminste de 
ene een grotere aanstelling had dan de andere. 

4.4.3 Vanaf de Opstand tot 1795 
Nog aan het einde van de zestiende eeuw en in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
waren de ambten van secretaris en pensionaris niet altijd volledig gescheiden. De periode 
van langdurige en complexe processen was na 1541 voorbij. De Opstand heeft de functie 
van pensionaris doen veranderen van stadsadvocaat tot politiek adviseur en centrale figuur 

                                                           
330 Ketelaar, ‘Clerc’. 
331 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, passim, index op voce: “onrecht”. 
332 Deze advocaten en procureurs waren niet in vaste dienst van de stad, zoals Ketelaar, ‘Clerc’, 59-60 
suggereerde. Ze zijn vooral te beschouwen als vaste adviseurs die geadmitteerd waren aan de respectieve hoven. 
333 SA 1, invnrs 534-597. Behalve direct in processen was de pensionaris ook actief op het politieke vlak, zoals 
blijkt uit een vroeg negentiende-eeuws afschrift van een memoriaal over de jaren 1513-1517 van mr. Floris Oem; 
SA 1, invnr. 600.  
334 “Memoriaelbouck van der sacken, stucken ende andere brieven ende munimenten, innegehelievert bij mijnen 
heere mr. Nicolaes de Groot, raedt ende pensionaris der stede van Dordrecht, beroerende de processen zoe van den 
stapele als andere zaecken der voors. stede.”   SA 1, invnr 527; Van de Wall, Handvesten, 18, zag hierin het 
grootste deel van het stadsarchief. Uit het memoriaal zelf blijkt echter duidelijk dat het alleen om het archief van 
de pensionaris gaat, dat deze thuis bewaarde. Het memoriaal is vooral een proces-verbaal van overdracht van de 
stukken door mr. Nicolaes de Groot aan zijn opvolger, mr. Cornelis van Hogelande.  
335 Balen, Beschrijvinge, 355; SA 1, invnrs 437-456. Dordtse pensionarissen worden ook vermeld in Damen, Staat 
van dienst; Van Gent, Pertijlike saken; Kok, In dienst van het recht;  Kokken, Steden en staten; Koopmans, Staten. 
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in de vertegenwoordiging van de stad in de Staten van Holland. Een secretaris als Jacob 
Pauli (of Pauwelsz) Hallincg vervulde een prominente politieke rol in de gebeurtenissen 
rond 1572: hij was de secretaris van de “eerste vrije” statenvergadering in dit jaar, dus 
fungeerde meer als pensionaris dan als secretaris. Aan de secretarie, die hij sinds 1558 
diende, lijkt hij sindsdien weinig tijd meer besteed te hebben.336 Maurits stelde hem in 1591 
aan als raad van het Hof van Holland, wegens zijn “langduyrige, merckelijcke en getrouwe 
diensten”, niet alleen aan het vaderland bewezen, maar ook aan Willem van Oranje 
persoonlijk. Volgens Vermaseren was hij tweede pensionaris, naast mr. Joost de Menin.337  
De akte van aanstelling van zijn opvolger, dr Johan Berck, vermeldde nadrukkelijk dat hij 
eerste secretaris en tweede pensionaris zou zijn.338 Het werkterrein van Berck zou vooral de 
secretarie op het stadhuis zijn, waar ook wel het nodige te doen was:  
 

“Alsoe deur de lancheyt ende verloop van tijden veele abuysen ende desordiën 
ingecroopen ende gepleecht zijn in’t stuck van de secretarije deser stede Dordrecht 
tot oneere van de stadt ende ondienste van partijen ...”  

 
achtte het volledige stadsbestuur het noodzakelijk orde op zaken te stellen en de nieuwe 
secretaris van een nauwkeurige instructie te voorzien. Die instructie droeg hem vooral 
secretariële taken op: het registreren van besluiten, afgeven van akten, depecheren van 
missiven, bewaren van de rechten van de stad en gilden en bovenal het zorgdragen voor 
discipline op de secretarie, waar onder toezicht van de secretarissen een aantal klerken 
werkzaam was. De tekst van de instructie duidt erop dat de politieke bezigheden van de 
secretaris-pensionaris ten koste waren gegaan van de kwaliteit van de administratie. De 
kwaliteit van het zestiende-eeuwse archief bevestigt dit vermoeden. De laatste jaren van de 
zestiende eeuw namen verschillende substituten secretarieel werk waar.339 Johan Berck zelf 
is met goede bedoelingen aan de reorganisatie begonnen, maar ook hij raakte bij de 
landelijke politiek betrokken. Al in juli 1590 (dus nog vóór zijn instructie) ging hij op 
dagvaart naar Den Haag.340 In 1617 zou hij als pensionaris meegewerkt hebben aan Hugo 
de Groots Notabele deductie.341  De Staten-Generaal stuurden hem verschillende malen op 
missies naar Denemarken en Engeland; Jacobus I sloeg hem vanwege zijn diplomatieke 
verdiensten zelfs tot ridder.342 Bij zijn afwezigheid nam een substituut zijn Dordtse 
werkzaamheden waar, in 1607 was dat bijvoorbeeld zijn neef Jan Dircksz. Berck.343 In 

                                                           
336 Ketelaar, ‘Clerk’; Balen, Beschrijvinge, 1077; van zijn afnemende secretariële activiteiten getuigt het actenboek 
(ORA, invnr 139), dat ik op grond van het handschrift aan hem toeschrijf: tot 1574 is het regelmatig bijgehouden, 
daarna tot 1580 slechts incidenteel. 
337 B.A. Vermaseren, ‘Levensschets van Joost de Menijn, diplomaat en jurist (pensionaris van Dordrecht)’, 
Hollandse Studien 2, 152-195. 
338 SA 1, invnr 670; (gedrukte inventaris: X.20), f 129 ev. 
339 Hendrik Jansz van Naerden; mr. Herman Spiegel, notaris.  
340 Rekening groot comptoir 1590; SA 3, invnr 2612, fol 47vs 
341 Rypperda Wierdsma, Politie en justitie, 143 
342 NNBW  I, 307. 
343 Balen, Beschrijvinge, 358. Ook in 1620 wordt hij als substituut in de stadsrekening vermeld; SA 3, invnr 2634. 
Zijn hoofdfunctie was toen overigens secretaris van de Weeskamer. 
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1622 benoemden de Staten-Generaal tot ambassadeur in Venetië, vanwaar hij in 1627 
terugkeerde.344  
Matthijs Berck volgde in 1623 zijn vader als secretaris op, nadat oom Jan de laatste drie 
maanden van 1622 nog had volgemaakt.345 In 1634 werd hij tevens tweede pensionaris, 
maar het was vooral Jacob Cats die als eerste pensionaris Dordrecht in de Staten van 
Holland vertegenwoordigde.346 Na Cats nam de derde pensionaris, mr. Herbert van 
Beaumont, de Haagse zaken waar en nam Matthijs Berck de secretarie onder zijn hoede, 
waarvoor hij zelfs een extra tractement boven de normale emolumenten als secretaris 
ontving.347 De scheiding tussen pensionaris als politiek georiënteerde functionaris en de 
secretaris begon zich af te tekenen. Pensionarissen als Jacob Cats (1629-1636), Herbert van 
Beaumont (vanaf het vertrek van Cats), Nicolaas Ruysch (1640-1650), Johan de Witt 
(1650-1653), Govert van Slingelandt (1653-1664) en Nicolaas Vivien (1664-1672) waren 
niet ook gelijktijdig secretaris. De secretarissen Matthijs Berck en diens zoon en opvolger 
Johan droegen wel de titel pensionaris, maar voerden niet of slechts bij uitzondering de 
bijbehorende werkzaamheden uit. Matthijs werd bij zijn overlijden in 1655 zelfs ‘eerste 
pensionaris en secretaris’ genoemd. De instructie op de secretarie van 1668, opgesteld na 
het overlijden van Johan Berck, stelde de functies van secretaris en pensionaris 
onverenigbaar.348 
 
Na het overlijden van Rochus Molenschot in 1676 besloot de Oudraad zelfs geen 
pensionaris meer aan te stellen en nam burgemeester Arend Muys van Holy het ambt waar. 
Deze was overigens eerder secretaris geweest (1668-1674). Na de wetsverzetting door 
Willem III en het nieuwe regeringsreglement van 1674 bleven de ambten van secretaris en 
pensionaris gescheiden.349 Vanaf dat jaar waren er steeds twee secretarissen en een 
pensionaris. De pensionaris opereerde vooral vanuit het logement van Dordrecht in Den 
Haag.350 Regelmatig kwam hij echter naar Dordrecht om rapport uit te brengen in de 
Oudraad.351 Formeel stelde tenminste vanaf 1668 de pensionaris de resoluties van de 
Oudraad op, waarin hij ook de voornaamste rapporteur over het verhandelde in Den Haag 
was.352 Het is niet vast te stellen in hoeverre aan dit voorschrift de hand is gehouden. Het 
                                                           
344 Resolutie Oudraad, 22 juli 1629; SA 3, invnr 45.  
345 Een benoemingsakte ontbreekt, zijn aanstelling blijkt uit de stadsrekening over 1623; SA 3, invnr 2637. De 
resolutie van 18 maart 1634 waarbij de Oudraad hem tot tweede pensionaris en secretaris benoemde, moet gezien 
worden samen met de benoeming van Herbert van Beaumont tot derde pensionaris; de resolutie regelt vooral de 
rangorde tussen beiden.  
346 Cats werd 22 juli 1629 benoemd; in 1636 werd hij raadpensionaris van de Staten van Holland. Van Cats’ 
Haagse activiteiten voor Dordrecht in Den Haag geven twee delen particuliere notulen van de vergaderingen van 
de Staten van Holland over 1623-1627 blijk; NA, Archief  Dagvaarten en besoinges van de stemhebbende steden, 
invnrs 2-3. 
347 Resolutie Oudraad 3 juli 1636; SA 3,invnr 45, fol 157. 
348 Resolutie Oudraad 20 februari 1668; SA 3, invnr 51, fol 92-99vs. 
349 Van de Wall, Handvesten, 1874 ev. 
350 Het archief van de gedeputeerden in Den Haag is vooral het resultaat van de activiteiten van de pensionaris. 
Een belangrijk bestanddeel daarin zijn de dossiers van de verschillende besoignes waarvan Dordrecht voorzitter 
was. (SA 3, invnrs 1164-1192).  
351 SA 3, invnr 865 is een pak met klad-notulen van de bijeenkomsten die de voorzittend burgemeester met de 
pensionaris voerde voorafgaande aan de vergaderingen van de Oudraad (1712-1739). 
352 Reglement secretarie 1668, art. 16. 
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lijken steeds de secretarissen te zijn die bij toerbeurten als notulist optreden, mede 
veroorzaakt doordat het ambt van pensionaris geruime tijd door een magistraat vervuld 
werd. De oudste bewaard gebleven kladresoluties van na 1668 dateren van 1684-1686; deze 
zijn geschreven door secretaris Herman van den Honert; de daaropvolgende over 1697-
1699 zijn ook weer van de hand van de secretaris, in dit geval Johan de Witt.353 Uit de 
instructie voor de pensionaris van 1685 blijkt dat de secretarissen met het opstellen van 
resoluties van de Oudraad belast waren (zie verder hoofdstuk 7). 
 
De secretarissen waren verantwoordelijk voor de interne organisatie van de secretarie. De 
meesten hadden een juridische vorming en konden – indien nodig – de schepenen bij het 
vinden van het vonnis bijstaan. De scheiding van de ambten secretaris en pensionaris was 
vooral bedoeld om meer structuur in de secretarie aan te brengen en leiding te geven aan de 
klerken in de omvangrijker wordende administratie.  

Het reglement van 1668 
De aanleiding tot het opstellen van het reglement op de secretaris van 1668 was het 
overlijden van secretaris mr. Johan Berck, de zoon van Matthijs en dus de kleinzoon van 
ridder Johan Berck. Matthijs had al in 1645 van de Oudraad, met een beroep op zijn lange 
staat van dienst van hemzelf en zijn vader, de toezegging weten te krijgen dat zijn zoon 
Johan hem als secretaris zou mogen opvolgen.354 
 
In 1652 mocht Johan Berck zijn vader op de secretarie als ‘confrater’ gaan bijstaan; hij 
legde daarvoor zijn schepen-ambt neer.355 Op 3 juli 1655 volgde Johan zijn zojuist 
overleden vader daadwerkelijk op als pensionaris en secretaris, onder afstand van de 600 
pond per jaar die zijn vader als pensionaris genoot. Het was hem, naar eigen zeggen, niet 
om het inkomen te doen. Diezelfde dag legde hij de eed af.356 
Johan Berck overleed kinderloos in december 1667357, maar het is de vraag of een 
eventuele zoon voor opvolging in aanmerking zou zijn gekomen. Alvorens een of twee 
nieuwe secretarissen te benoemen, wilde de Oudraad zich bezinnen op de organisatie van 
de secretarie. Daarvoor werd een zware commissie benoemd, bestaande uit de 
burgemeesters, oud-burgemeesters, twee ‘gewone’ oudraden, twee schepenen, de schout, 
twee Achten en pensionaris Vivien.358 De opdracht die deze commissie meekreeg, te 
onderzoeken 
 

 “… wat ordre ende reglement ter secretarije gearresteert ende voortaen in 
practijcque gebracht en punctelijck geobserveert soude connen en behooren te 
werden, tot redres van de secretarije ende ten dienste van de goede ingeseteten 
deser stad … “ 

                                                           
353 SA 3, invnrs 200-a en 201.  
354 Resolutie Oudraad 25 maart 1645; SA 3, invnr 46, fol 35. Extract uit de resoluties: SA 3, invnr 1101. 
355 Resolutie Oudraad 21 februari 1652, SA 3, invnr 47, fol 227vs. 
356 Resolutie Oudraad 3 juli 1655; SA 3, invnr 48, fol 114-116. 
357 NNBW 1, 308. 
358 Resolutie Oudraad 2 januari 1668; SA 3, invnr 51, fol 74vs. 
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roept vragen op over de discipline die op de secretarie heerste, niet alleen onder Johan 
Berck, maar ook tijdens de ambtsbediening van diens vader en grootvader. Johan (1) had de 
secretarie al spoedig regelmatig aan vervangers overgelaten. Artikel 32 van de kort na zijn 
vertrek naar Venetië opgestelde Ordonnantie op het procederen wijst niet op een grote 
discipline: 
 

 “Eyntelijck sal mede ordre gestelt worden dat de ghefurneerde processen 
trouwelijc bewaert ende in cassen daertoe te maecken opghesloten sullen werden, 
sonder ymant daer toe acces te gheven; ende sal de secretaris, het furnissement 
opgenomen hebbende, de sleutel van de voorschreven cassen worden bevolen, die 
mitsdien voor de ghefurneerde stucken sal hebben te verantwoorden.”359 

 
Op het conto van Jan Berck (sr) kan waarschijnlijk nog wel de splitsing van de 
schepenprotocollen in 1593 geschreven worden, hoewel ook de gelijktijdig optredende 
substituut mr. Herman Spieghel daarin een rol gespeeld kan hebben.360 Het is misschien 
Matthijs geweest, die begonnen is de resoluties van het gerecht en de Oudraad te 
registreren, maar hij liet het uitschrijven van de net-resoluties uiteindelijk aan zijn zoon 
over. (zie hoofdstuk 7) Onder Matthijs is het eerder genoemde houten boek zoek geraakt.361 
(Zie hoofdstuk 5). Johan (2) heeft het krediet de resolutieboeken van de Oudraad in orde 
gebracht te hebben; ook is nog onder zijn secretariaat in 1664 een afzonderlijke serie 
resolutieboeken van het gerecht begonnen. Aan hem mag ook de index op de 
hypotheekakten toegeschreven worden.362 Hij begon (weer) met een burgerboek (1658), als 
afsplitsing van de door zijn vader in 1649 aangevangen rekestboeken van het gerecht.363 
Maar aan het archief is zeker geen goed georganiseerde secretarie af te lezen. In de eerste 
helft van de zeventiende eeuw zijn er bijvoorbeeld aanzienlijke hiaten in verschillende 
series civiele rollen. De certificatieboeken, die in 1593 beginnen, zijn na 1644 niet meer 
voortgezet. In 1668 werden ze weer als extra ordinaris rollen van dinghtalen 
voorgeschreven “opdat de selve van de respective liassen der procureurs affgetrocken 
sijnde, niet vermist mogen werden.”364 Leden van het stadsbestuur namen registers mee 
naar huis en brachten deze niet altijd mee terug. Pensionaris Vivien kreeg van de Oudraad 
de opdracht om de series resoluties van de Staten van Holland weer te completeren door de 
registers die bij magistraten berustten terug te halen, of eventueel opnieuw te laten 
kopiëren.365 Gelijktijdig werden de nieuwe secretarissen opgedragen ervoor te zorgen dat de 
                                                           
359 Ordonnantie ende reglement van procederen ter camere judiciële der stadt Dordrecht, gearresteert bij de Eer. 
ende Achtb. Heeren, mijn Heeren schoutet, burgemeester, schepenen, raden, outraden ende goede luyden van den 
Achte der voorschrever stede. Den 25. May 1624. Collectie Verordeningen (134), invnr 10, fol 20 ev. 
360 Zie het hoofdstuk 6. 
361 Merkwaardig is dat er tijdens de rel die daarover in 1647 ontstond, secretaris Matthijs Berck buiten schot 
gebleven lijkt te zijn, tenzij hij de deliberatries daarover in de Oudraad niet genotuleerd heeft. 
362 ORA, invnr 848, aangelegd in 1653, dus nadat Johan zijn vader daadwerkelijk bijstond. Dit register wordt 
expliciet genoemd in het Regelement van 1668, art. 11) 
363 De burgerboeken in SA 3, invnrs 1974 ev; de rekestboeken in het Oud rechterlijk archief, invnrs 61 e.v. Zie 
verder hoofdstuk 6. 
364 Reglement secretarie 1668, art 20; nu ORA, invnr 910 ev, attestatieboeken. 
365 Resolutie Oudraad 14 augustus 1669; SA 3, invnr 51, fol 169ev. 
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charters “niet alleen completelijck bewaert, maer oock in goede ordre geredigeert ende 
gehouden werden, omme deselve aenstonts te connen vinden, ende daer door bij 
gelegentheyt den dienst van den stadt te betrachten.” In 1690 kregen de secretarissen 
opnieuw de opdracht alle stadsregisters en resolutieboeken die bij regenten, “particuliere 
heeren” thuis lagen terug naar de secretarie te halen.366  
De instructie voor de klerken van 1726, waarover later meer, droeg hen op te zorgen voor 
“de registers, protocollen, boeken, charters ende papieren, ten eynde deselve van de 
secretarie niet werden gehaalt, verduystert ende te soeken gemaakt, maer in tegendeel 
deselven wel hebben gade te slaan en ider op sijn behoorlijcke plaatse te stellen.”  
 
In 1742 heeft in opdracht van de Oudraad een commissie het reglement van 1668 en de 
instructie voor de pensionaris van 1706 nog aan een onderzoek onderworpen. Tot een 
concreet resultaat heeft dat onderzoek niet geleid. Tot aan het einde van het Ancien Régime 
is het formeel van kracht gebleven.367 

Secretarissen en substituten368 
Na de vaststelling van het Reglement ofte Instructie voor de secretarissen door de Oudraad 
op 20 februari 1668 werden op 7 maart twee secretarissen aangesteld: Arend Muys van 
Holy en mr. Nicolaas van der Dussen.369 Eerstgenoemde was al schepen. In 1645 was hij 
geadmitteerd als notaris, een ambt dat hij tot 1662 had uitgeoefend.370 In 1675 tot 
burgemeester gekozen legde hij zijn ambt als secretaris neer maar nam, na overlijden van 
mr. Rochus van Molenschot in april 1674 het pensionarisambt waar.371 Van der Dussen, 
“door de gonste van haer Ed.Achtb. met een van de secretarisplaatsen deser stadt 
gebenificeert…” nam al in september 1670 ontslag wegens zijn electie tot schepen, een 
eerste stap in zijn carrière als regent. Dit patroon zal zich in de rest van de zeventiende en 
de achttiende eeuw met enige regelmaat herhalen. Het ambt van secretaris werd in 
toenemende mate óf een springplank voor een politieke carrière, of een post ter begeving 
aan familie en vrienden. Toen secretaris Pieter Everwijn van Brandwijk, heer van Gijbeland 
in september 1723 overleed, wist burgemeester Daniel Eelbo zijn neef Richard Paulus in 
diens plaats aangesteld te krijgen. Omdat de benoemde nog ´op studie´ was en ook nog wel 
enige tijd nodig zou hebben deze met een promotie af te ronden, benoemde de Oudraad mr. 
Jacobus van Vechoven als substituut, “dewelcke sig selven nu eenige jaaren herwaerts in’t 
exerceeren vande practijcke met veel reputatie hadde getoont …”372 Ook na afronding van 
zijn studie betoonde neef zich weinig geneigd zelf als secretaris op te treden. Nadat 
substituut Van Vechoven naar Gorinchem was vertrokken namen achtereenvolgens 
Roeland Nolthenius (van 1728 tot 1744) en mr. Jan Beudt (1744-1748) het ambt waar.373 

                                                           
366 Resolutie Oudraad 8 april 1690; SA 3, invnr 60. 
367 Resolutie Oudraad  januari 1742; SA 3, invnr 107, fol 1vs. 
368 Zie voor een lijst van secretarissen en pensionarissen Bijlage 2. 
369 Resolutie Oudraad 7 maart 1668; SA 3, invnr 51, fol 100vs-101. 
370 Protocol: ONA, invnrs 103-113a. 
371 Resolutie Oudraad 7 juli 1676; SA 3, invnr 55, fol 26. Zie over Muys van Holy, Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 
passim.  
372 Resolutie Oudraad 24 september 1723; SA 3,invnr 88, fol 33vs. 
373 Resolutie Oudraad 31 oktober 1744;  SA 3, invnr 109, fol 70vs. 



 

 

 

119 

Niet eerder dan in januari 1748 nam Eelbo zelf de ganzeveer ter hand, om in maart 1756 
om gezondheidsredenen aan de Oudraad te verzoeken of Jan Beudt hem opnieuw mocht 
vervangen. De raad bewilligde, omdat Beudt zijn bekwaamheid ook al had bewezen als 
substituut voor mr. Jacob Karsseboom.374  
Deze Jacob Karsseboom was een vergelijkbaar geval. Zijn vader Jeronimus was 25 maart 
1729 Pieter Eelbo als secretaris opgevolgd. Op 3 april 1745 diende hij zijn ontslag in ten 
gunste van zijn zoon. Vanwege diens jeugdige leeftijd – hij was 12 jaar – zou vader 
Karsseboom blijven waarnemen.375 Twee jaar later nam eerdergenoemde Jan Beudt het 
waarnemerschap van Karsseboom sr over, omdat deze tot burgemeester was gekozen.376 Na 
voltooiing van zijn studie vervulde Jacob Karsseboom zelf de functie van secretaris en zou 
dat tot 1786 blijven doen.377 
Een derde voorbeeld, uit dezelfde periode, zijn vader en neef Hoeufft. Mr. Pieter Hoeufft, 
de vader, verwierf het ambt op 8 januari 1759 als opvolger van Pieter Eelbo. Al twee 
maanden later nam hij “om eenige redenen” ontslag.378 Drie weken later verzocht neef 
Pompejus met het secretarisambt bedeeld te mogen worden. Er was echter een formeel 
probleem: hij was weliswaar inwoner en burger van Dordrecht, maar geboren Brabander, 
waar zijn vader destijds ecclesia causa woonde. De secretaris diende geboren Hollander te 
zijn. Pompejus slaagde er echter in om de noodzakelijke acte van naturalisatie van de Staten 
van Holland te krijgen en dus stond niets zijn benoeming in de weg. De presiderend 
burgemeester achtte hem bekwaam en gekwalificeerd en de Oudraad volgde zijn advies; op 
3 mei legde de nieuwe secretaris in handen van de schout de eed af.379 Nauwelijks een 
maand later verzocht hij echter of,  
 

“ter oorsaeke van de ongewoonheid van het behandelen van saeken tot het 
secretaris-ampt behoorende, zoude konnen dienstig zijn, dat hij, suppliant, in het 
bedienen van sijn secretaris-ampt bij provisie voor eenigen tijdt wierde 
geadsisteert door sijn oom, de heer mr. Pieter Hoeuft, in den Oudraad dezer stadt, 
die sig daertoe niet ongenegen te zijn bij sijne ondertekening dezes verklaert.”  

 
Met tegenzin ging de Oudraad akkoord. In 1748 had hij formeel bepaald dat de secretaris 
zijn ambt persoonlijk moest waarnemen.380 Daarom mocht nu oom Pieter alleen de 
vergaderingen bijwonen en depeches schrijven wanneer neef Pompejus daarbij aanwezig 
zou zijn. Pompejus moest deze zelf ondertekenen.381 Mogelijk wilde de Oudraad handelen 
volgens de resolutie van de Staten van Holland van 23 januari 1748, die de persoonlijke 
uitoefening van ambten verplicht stelde.  

                                                           
374 Resolutie Oudraad 9 maart 1756; SA 3, invnr 123, fol 13 en 13vs. Het rekest van Eelbo is als bijlage bij de 
resoluties ingebonden. 
375 Resolutie Oudraad 3 april 1745; SA 3, invnr 110, fol 35v en 40.  
376 Resolutie Oudraad 17 juli 1747; SA 3, invnr 112, fol 98. 
377 Resolutie Oudraad 5 januari 1753; SA 3, invnr 119, fol 3. Van Dalen, Geschiedenis 221 
378 Resolutie Oudraad 10 maart 1759; SA 3, invnr 125, fol 37vs. 
379 Resolutie Oudraad 3 mei 1759; SA 3, invnr 125, fol 57vs. 
380 Resolutie Oudraad 23 januari 1748; SA 3, invnr 113, fol 3. Richard Paulus Eelbo beriep zich in 1756 op het feit 
dat zijn aanstelling nog van vóór 1748 dateerde.  
381 Resolutie Oudraad 11 juni 1759; SA 3, invnr 125, fol 70vs. 
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Pensionarissen 
Was het secretarisambt dus vooral een object van familiepolitiek, waarbij ook niet Dordtse 
ingezetenen op een snelle manier de plaatselijke regentenklasse konden binnenkomen – 
Karsseboom was bijvoorbeeld een Amsterdammer – de functie van pensionaris zette de 
traditie voort van in de eerste plaats een professioneel ambt te zijn, waarvoor zonodig 
buiten eigen kring geworven werd. Pouwels van Ammersoyen, werkzaam aan het einde van 
de vijftiende eeuw was afkomstig uit Hattum.382 Joost Bets (werkzaam na 1522 –1537) 
kwam  uit Gent.383 Nicolaas Bartholomeusz. de Groot (1537 – 1553) was Delftenaar, maar 
Willem Tielmansz. Scoeck (voor 1552 – 1572) was een Dordtenaar.384 De Zeeuw Cornelis 
van Hogelande (1553 – 1563) was eerder pensionaris van Gouda geweest.385 Zijn opvolger, 
mr. Pieter Cornet, was Brabander.386 Jacob Pauli Hallincg was Dordtenaar, zijn collega 
Joost de Menin (1584-1596) Vlaming. Johan Berck en Andries de Witt waren weer 
Dordtenaren, Jacob Cats was een Zeeuw. Herbert van Beaumont, Nicolaas Ruysch, Johan 
de Witt en volgende waren steeds Dordtenaar. Adolph Visscher, benoemd in 1715 kwam 
uit Den Haag, Carel Bosschaert (1751) uit Rotterdam en Jasper Perduyn (1787) uit 
Middelburg.  
 
Het werkterrein van de pensionaris was in de zeventiende en achttiende eeuw vooral het 
Binnenhof in Den Haag, zeker wanneer er belangrijke besluiten genomen moesten worden. 
Dordrecht beschikte daar sinds 1663 over een eigen logement voor de gedeputeerden aan de 
Vijverberg.387 Tussen 1676 en 1694 had de stad geen pensionaris in dienst, maar nam of 
een van de vroedschapsleden de functie van eerste gedeputeerde waar, of fungeerde een van 
de secretarissen als zodanig. Daarna was steeds de pensionaris de constante factor in de 
Dordtse delegatie. De pensionaris was altijd een gepromoveerd jurist. Hij onderhield de 
contacten tussen de delegatie en de Oudraad. Volgens zijn instructie diende hij steeds 
rapport te komen uitbrengen, eerst aan de presiderend burgemeesters en vervolgens in de 
Oudraad. De besluiten van de Staten moest hij direct ‘extenderen’ om zijn opdrachtgevers 
op de hoogte te houden. Zo mogelijk diende hij elke avond vanuit Den Haag een verslag 
van wat die dag gepasseerd was naar de vroede vaderen te sturen.388 Talrijk zijn 
bijvoorbeeld de brieven van François Teresteyn van Halewijn (1723-1751) waarin hij de 
Oudraad op de hoogte bracht en om nadere aanwijzingen  vroeg bij belangrijke 
stemmingen.389 
De functie was zeker politiek geladen. Na de dood van Teresteyn van Halewijn stuurde de 
Oudraad een drie man sterke delegatie naar de stadhouder om hem te polsen wie hij een 
                                                           
382 Kokken, Steden en staten, 197. 
383 Genealogie Bagelaar. 
384 Buchelius, Inscriptiones, 225-226. 
385 Koopmans, Staten, 247. 
386 Koopmans, Staten, 247; NNBW 4, 459; Balen, Beschrijvinge, 845. 
387 Jan van de Maas (J.L. van Dalen), stelt in een krantartikel uit 1923 (er is hiervan alleen een knipsel in de 
bibliotheek van het stadsarchief, zonder herkomst) dat er geen besluit van de Oudraad tot aankoop was te vinden. 
Er is echter wel een mandaat aan de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge om de koopsom te 
voldoen; resolutie Kamer ten beleide, 3 januari 1663; SA 3, invnr 946, fol 166.  
388 Instructies voor de pensionaris 1685 (SA 3, invnr 58, fol 44vs ev) en vrijwel gelijkluidend 1706 (SA 3, invnr 
71, 13-11-1706, p 119). 
389 Resoluties Oudraad, passim. Opvallend is zijn bijna onbeholpen handschrift.  
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geschikte kandidaat achtte.390 Hoe dominant de pensionaris kon zijn, blijkt uit het optreden 
van Cornelis de Gijselaar, die hoewel ambtenaar, samen met zijn Amsterdamse en 
Haarlemse collega’s tussen 1780 en 1787 de oppositie tegen de stadhouder leidden. Het 
kostte hem in 1787, toen de Pruissen Willem V weer in zijn positie hadden hersteld, zijn 
baan.391 
 
Een goede pensionaris was veel waard. Joost de Menin wist dan ook een veel beter 
tractement te bedingen dan zijn collega’s.392 Dat het stadsbestuur wel wat voor zijn eerste 
minister over had, blijkt ook bij Adolph Visscher. Toen deze in 1720 door Rotterdam werd 
benaderd, bood Dordrecht hem een benoeming als extra-ordinaris gecommitteerde ten 
beleide tegen 600 gulden per jaar, wat een salarisverhoging van 50% betekende.393 Carel 
Bosschaert, pensionaris van Schiedam, kreeg daarboven nog eenzelfde ‘douceur’ toegezegd 
plus vrijstelling van de betaling van het ambtgeld.394 Ook Jasper Perduyn ontving in 1789 
een extra verhoging van 600 gulden.395 Toen Bosschaert in 1770 om gezondheidsredenen 
om een tweede pensionaris vroeg – vooral de vergaderingen van de Staten en het reizen 
vielen hem zwaar – en daarvoor zijn reguliere tractement inleverde, was de Oudraad hem 
prompt ter wille in de hoop dat Bosschaert zoveel mogelijk van dienst zou kunnen blijven. 
De raad zag zich node beroofd van “een minister, wiens kundige ervarenheid, zonderlinge 
assidiciteit, getrouwen ijver en voorzigtige devotie, zoo in stads- als in ’s lands zaaken, hun 
edele groot achtbaren te meermalen ondervonden hebben…”396 In geval hij toch nog voor 
de stad naar Den Haag zou willen, mocht hij zijn kamer in het logement behouden; de 
tweede pensionaris moest genoegen nemen met een van de kamers aan de achterzijde.397 

De secretarie 
De secretarie diende zowel het bestuur als de rechtspraak. Dordrecht kende geen 
afzonderlijke griffie, zoals dat bijvoorbeeld wel in Leiden, Delft en Rotterdam het geval 
was. Onder leiding van de secretarissen was op de secretarie een aantal klerken werkzaam. 
Bij gebrek aan bronnen is voor de zeventiende eeuw weinig over hen bekend. De instructie 
van 1591 voor de net benoemde Johan Berck maakt melding van “de gemeene clercken van 
de secretarije”. Zij waren door een eed tot geheimhouding gehouden.398 In de rekeningen 
komen ze zelden voor; waarschijnlijk kregen ze toen hun salaris van de secretaris, die ze 
ook aannam en opdrachten gaf. Het reglement op de secretarie van 1668 is heel duidelijk 
over de salariëring: de secretaris zelf kreeg geen salaris, maar trok zijn inkomen uit de 

                                                           
390 Instructie en commissie in de resoluties van de burgemeesters, 5-7-1751. SA 3, invnr 851, fol 115vs. 
391 Van Dalen, Geschiedenis, 1149 e.v.; AGN VIII, 148; Schama, Patriots, passim. 
392 Vermaseren, “Levensschets”. 
393 Resolutie Oudraad 25 oktober 1720; SA 3, invnr 85, fol 39vs. 
394 Resolutie Oudraad 9 augustus 1751; SA 3, invnr 116, fol 87; idem 18 augustus 1756 en 13 december 1759.  
395 Resolutie Oudraad 22 juli 1789; SA 3, invnr 156, fol 63. De verhoging werd nog nadrukkelijk vermeld in de 
thesauriersrekening over 1795 voor de bereking van de ene maand salaris die hij over dat jaar tegoed had. SA 4, 
invnr 324-b. 
396 Resolutie Oudraad 16 oktober 1770; SA 3, invnr 137, blz 330. 
397 Instructie voor de tweede pensionaris, artikel 17. Resolutie Oudraad 22 oktober 1770; SA 3, invnr 137, blz 333; 
insertie 51. 
398 SA 1, invnr 670, folio 126ev; (gedrukte inventaris nr X.20) 
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verrichtingen die hij voor burgers en andere belanghebbenden verrichtte; bovendien moest 
hij de klerken betalen. De klerken, van hun kant, mochten “… de luyden ter secretarie te 
doen hebbende, niet vermogen te exactioneren, maer haer tevreden houden met het geene 
haer voor salaris bij de secretarissen wert toegevoegt.” Het inkomen van de secretarissen 
was zeker aantrekkelijk te noemen, in het midden van de achttiende eeuw lag het rond de 
2.600 gulden per jaar, meer dan het dubbele van wat toen de pensionaris aan tractement 
genoot.399 
De eerste en tweede gezworen klerk ontvingen toen – mogelijk sinds 1726 toen een 
afzonderlijke instructie voor de klerken werd vastgesteld400 - een tractement van 
respectievelijk 225 en 150 gulden, vermeerderd met emolumenten die ze genoten als 
curator van insolvente boedels. De eerste klerk had ook nog enig inkomen uit zijn 
assistentie bij de venduties.401  
 

“Voorts sijn nog ter secretarie twee jongelingen, dewelke om sig te exerceeren 
sonder eenig tractement aldaar schrijven en welker emolumenten bestaan in 
fooijtjes van expeditie, het thuijsbrengen van transportbrieven en diergelijke, 
waertoe geen gelt staat en ieder geeft wat hem goeddunkt, waarvan sij seggen geen 
nette aanteekening gehouden te hebben als dienende tot haar sakgelt en na haar 
calculatie geen 50 gulde voor ieder bedraagt en daarom ’t selve onder eede niet te 
konnen opgeven”.402 

 
De gezworen klerken namen verschillende taken van de secretaris waar.403 Alle edities van 
de Ordonnantie ende Reglement op de maniere van procedeeren voor de kamere Juditiële 
der stadt Dordrecht … bepaalden dat de secretarissen het bijhouden van de registers onder 
de klerken moeten verdelen. Elke klerk moest een bepaald register worden toegewezen.404 
Ze dienden de procureurs, de ‘practisijns’ zo mogelijk daags voor de zitting ter secretarie te 
laten komen om de dienende zaken netjes in het protocol te kunnen brengen.405 Ook 
moesten ze een register houden van zaken die door de Oudraad commissariaal waren 
gemaakt en een extract van de betreffende resoluties in de zak van de presiderend 
burgemeester doen.406 De resoluties van de Oudraad werden zeker vanaf het begin van de 
achttiende eeuw door hen regelmatig in het net geschreven.407 

                                                           
399 SA 3, invnrs 1148-1150, afrekeningen van de klerken met de secretaris. Vooral SA 3, invnr 1929 (1748); de 
secretarissen meldden, om verlaging van het ambtgeld te verkrijgen, dat het inkomen door de afschaffing van de 
verpachtingen van de belastingen hun inkomen achteruit gaat, maar kunnen niet aangeven hoeveel.  
400 Resolutie Gerecht 5 september 1726: Reglement ofte instructie waer nae de klerken ter secretarie haer sullen 
hebben te reguleren; ORA invnr 16, fol 148vs; afschrift SA 3, invnr 1108. 
401 SA 3, invnr 1931 (1749). 
402 SA 3, invnr 1931. 
403 Resolutie Oudraad 6 december 1746; SA 3, invnr 111, staat toe dat de eerste gezworen klerk de secretaris bij 
afwezigheid kan vervangen.  
404 Gedrukte Ordonnanties van 1624, 1648 (herdruk 1653), 1663 (herdruk 1682) en 1694, die niet in werking 
getreden zou zijn. Verschillende exemplaren in de collectie keuren en verordeningen (134).  
405 Instructie 1726, artikel 10. 
406 Het voorgeschreven register bevindt zich niet meer in het archief. De stukken in de zak van de burgemeester 
zijn beschreven in de rubriek ‘Bemoeienissen’ in het archief van de burgemeesters; SA 3, invnrs 909-943. Vrijwel 
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De secretarissen en hun klerken verrichten hun werk in de secretarie, de grote zaal, waarin 
de Oudraad vergaderde, de schepenkamer en gedurende de rechtzittingen in de vierschaar 
in het stadhuis. De kantoren van de secretarie waren gevestigd in enkele aangebouwde 
woonhuizen, aan de Groenmarktzijde van het stadhuis. De stad had in 1615 een tweede huis 
aangekocht ter uitbreiding van de secretarie.408 Daar was tot 1680 ook de ingang tot het 
stadhuis, voordat het huidige stadhuisplein werd aangelegd. In het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw waren er nogal wat bouwactiviteiten, vermoedelijk om een oplossing 
voor het ruimtegebruik te vinden. Er zou zelfs sprake zijn geweest om een nieuw stadhuis 
te bouwen.409  In 1726 vond een inwendige verbouwing plaats, met name in de secretarie en 
de thesaurie. Gelijktijdig werden secretarie en thesaurie gereorganiseerd. Vermoedelijk zijn 
toen ook de kasten aangebracht waarin substituut-secretaris Jacobus van Vechoven de 
series registers van het archief plaatste.410  

Het comptoir ten beleide 
Aan de andere zijde van het stadhuis, van de secretarie gescheiden door de grote zaal – 
waarin ook de vierschaar was - en schepenkamer waren de vertrekken van de 
burgemeesters en de thesaurie: het comptoir ten beleide. De burgemeesters en thesauriers – 
vóór 1674 de kamer ten beleide van stadszaken - hadden hun eigen ondersteunend 
ambtelijk apparaat. Aan het eind van de achttiende eeuw waren dat de secretaris van de 
burgemeesterskamer, de commies ter thesaurie en de ontvanger ten beleide.411 De 
ontvangers van de verponding en van de stads- en schaftgelden hielden, voor zover na te 
gaan, geen kantoor op het stadhuis. De belangrijkste was de ontvanger ten beleide, of zoals 
de officiële titel luidde: de ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge. Deze 
functie was in 1585  ingesteld om de aan Dordrecht opgelegde quote voor de oorlogvoering 
te administreren. De eerste ontvanger was Arend Maartensz., voor wie 30 december 1586 
een instructie werd vastgesteld.412 De aanstelling was voor zes jaar, maar werd 
klaarblijkelijk verlengd. Arend Maartensz. zou tot 1625 in dienst van de stad blijven. Als 
secretaris van de kamer ten beleide schreef hij de depeches en hield notulen van hetgeen 
verhandeld werd, maar zijn belangrijkste taak was de administratie van de voor de oorlog 
bestemde belastingen. Die laatste functie werd op den duur zo belangrijk dat de Oudraad in 
1726 besloot de functies secretaris van de burgemeesterskamer en ontvanger van de 

                                                                                                                                                    
zeker heeft het grootste deel van de stukken beschreven in de rubriek ‘Bemoeienissen van de Oudraad’, SA 3, 
invnrs 401-790, dezelfde herkomst. 
407 Behalve uit de handschriften blijkt dat uit de instructie voor de pensionaris van 1706 (Resolutie Oudraad 13 
november 1706; SA 3, invnr 71, blz 119). 
408 Stades, Stadhuis, 83. Het volgende is ook op haar grondige studie van de bouwgeschiedenis van het stadhuis 
gebaseerd. 
409 Lips, Wandelingen, 101 is nogal speculatief. 
410 De bestekken voor deze verbouwing in SA 3, invnr 2908, de nrs 674, 685 en 687. De inventaris van Vechoven: 
SA 3, invnr 3. 
411 Herenboekje 1794. 
412 Van de Wall, Handvesten, 1489. Van de Wall, die zelf het ambt van secretaris van de burgemeesterskamer had 
bekleed, moest voor deze instructie gebruik maken van een in particulier bezit zijnd privilegeboek. Zie voor Arend 
Maartensz. Lips, Wandelingen, 471-474. 
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penningen gedestineerd ten oorloge (toen doorgaans ontvanger ten beleide genoemd) te 
scheiden.  
Gelijktijdig werd de functie van secretaris van de burgemeesterskamer samengevoegd met 
die van de thesaurie.413 De thesauriers bleven wel beschikken over een eigen klerk, die 
tevens de rantsoenpenningen inde. In 1783 werd de functie van commies ter thesaurie 
ingesteld, vanaf 1791 gecombineerd met die van klerk. 
 
De splitsing van de functies van secretaris en ontvanger in 1726 geeft ook het toegenomen 
belang van de burgemeesterskamer weer, maar veel werk en inkomen gaf het ambt van 
secretaris in elk geval niet. Slechts twee dagen per week hoefde hij op kantoor te 
verschijnen om de resoluties, aanstellingsacten en brieven te schrijven, rekesten te 
registreren en zorg te dragen voor de regelmatige afhoring en verrekening van de 
particuliere en generale rekening. De werkdruk was zo laag dat toen Pieter Hendrik van de 
Wall als tweejarige op voorstel van burgemeester Pieter Eelbo, zijn grootvader van 
moederszijde, het ambt toegewezen kreeg, eerst Nolthenius en later Beudt het konden 
waarnemen naast hun werk als substituut-secretaris van het gerecht en Oudraad.414 
Nolthenius was trouwens al sinds enkele jaren substituut voor Van de Walls voorganger mr. 
Paulus Gevaerts.415 In december 1764 heeft de Oudraad nog overwogen het ambt samen te 
voegen met dat van secretaris van de weeskamer.416 In 1780 dachten de burgemeesters daar 
anders over toen hun secretaris mr. Willem Bartholomeus van den Santheuvel verzocht zo 
nu en dan te mogen absenteren vanwege ‘domistieke bezigheden’. De heren wilden echter 
het risico vermijden op enig moment zonder minister te zitten en stelden daarom tijdelijk 
een tweede secretaris aan. Bij overlijden of ontslag van de eerste zou deze functie 
onmiddellijk vervallen. Evenmin mocht de benoemde aanspraak maken op het 
secretarisschap.417 Het heeft er de schijn van dat de burgemeesters al Van den Santheuvels 
zoon Hendrik Lodewijk als kandidaat op het oog hadden, want deze volgde in 1784 zijn 
vader op en niet de als tijdelijk tweede secretaris aangestelde Jacob Hendrik Hoeufft.418 Met 
de opheffing van de bestuursorganen in januari 1795 verdween ook het ambt van secretaris 
van de burgemeesterskamer. 

De ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge (ten beleide) 
De voornaamste reden van de scheiding van de functies van secretaris en ontvanger van de 
penningen gedestineerd ten oorloge in 1726 was dat de ontvanger zich ontwikkeld had tot 

                                                           
413 Resoluties Oudraad 5 en 24 juni 1726; SA 3, invnr 91, fol 33; Van de Wall, Handvesten 1489-1490. 
414 Resolutie Oudraad 28 juli 1739; SA 3, invnr 104, fol 45vs. In 1755, na afronding van zijn studie rechten in 
Utrecht, legde Van de Wall zelf de eed af; resolutie Oudraad 31 december 1755; SA 3, invnr 121, fol 218vs. Nog 
geen 9 maanden later benoemde de Oudraad opnieuw een substituut, Jasper Perduyn; SA 3, invnr 123, fol 89. Op 
9 januari 1764 verzocht Van de Wall, die inmiddels zijn plaats in de Dordtse magistratuur had verworven, ontslag 
als secretaris. SA 3, invnr 132  
415 Resolutie Oudraad 31 januari 1736; SA 3, invnr 101, fol 7. Het Herenboekje 1744/5 vermeldt hem ook als 
secretaris van de Waterschepenen. 
416 Resolutie Oudraad 24 december 1764; SA 3, invnr 132, fol 78. 
417 SA 3, invnr 1117. 
418 Van Dalen, Geschiedenis, 221. 
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een spil in het stedelijk financieel systeem, zoals bijvoorbeeld al blijkt uit artikel 18 van 
zijn instructie van 1656:  
 

“Ende sal den voornoemden ontfanger gehouden wesen de sloten van de 
rekeningen van de tresoriers ende alle andere comptable persoonen van tijt tot tijt 
in te vorderen ende te doen suyveren. Ende opdat d’heer borgemeester in der tijt 
ende gecommitteerden ten beleyde volcomen kennisse souden mogen hebben hoe 
het mette voornoemde sloten van rekeningen is staende, sal daervan ten minsten 
alle drye maenden, te weten op d’eerste vergaderinge in de derde maent, doen 
omstandich rapport ende daer beneffens overleveren een pertinente staet van de 
restanten van de voors sloten, als mede doceren wat devoiren hij daer omtrent 
heeft gedaen omme als dan verder daer op gedelibreert te worden.”419 

 
De ontvanger ten beleide was veel meer dan de administrateur van de voor het gewest 
bestemde belastingen. Hij rekende af met de ontvanger van de verponding en zorgde dat 
daaruit de quote aan de gemenelandsontvanger werd afgedragen. Hij onving van deze 
garnizoensgelden en de terugbetaling van eventueel gegeven voorschotten. Voorts inde hij 
het ambtgeld, een gewestelijke belasting op “publieke” ambten, hetzij in dienst van de stad, 
hetzij waarvoor toestemming voor de vervulling van de functie van het stadsbestuur nodig 
was, zoals zakkendragers, beurtschippers, klapwakers, appeltonsters en notarissen.  
Langzamerhand nam de ontvanger steeds meer zaken van de thesaurier van het groot 
Comtoir over, zeker waar het gewestelijke zaken betrof. Maar niet alleen dat. Bijna het hele 
beleid ten aanzien van renteleningen en andere wijzen van financiering verschoof naar deze 
ontvanger.420 De instructie van 1636 droeg hem op van tijd tot tijd de sloten van de 
thesauriers- en andere rekeningen in te vorderen.421 In 1673 was hij het die voor de beide 
thesauriers leningen aanging; hij ‘subsidieerde’ deze uit zijn overschotten en indien hij zelf 
met een negatief saldo sloot – en dat niet kon compenseren met batige sloten van de vorige 
rekening – zocht hij eerst het tekort op te lossen door afrekening met andere comptabele 
ambtenaren. Zo was hij het ook die in 1663 voor de financiering voor het logement van de 
Dordtse gedeputeerden in Den Haag zorgde.422 De aankoop van de heerlijkheden ’s 
Gravendeel en Papendrecht waren door hem gefinancierd; hij nam daarvoor dan ook het 
batig slot van de rekeningen in ontvangst. 
Zijn toegenomen belang is af te lezen aan de wijze waarop zijn rekening werd afgehoord. 
Waren dat voor de rekening 1621/1622 de burgemeesters en andere gecommitteerden te 

                                                           
419 Instructie voor Abraham Stoop als secretaris van de Camere van de thesaurie en ontvanger van de penningen 
gedestineerd ten oorloge,, vastgesteld door burgemeester en schepenen, 18-11-1656. ORA, invnr 143 
(ongefolieerd). 
420 In haar boek over renteleningen van Haarlem, Zwolle en Dordrecht heeft Manon van der Heijden de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide volledig over het hoofd gezien. Ook Nusseling in zijn hoofdstuk over de stedelijke 
financiën van Dordrecht in de zeventiende en achttiende eeuw heeft geen gebruik gemaakt van deze bron. 
421 ORA, invnr 143 (Actenboek), ongefolieerd. 
422 Resolutie Kamer ten beleide 3 januari 1663; SA 3, invnr 946 fol 166. 
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beleide, voor de rekening over 1675 waren het de vier regerende burgemeesters, twee 
leden van de Oudraad, twee leden van het gerecht, twee uit de Achten en de pensionaris. 423  
De ingrijpende bestuurswisseling in 1794/5 liet deze functie bestaan. Bij de herziening van 
het belastingstelsel en de reorganisatie van de Dordtse financiën in 1809 is ze definitief 
opgeheven. Burgemeester en wethouders kenden de laatste ontvanger ten beleide, 
J.Rombouts, een pensioen toe van 300 gulden per jaar, waarvoor hij dan, indien nodig, 
beschikbaar moest blijven voor het geven van inlichtingen.424. 
 

 Functie 1678 1744/5 1753 1794 

Secretarie Pensionaris 1 1 1 1 
 Secretaris 2 2 2 2 
 Secretaris huwelijkszaken  1 1 1 
 Gezworen klerken 2 2 2 2 
 Kamerbewaarders 2 2 2 2 
 Kamerbew huwelijkszaken 1 [1] [1] [1] 
 Stadsboden 5 4 4 4 
 Concierge stadhuis 1 1 1 1 
Thesaurie Secretaris burgemeester 1 1 1 1 
 Ontvanger ten beleide 1 1 1 1 
 Klerk thesauriers 1 1 1  
 Commies der thesaurie    1 
 Stadsfabriek 1 1 1 1 
 Kamerbewaarder thesaurie  [1] [1] [1] 

 
Tabel 4.3: Personeel op het stadhuissin de zeventiende en achttiende eeuw 

 
Toelichting: In 1744/5 en later is de ene kamerbewaarder tevens kamerbewaarder van de thesaurie, de 
ander tevens van huwelijkszaken. De secretaris huwelijkszaken is tevens burgemeester.  
De secretaris kamer te beleide was tot 1726 tevens ontvanger van de penningen gedestineerd ten 
oorloge. In 1794 is de secretaris van de burgemeesterskamer ook secretaris van de thesaurie.  
De Stadsfabriek waarschijnlijk niet of nauwelijks op het stadhuis. Deze werd met de werklieden per 
week betaald.  
Kamerbewaarder thesaurie is in 1744/5 en latere jaren tevens kamerbewaarder secretarie. De klerk 
van de thesaurie vanaf 1744/5 ook ontvanger de rantsoenpenningen. De Commies der thesaurie sinds 
1783 is tevens klerk der secretarie en ontvanger van de rantsoenpenningen. 

 

4.4.4 De verambtelijking van de secretarie en thesaurie, 1795-1813/5 
Twee documenten in het archief zijn kenmerkend voor de overgangsperiode die de Bataafs-
Franse tijd voor de Dordtse administratie was. Het eerste is een rapport uit 1808 over de 
administratie van het stadsbestuur aan de landdrost van het departement Maasland, het 

                                                           
423 SA 3, invnr 4037/8, respectievelijk 4091. De hele serie rekeningen: SA 3, invnr 4001-4210 en SA 4, invnr 264 
voor de periode 1795-1809. 
424 Resolutie B&W 18 december 1809; SA 4, invnr 79-d, blz 869. 
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andere een beschrijving van de secretarie, opgemaakt in 1816. Het eerste laat zien dat veel 
uitvoerend werk door de bestuurders wordt gedaan (of althans het college van burgemeester 
en wethouders meende dat). Het tweede stuk geeft een inzicht in de werkzaamheden van de 
klerken op de secretarie. 
 
Het Reglement op het Bestuur van Gemeenten van de Eerste Klasse van 23 October 1807 
bepaalde in hoofdlijnen hoe het gemeentebestuur moest worden ingericht (zie paragraaf 
4.3.2). In opdracht van het landsbestuur verzocht de landdrost van het departement 
Maasland, waartoe Dordrecht onder het Koninkrijk Holland ressorteerde, aan 
gemeentebesturen mee te delen hoe de administratie was ingericht en voorstellen te doen 
hoe deze te verbeteren. In antwoord daarop stelden wat betreft de financiële administratie 
burgemeester en wethouders ingrijpende verbeteringen voor (zie hoofdstuk 8), maar het 
algemene bestuur behoefde geen wijziging, omdat “ … alle verdere administratiën zoo 
eenvoudig zijn en economisch zijn ingerigt, dat zij tot eere onzer voorvaderen verstrekken, 
en onzes inziens voor geene verbeteringen of bezuinigingen vastbaar zijn.” Alle 
regeringsposten waren altijd “onbezoldigde lastposten” geweest waarvoor geen betalingen 
uit de stadskas werden gedaan. En hetzelfde gold voor de bijzondere administraties. Tussen 
de regels van het niet geheel van zelfgenoegzaamheid ontblote rapport suggereren de heren 
dat er elders misstanden heersten, waar regenten in verschillende kamers zitting hebben). 
Dat was in Dordrecht alleen het geval voor de vier weesmeesters en de commissarissen van 
de bank van lening,  
 

“… welk een en ander schier niets, en uit diverse commissariaten, welke absoluut 
niets geven en welk alles inderdaad onder de classe der lastposten, welke ten laste 
der burgerij worden waargenomen, behoren gerangschikt te worden. 
Onder den titel van Commissariaten worden in deze stad beheerd door 
respectievelijk daartoe meest uit de regering benoemde commissarissen.” 

 
Die commissariaten betroffen het beheer van de stadsheerlijkheden, de stadsgorzen en 
landen, het toezicht op de verschillende corporatien en neringen, op de schuit- en 
wagenveren en het schoolwezen. Alleen de weeskamer en de bank van lening hadden een 
bezoldigde secretaris in dienst. De rest moest maar vooral onbezoldigd door 
vroedschapsleden, benoemd door burgemeester en wethouders, worden waargenomen. Ook 
de leden van het comité van koophandel werkten om niet.  
De enige, kleine, verandering die het college voorstelde was het toezicht op de publieke 
scholen voor hoger onderwijs.425 
 
Het rapport zwijgt in alle talen over de ambtenaren op de secretarie en thesaurie. De 
begroting over 1809 geeft alleen een totaalbedrag voor de secretarissen en klerken, 7150 
gulden; een betrouwbare indicatie voor de personele omvang is dat niet.426 
 

                                                           
425 Nationaal Archief, Departement Maasland 1807-1810, invnr 238.  
426 SA 4, invnr 226. 
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Een iets ouder document, een staat van functies uit 1797, verschaft beter inzicht.427 Dit 
document is een lijst van alle mogelijke ambten, betaalde en onbetaalde ‘lastposten’. 
Beperkt tot de functies die als ambtenaar in moderne zin beschouwd zouden kunnen 
worden, levert dat het volgende staatje op: 
 

Ambt/functie Bekleed door Sinds 

Secretarissen428 Mr. P.Gevaerts 1783 
 Mattheus Gillis Rees 1786 
 Mr. Hendrik Lodewijk van den Santheuvel (1784) 1795 
Secretaris van huwelijkszaken Pieter Papillon 1795 
Gezworen klerken ter secretarie Arnoldus Koster 1750 
 Pieter Papillon 1767 
 Servaas Hendrik Lotsij - 
Secretaris van het committee van 
finantie 

Mr. Hendrik Lodewijk van den Santheuvel (1784)1795 

Ontvanger ten beleide Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort 1772 
Kamerbewaarder thesaurie Antony Bruyn 1744 
Commies der thesaurie Gerard den Ouden 1783 
Klerk der thesaurie en ontvanger der 
rantsoenpenningen  

Gerard den Ouden 1791 

Kamerbewaarders Antony Bruyn (1744) 
Pieter Papillon (1770) 

 

Kamerbewaarder van huwelijkszaken Servaas Hendrik Lotsij (1795)  
Stadsboden  Pieter Willem van den Berg (1760) 

Pieter Bruystens (1773) 
Jan Kaaken (1787) 

 

 
Tabel 4.4: Personeel op het stadhuis in 1797. 

 
Ook nu zijn er nog verschillende dubbelfuncties, waarschijnlijk om tot een redelijk salaris 
te komen. De secretaris van huwelijkszaken was niet langer een burgemeester, maar een 
van de oudere  klerken ter secretarie. De secretaris van het comité van financiën was 
vergelijkbaar met de secretaris van de burgemeesterskamer; de post werd nog steeds bezet 
door Hendrik Lodewijk van den Santheuvel. De functie kon nu gecombineerd worden met 
die van één van de stadssecretarissen. Dat waren er in 1797 drie in totaal, zowel voor de 
kamer juditieel, hoewel daarvan de administratie sinds 1795 gescheiden was van die van 
het bestuur – als voor de raad. De secretarissen ontvingen een vast salaris en hoefden niet 
meer, zoals vóór 1795, het inkomen uit de leges en retributies te halen. Uit het archief blijkt 
overigens duidelijk dat de secretarissen het ambt persoonlijk vervulden. 
 

                                                           
427 SA 4, invnr 118. 
428 Pensionaris komt niet in deze staat voor, het ambt was afgeschaft in 1795. 
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Het is opvallend dat alle secretarissen, klerken, kamerbewaarders en boden hun ambt in 
1795 hebben kunnen behouden. Dat veranderde zelfs niet bij de vernieuwing van het 
bestuur op 15 maart 1798. Weliswaar werden, met de raadsleden, ook de drie secretarissen 
Paulus Gevaerts, Mattheus Gillis Rees en Hendrik Lodewijk van den Santheuvel ontslagen, 
maar zij blijken gewoon hun ambt te hebben behouden.429 Direct op deze opgelegde 
bestuurswisseling moest van hogerhand onderzoek worden ingesteld naar de 
betrouwbaarheid van hen die ambten van stadswege bekleedden. De commissie die 
daarvoor op 31 maart benoemd was, bracht al 18 april rapport uit. Ieder die een ambt van de 
stad bekleedde, moest zijn politieke loyaliteit aantonen.430 
Op basis van de ingediende rekesten klasseerde de commissie de functionarissen in drie 
categorieën: waardig, onwaardig en twijfelachtig. Alleen de ‘onwaardigen’ zouden hun 
ambt op moeten geven; onder hen was de ontvanger ten beleide, M. Pompe van 
Meerdervoort, de secretaris van de weeskamer en de secretaris van de Stadsleenbank, die 
tevens directeur van de stads collectieve middelen was. Philip van de Brandeler, ontvanger 
van de verponding, 100ste penning en van de stads- en schaftgelden, die openlijk verklaard 
had niet stemgerechtigd te zijn en geen grondvergaderingen te hebben bijgewoond, genoot 
het voordeel van de twijfel en kon zijn ambt behouden. De secretarissen en klerken komen 
op de lijsten niet voor. 
 
Laatste wijzigingen vonden plaats in 1810 en 1811. Vanaf 1 januari 1810 was er een 
afzonderlijke secretaris voor de vroedschap aangesteld, mr. Petrus Cornelis van den 
Brandeler, een betrekkelijk kleine bediening die hem niet meer dan 200 gulden per jaar 
opleverde.431 Het nieuwe stadsbestuur dat als gevolg van de inlijving bij Frankrijk op 5 
augustus 1811 aantrad (paragraaf 4.3.2) nam ook een nieuwe secretaris aan: Servaas 
Hendrik Lotsij, die van kamerbewaarder in 1797 via gezworen klerk hiermee tot de 
belangrijkste ambtenaar was geworden en dat tot zijn dood in 1845 zou blijven.  

Thesaurie 
In 1795 waren de twee thesauriers van hun ambt ontheven. De commies ter thesaurie, 
Gerard den Ouden, werd belast met hun werkzaamheden, waaronder het opmaken van de 
stadsrekening over 1794. Artikel 34 van het Reglement op de gemeentebesturen van 23 
oktober 1808 bepaalde dat het stadsbestuur aan de landdrost moest melden op welke wijze 
het bestuur en ambtelijk apparaat georganiseerd zouden worden. Burgemeester en 
wethouders achtten alleen een herziening van de thesaurie noodzakelijk en droegen 
desgevraagd Jan Hordijk als thesaurier voor.432 De nieuwe thesaurier werd bijgestaan door 

                                                           
429 Een formele nieuwe aanstelling heb ik niet gevonden; uit de notulen, ondertekening van uitgaande stukken en 
de stadsrekeningen blijkt echter dat ze aan het werk zijn gebleven; Van Santheuvel en Rees vooral bij het Gerecht, 
Gevaerts vooral als secretaris van de raad. Van Dalen, Geschiedenis 235, geeft Pieter Blussé als secretaris, maar is 
zelfs onduidelijk in de vermelding waarvan hij secretaris geweest zou moeten zijn.  
430 Rapport SA 4, invnr 51; de bijbehorende rekesten SA 4, invnr 120. Overvoorde, die het stadsarchief 1795-1813 
inventariseerde, heeft de samenhang tussen beide bestanddelen niet onderkend.  
431 Akte van aanstelling 23 december 1809, in SA 4, invnr 113, fol 271vs. 
432 Resolutie van burgemeester en wethouders 21 november 1808; SA 4, invnr 79-b, blz 632. 
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twee commiezen ter thesaurie.433 Vanaf augustus 1811 heette de functie stadsontvanger, na 
de gemeentewet van 1851 gemeenteontvanger.  

4.4.5 De negentiende eeuw vanaf 1813 
Het tweede document, waaraan het begin van de vorige paragraaf refereerde, markeert het 
einde van de Bataafs-Franse tijd en het begin van de negentiende eeuw.434 Het rapport over 
de secretarie, opgesteld door een raadscommissie onder voorzitterschap van W.B. Donker 
Curtius, dateert van 9 mei 1816. Het geeft een overzicht van de werkzaamheden van de zes 
klerken die er toen werkten, de twee klerken voor de burgerlijke stand zijn hierin niet 
begrepen. De opsteller, waarschijnlijk gemeentesecretaris Servaas Lotsij, klaagde over de 
toename in het werk door de uitvoering van regelingen die van hogerhand zijn opgelegd, 
wat al in de Bataafs-Franse tijd was begonnen. Regelmatig was extra hulp nodig geweest. 
Na de ‘verlossing van’t Fransche juk’ waren de werkzaamheden echter weinig verminderd, 
vooral vanwege de heffing van directe belastingen (nog op Franse voet), de registratie van 
eigendomsveranderingen, patenten (‘een werk thans van verbazend grooter omvang...’), het 
afgeven van extracten, het opmaken van marktberichten en opstellen van rapporten over 
broodzetting. Ook verrichtte de secretarie nu de werkzaamheden die voorheen door de 
secretaris van de thesaurie werden gedaan. Het rapport geeft verder een goed beeld van de 
werkzaamheden, vooral schrijfwerk. 
 
Dirk Kockelis, de eerste klerk was chef de bureau, hij hield toezicht over de anderen, 
verzorgde de expeditie van stukken, inde de leges, hield het repertoire van gepasseerde 
akten bij en registreerde de eigendomsovergangen. Leendert van Aardenne schreef brieven, 
maakte staten en tabellen op en hield de registers van ontvangsten en van patenten bij. 
Cornelis van Heck deed kopieerwerk, schreef brieven, tabellen en rekeningen. Hij had 
toezicht op het bijschrijven van de resoluties, het maken van registers op vroegere notulen, 
opmaken en in het net schrijven van alfabetische en andere registers van de militie en van 
de begroting. Anthony Jonkers kopieerde brieven, aanschrijvingen, publicaties en 
ordonnanties; hield ook het register van publicaties en ordonnanties bij, zorgde voor het 
invullen en stempelen van patenten, het thuisbezorgen van allerlei stukken en deed andere 
boodschappen.  
Ook Bartholomeus van Geluk hield zich bezig met schrijf- en kopieerwerk: van acten, 
resoluties, admissies, etc. “en daar zedert den invoer der Fransche Wetten aan de heeren 
presidenten der stedelijke regeringen is gemandateerd het houden van onderscheidene zeer 
omslagtige boeken of registers wegens den staat der gevangenissen, is dit hele werk .... aan 
hem in’t bijzonder gedemandateerd...”  Arie van Heck, tenslotte, “schoon jongste klerk, 
schrijft al een zeer nette en goede hand”, hij was daarom belast met het bijschrijven van de 
notulen, “welke in’t verleden jaar alleen bijna 1300 pagina’s belopen hebben en dit jaar niet 
minder zullen zijn.” Daarboven schrijft hij brieven, staten en kopieert hij allerlei stukken. 

                                                           
433 SA 4, invnr 79-a, blz 6. 
434 SA 5, invnr 308. Notulen van de raad, 1816-1817, 9 mei 1816. SA 3, invnr 1, blz 54, 65 en 80, insertie 27. Het 
stuk is een bijlage bij een uitvoeriger rapport over de door de stad bezoldigde ambtenaren. 
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Naast deze zes klerken en hun chef, de secretaris, bestond het ambtelijk apparaat nog uit 
een ontvanger, bijgestaan door twee commiezen, de directeur van de stadsbelastingen, 
voorts twee klerken van de burgerlijke stand en een concierge.435  
Vanaf 1851 geven de gemeenteverslagen inzicht in omvang, groei en organisatie van de 
secretarie. In dit jaar waren er behalve de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger elf 
ambtenaren, concierge, bodes en bediende niet meegerekend. Dat aantal bleef tot en met 
1892 ongewijzigd, ondanks de toename van de stedelijke bevolking. In 1858 werd de 
secretarie formeel in bureaus ingedeeld: Algemene zaken, Militie en schutterij en twee 
afdelingen Burgerlijke stand. In 1873 waren er drie afdelingen: Algemene zaken, 
Burgerlijke stand en Financiën (bureau gemeenteontvanger). Aan het einde van de eeuw 
waren er 14 ambtenaren op de secretarie, waar vanaf 1896 een afzonderlijke afdeling 
financiën was, en nog eens vier op het kantoor van de gemeenteontvanger. Vooral de 
nutsbedrijven, veiligheidswet (hinderwet), woningwet en onderwijs gingen extra ambtelijke 
inzet eisen. In 1904 wordt een afzonderlijk bureau fabricage, hinderwet en woningwet 
ingesteld. De secretarie groeide vanaf 1900 dan ook gestaag tot 68 in 1920, verdeeld over 9 
afdelingen en het bureau van de ontvanger. Sinds 1917 waren er afzonderlijke bureaus voor 
onderwijs en registratuur.436 
Na 1920 trad stabilisatie op, zowel wat betreft de organisatie als het aantal ambtenaren.  
 
Grafiek 4.2 laat zien dat groei van het ambtelijk apparaat niet direct parallel liep aan de  
toename van de bevolking. Nieuwe taken en grotere complexiteit van de administratieve 
processen, die meer papierwerk met zich meebrachten, waren belangrijker factoren. 
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Grafiek 4.2: groei van de secretarie afgezet tegen de groei van de bevolking, 1850-1920.  
Geïndexeerd (1850=100) 

                                                           
435 Notulen van burgemeester en wethouders, SA 5, invnr 41. 
436 Bron: gedrukte Gemeenteverslagen.  




