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8 “Een omslagtige en geheel onverstaanbare stadsrekening.” 
De financiële administratie  

8.1 Inleiding 

“…dat, niettegenstaande dit alles, de wijze op welke onze stads finantiën bestuurd 
wierde, zo al in den oorsprong nuttig en bij voortduring onschadelijk, thans egter 
met den geest des tijds en met de algemeene beginselen van regeerkunde in dit 
koninkrijk onbestaanbaar schijnen. Immers, het behoeft wel geen betoog, dat een 
finantieel stelzel, bij ’t welk elke tak van inkomen en uitgaaf een bijzonder van 
elkander onafhangelijk fonds of comptoir heeft; bij ’t welk alle die comptoiren een 
hoofdcomptoir, eene onmiddelijke superintendente directie misschen; bij ’t welk 
ieder comtoir zijne eigene zaken liquideert en verandwoord en uit zoo veele 
liquidatieën een omslagtige en geheel onverstaanbare stadsrekening gevormd 
word; bij ’t welk aanhoudende subsidiën uit de eene cas in de andere worden 
overgestort en een algemeen overzigt belemmeren; bij ’t welk eindelijk niemand, 
die niet zich meer bemoeijingen en werkzaamheden getroost als hem volgens ampt 
en plicht zijn opgelegd, zich eene generale kennis van de stedelijke finantiën kan 
aanwerven, maar zich alleen stuksgewijze leert kennen; het behoeft, zeggen wij, 
geen betoog, dat zulk eene inrichting met het verlangen van Zijne Majesteit en de 
algemeene principen der stedelijke verordeningen geentsints zal instemmen.” 

 
Zo schreven in mei 1808 in weinig vleiende bewoordingen burgemeester en wethouders 
aan de landdrost in het departement Maasland over de manier waarop hun voorgangers de 
financiële administratie hadden georganiseerd.1 De nota vervolgt: 
 

“Onder den naam van Thesaurie, Comptoir ten beleide, Recognitiën en Erfpachten, 
Havenfondsen, Polderreekening, Leenbank, Armefondsen, zag zich het beheer der 
stadsfinantiën in zoo veele takken verdeelt, welker voornaam gebrek daarin 
bestond, dat zij niet op de thesaurie als het hoofdcomptoir en den gemenen stam 
geënt waren.” 

 
In haar studie over stedelijke renteleningen trok Manon van der Heijden eenzelfde 
conclusie: stadsbesturen hadden geen goed inzicht in de financiële positie door de wijze van 
boekhouden; het inzicht in de schuldenlast zou volledig ontbreken. Er was geen kaseenheid, 
verschillende boekhoudingen konden naast elkaar bestaan.2 

                                                           
1 Nationaal Archief. Archieven van het departementaal bestuur van Maasland 1807-1810, invnr 238; zie ook 
paragraaf 4.5.4. 
2 Van der Heijden, Geldschieters, 19-21. 
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Misschien overdreef de voornaamste opsteller van de nota, de commies ter thesaurie Jan 
Hordijk, enigszins, al dan niet om zijn eigen bekwaamheid meer glans te geven en zijn 
ambtelijke positie te verbeteren, maar overzichtelijk kan de financiële administratie van het 
Ancien Régime zeker niet genoemd worden.3 Een vroeg-zeventiende-eeuwse Inventaris 
wat papieren in ieder lade is, geeft een beeld van de complexiteit van de financiele 
administratie. Laden vol met papieren, rekeningen, registers, kohieren enz. met betrekking 
tot afgiften van los- en lijfrenten, schulden, rechten, verpandingen, belastingen etc. Het 
geheel beslaat een periode van enkele decennia. Het meeste daarvan lijkt nu vernietigd te 
zijn. De administratie was dus vele malen complexer dan nu blijkt uit wat over is.4 
 
De inventaris van het stadsarchief 1572-1795 spreekt het door Hordijk geschetste beeld niet 
tegen. Het is Van Dalen, niet kwalijk te nemen dat hij er bij de inventarisatie ook niet 
helemaal uitgekomen is en de plank nogal eens mis heeft geslagen. Voor de hedendaagse 
onderzoeker is dit ondertussen wel een belemmering om de potentieel zo rijke bron te 
benutten. 
 
In dit hoofdstuk analyseer ik de creatie en archivering van de financiële administratie vanaf 
het einde van de zestiende tot aan het begin van de negentiende eeuw onder 
verantwoordelijkheid van de kamer ten beleide, waartoe ook de thesaurie gerekend moet 
worden (zie paragraaf 4.3.1). Het is het archief dat aan de rechterzijde van het stadhuis is 
gevormd en dat bijna letterlijk de tegenhanger is van dat van de secretarie aan de andere 
kant. Het voornaamste doel van deze casus is de samenhang tussen de verschillende 
deeladministraties vast te stellen. Vervolgens ga ik na of er series ontbreken en waarom 
sommige series onvolledig zijn, of lijken te zijn.  

8.2 De beschrijving in de inventaris 

Het grootste deel van de te onderzoeken financiële administratie is beschreven in de 
inventaris van het stadsarchief 1572-1795. De meeste series zijn te vinden in de rubrieken 
XXII, Archief van de thesaurie (in de versie van de inventaris op de website van het 
stadsarchief enigszins verwarrend ‘stukken betreffende de thesaurie’ genoemd) en XXIII, 
Belastingen. Enkele series die tot de financiële administratie gerekend moeten worden zijn 
te vinden in de rubrieken III, Archief van de burgemeesters; VII, Archief van de secretarie 
(‘interne zaken’); XXIV Stukken betreffende de bank van lening – het Archief van de bank 
van lening is in een afzonderlijke inventaris beschreven (Archief nr 101);  XXXIII Stukken 
betreffende de slagroede (veiling van in onderpand gegeven goederen) – ook hiervan zijn 
stukken in het Archief van de bank van lening opgenomen; XXXIV Tolwezen. Sommige 
series lopen door na 1795; deze zijn beschreven in de inventaris van het stadsarchief 1795-

                                                           
3 Helemaal gelijk had Hordijk ook niet. De instructie van 1656 voor de ontvanger van de penningen gedestineerd 
ten oorloge droeg deze functionaris op regelmatig de “sloten” van de thesauriersrekeningen in te vorderen. Voorts 
moest hij er voor zorgen dat de verschillende particuliere rekeningen tijdig werden afgehoord. Zie daarvoor 
paragraaf 4.5.4. 
4 SA 3, invnr 1. 
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1813. In de inventarissen zijn geen kruisverwijzingen opgenomen. Behalve de 
thesauriersrekeningen bevat het stadsarchief 1200-1572 weinig bestanddelen die voor de 
casus van belang zijn.  
 
Het (deel)archief van de thesaurie is onderverdeeld in drie rubrieken: A, groot comptoir; B, 
reparaties en C, Commissie nazien van de rekeningen. De kern van de rubrieken A en B 
wordt gevormd door de twee series thesauriersrekeningen (zie hierna 8.3.1). Rubriek C is 
een (toevallig?) bewaard gebleven werkdossier over de jaren 1742-1746 van de 
commissarissen die de rekeningen afhoorde. In paragraaf 8.3.3 kom ik hierop terug. 

8.3 De ruggengraat 

Hoofdstuk 7 noemde, met verwijzing naar de Handleiding voor het ordenen en beschrijven 
van archieven de resoluties de ruggengraat van het archief, waarom heen zich de andere 
stukken laten groeperen. Voor archieven van organen die met de administratie van de 
financiën zijn belast zijn dat vooral de rekeningen. 

8.3.1 Thesauriersrekeningen 
De ruggengraat van een stedelijke financiële administratie zijn de stadsrekeningen. Voor 
Dordrecht zijn dat in de eerste plaats de rekeningen van de twee thesauriers, die van het 
groot comptoir en die van reparatiën. Beide rekeningen vormen in beginsel het sluitstuk van 
de stedelijke huishouding. De uitzonderingen, waarmee Hordijk het in 1808 zo moeilijk 
had, zijn vrijwel alle in de achttiende eeuw ontstaan. De regel was dat de sloten van de 
“particuliere” rekeningen (zie paragraaf 8.4.2) uiteindelijk in de thesauriersrekeningen 
verantwoord werden. Een voorbeeld daarvan is de administratie van de heerlijkheid van de 
Merwede, die de stad in 1604 had aangekocht (zie paragraaf 8.4.5). Een der 
stadssecretarissen beheerde de verschillende lenen die tot de heerlijkheid behoorden, hield 
daarvan de boekhouding bij en droeg periodiek het batig saldo aan de thesaurier van het 
groot comptoir over. Een oudere, laat zestiende-eeuwse, afzonderlijke administratie van de 
tol bij Gorinchem, die de stad in onderpand van de grafelijkheid had, werd in het begin van 
de zeventiende eeuw in het reguliere systeem ingepast (zie hierna, paragraaf 8.4.4). 
 
Elk van de twee thesauriers had zijn eigen rekening. Tot en met 1692 bevatten deze beide 
zowel inkomsten als uitgaven. Vanaf 1693 bevatten de rekeningen van het groot comptoir 
uitsluitend de inkomsten en die van reparatiën uitsluitend de uitgaven – ook die welke 
voorheen door de thesaurier van het groot comptoir werden gedaan (zie paragraaf 4.3.1). 
 
De series thesauriersrekeningen worden in 1795 voortgezet in een enkelvoudige serie door 
ambtenaren in moderne zin, respectievelijk met de titels commies ter thesaurie, thesaurier 
en ontvanger (stadsarchief 4, invnr 324-a, 325 en 326). Na 1813 is er sprake van een 
systeem van begrotingen en rekeningen die goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
behoefden. Deze vallen buiten het bestek van de casus. 
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Zowel vóór als na 1693 zijn de thesauriersrekeningen opgemaakt volgens een vast patroon 
van rubrieken, dat in de loop der tijd slechts weinig veranderde. De posten zijn dikwijls 
tamelijk uitvoerig en worden dikwijls jarenlang herhaald, zelfs pro memorie posten, omdat 
de rekeningen voor een deel als kennisbron voor de thesaurier en de commissie voor het 
afhoren van de rekening fungeerden. Dikwijls verwijzen de posten naar de bewijsstukken, 
zoals particuliere rekeningen, leggers, contrarollen, kwitanties of ordonnanties.  
 
Vanaf 1572 zijn de thesauriersrekeningen vrijwel volledig bewaard gebleven. Voor de 
zestiende eeuw vóór 1572 vertonen de series nogal wat gaten. Uit de vijftiende eeuw zijn 
niet meer dan zeven rekeningen overgebleven (die dan nog niet gescheiden zijn in groot 
comptoir of reparaties); uit de veertiende eeuw is niets aanwezig en uit de dertiende eeuw 
alleen de perkamenten rollen uit de jaren 1284/1287, die vermoedelijk de eerste rekeningen 
waren die zijn gemaakt.5  
Balen citeert in zijn Beschrijvinge een aantal malen uit veertiende-eeuwse rekeningen en 
vroeg vijftiende-eeuwse rekeningen die er nu niet meer zijn. Of hij altijd originelen in 
handen heeft gehad of gebruik heeft gemaakt van uittreksels is niet met zekerheid vast te 
stellen. Alleen van de rekening van 1383 zegt hij expliciet “zijnde bewaard in Stads 
Kantoor (nu burgemeesters kamer)…” De rekeningen waaraan hij refereert zijn (tussen 
haakjes de bladzijdenummers): 1304 (120), 1309 (111, 154),1311 (120), 1312 (111, 154), 
1322 (154), 1323 (84), 1325 (111), 1354 (269), 1363 (111), 1365 (61, 168, 269), 1372 
(162), 1381 (347), 1382 (347), 1383 (229) en 1415 (168). Op blz 377 en volgende geeft hij 
een lijst van thesauriers, uit rekeningen en andere bewijzen opgesteld. Op basis daarvan 
vemeldt hij thesauriers voor 1303, 1304, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312, 1322-1327, 1372-
1374, 1380-1385, 1391-1394, 1396, 1397, 1399-1402, 1405-1408, 1413, 1415-1429, 1431, 
1436-1437, 1439-1468, 1470-1594. 
 
Balens lijst is mogelijk niet eens een volledige opsomming van in de zeventiende eeuw nog 
aanwezige rekeningen. Eerder (paragraaf 4.3.1) zagen we dat pensionaris Arend Muys van 
Holy de stadsrekening van 1350 raadpleegde. Wanneer de vernietiging van de 
middeleeuwse stadsrekeningen heeft plaastsgevonden blijft een raadsel. Van de Wall 
verklaarde de thesauriersrekening van 1404 nog in handen te hebben gehad,6 maar toch 
moet reeds in Balens tijd  een groot deel van de stadsrekeningen al niet meer aanwezig zijn 
geweest. Dat blijkt niet alleen uit het betrekkelijk geringe aantal dat hij noemt, maar vooral 
uit de hiaten in de lijst van thesauriers, die hij hoofdzakelijk op basis van de rekeningen had 
samengesteld.7 

                                                           
5 Burgers en Dijkhof, Stadsrekeningen, LIII. In vergelijking met andere Europese steden zijn de Dordtse van hoge 
ouderdom. Uit Gent en Brugge zijn stadsrekeningen uit 1280 overgeleverd. Enkele Noord-Franse steden kunnen 
bogen op rekeningen van nog hogere ouderdom. Hermann, Kommunaler Schriftlichkeit, 448. Henk ’t Jong, 
Creatief rekenen (scriptie Universiteit Leiden, 2008) heeft de Dordtse rekening met die van Brugge vergeleken en 
laat zien dat de Dordtse een nog zeer bescheiden administratie was.  
6 Van de Wall, Handvesten, 93 (noot). 
7 Balen, Beschrijvinge, 377 ev. 
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8.3.2 Rekeningen van de ontvanger ten beleide 
Naast de rekeningen van de twee thesauriers bevat het archief een derde serie rekeningen: 
de rekeningen van de ontvanger ten beleide, of, zoals zijn titel oorspronkelijk luidde, de 
ontvanger van de penningen gedestineerd ten oorloge.8 De serie is een voortvloeisel uit het 
systeem van bekostiging van de Opstand. De Staten van Holland besloten over de wijze van 
financiering van de oorlog en over de omslag van de kosten over de steden en het 
platteland. Zoals de andere steden moest Dordrecht haar bijdrage aan de 
gemenelandsontvanger afdragen. Voor een deel bestond die bijdrage uit vaste belastingen, 
zoals de verponding of vermogensheffingen; voor een ander deel bestond ze uit leningen, 
doorgaans in de vorm van lijf- en losrenten. De ontvanger van de penningen regelde de 
afdrachten aan de gewestelijke ontvanger en administreerde de leningen. De administratie 
en afdracht van de extra-ordinaris vermogensheffingen behoorde niet tot zijn taak; daarvoor 
stelde de stad afzonderlijke ontvangers aan die direct aan de gemenelandsontvanger 
afdroegen.9 
 
De periodisering door Van Dalen en Overvoorde van het stadsarchief heeft de serie over 
twee archieven verspreid: 179 delen in het stadsarchief 1572-1795 en 14 delen in het 
stadsarchief 1795-1813. De inventaris van het stadsarchief 1572-1795 geeft abusievelijk op 
dat de serie uit 210 delen bestaat. Van Dalen heeft aan elk jaar een nummer toegekend, ook 
wanneer een deel meer dan één jaar omvat.10 Op 25 maart 1645 verplichtte de Oudraad de 
ontvanger om elk jaar rekening en verantwoording af te leggen. De toenmalige functionaris, 
Cornelis van Esch, had vanaf zijn aanstelling in 1638 nog geen rekening ingediend. De 
ervaringen met zijn voorganger, Sebastiaen Francken, moeten de Oudraad wel tot een 
strakker toezicht hebben genoopt: in 1638 raadsheer bij het Hof van Holland geworden, 
was van hem bij zijn dood in januari 1652 – ondanks herhaald aandringen – sinds 1630 
geen rekening meer afgehoord. Na enig getouwtrek met het Hof droeg de Oudraad notaris 
Johan Schoormans op de rekeningen van 1626 tot 1638 op te maken. Niet eerder dan in 
1653 was de klus geklaard en konden de erfgenamen gedechargeerd worden.11 
 
De serie begint in 1585, met de aanstelling van Arend Maertensz. als ontvanger 
 

“… van alle die penningen die gelicht ende gegeven zijn van weegen de voors. 
Regeerders [van Dordrecht] op interest, tot betalinge van de stadts quoten in 
diversche omslagen ende repartitiën bij de Staten van Hollandt, omgeslagen tot 
defentie van’t zelve landt jegens den algemeynen vijandt, zedert den eersten mey 
xvc vijff ende tachtentich tot den laetsten aprilis xvc zevenendetachtich, alsmede 

                                                           
8 De beschrijving in de inventaris op de website, die afwijkt van die van Van den Brandeler en van Van Dalen, is 
onjuist en misleidend: “Rekeningen en verantwoording van de inkomsten aan belastingen inzake de defensie van 
Holland, 1585-1794.” De indeling door Van Dalen in de rubriek Staatsbelastingen is weinig gelukkig.  
9 Zie voor deze heffingen vooral Van Maanen, ‘Vermogensheffingen’. 
10 Van den Brandeler, Inventaris 2.1, hoofdstuk IV, nr 30 geeft aan de hele serie 1 nummer, maar vermeldt wel het 
juiste aantal delen waaruit ze bestaat. 
11 SA 3, invnrs 4046-4054. Res Oudraad 13-9-1649. SA 3, invnr 47, fol 118vs; 6-12-1650. SA 3, invnr 47 fol 
155vs-156; 23-1-1652. SA 3, invnr 47, fol 219vs.  
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twee repartitiën in den jaere vier ende tachtich bij de voors. Regeerders 
opgebracht … “12 

 
De rekening begint met een staat van wat Dordrecht heeft moeten opbrengen ten behoeve 
van de oorlog. Daarop volgen verschillende rubrieken, volgens de opgelegde quote. De 
ontvangsten zijn vrijwel steeds leningen van particulieren, maar ook aflossingen door de 
ontvanger-generaal. De administratie heeft sterk een ad-hoc karakter. Zo sluit het eerste 
deel aan op de rekening van het aandeel van Dordrecht in de lening van de Staten van 
Holland van 6 september 1584.13 De kosten van het uitschrijven van deze rekening 
verantwoordde Arend Maertensz. in zijn eerste rekening. Vanaf 1588 begon de ontvanger 
van de verpondingen over Dordrecht regelmatig aan de ontvanger ten beleide af te dragen 
(zie paragraaf 8.4.2). Daarmee kwam er meer structuur in de administratie.14 
Na het midden van de zeventiende eeuw, in het bijzonder nadat de ervaren Jacob Stoop 
ontvanger was geworden, weerspiegelen de rekeningen het toegenomen belang van het 
kantoor. Tabel 8.1 laat deze onwikkeling in de zeventiende eeuw zien. 
 
1589-1590 (SA 3, nrs 4005-
4006) 

1621-1622 (SA 3, nrs 4037-
4038) 

1673 (SA 3, nr 4089) 

Ontvangsten 
Remboursement van quoten Remboursement Remboursement 
Teruggave o.a. makelaardij   
 Renten op gemeneland Renten op gemeneland 
  Stadsbestiaal 
Logiesgelden Logiesgelden Logiesgelden 
 Kolonellen Kolonellen 
  Remboursement verponding  
  Turf en kaarsen wachthuizen 
Verponding Verponding Verponding 
 Aangekochte renten  
Stadsmiddelen Thesaurier (tol van Gorinchem) Renten domeinen (tol 

Gorinchem) 
  Gelichte penningen tbv de stad 
  Ammonitie 
  Aflossen van verkochte landen 

Westmaas 
  Verrekeningen 
  Sloten rekeningen thesauriers 
Consumptie zout  Eigenaars zoutketen 
  Soldij waardgelders 

 
Tabel 8.1a: Toenemende bemoeienis ontvanger ten beleide.Ontvangsten. 

                                                           
12 Eerste rekening, SA 3, 4001, fol 1. 
13 SA 3, invnr 4516. 
14 Voor 1588 verliep de afdracht van de verponding via de thesaurier van het groot comptoir. 



 

 

 

229 

 
1589-1590 (SA 3, nrs 4005-
4006) 

1621-1622 (SA 3, nrs 4037-
4038) 

1673 (SA 3, nr 4089) 

Uitgaven 
 Quoten Stadsquote opgelegd 1672 
verponding Quoten op redres verponding Quote redres verponding 
  Halve verponding 
 Aflossingen  Aflossingen 
  Interest lening 1639 
 Aangelegde penningen tot 

profijt van de stad 
Andere rentebetalingen 

  Graaf van Culemborg 
  Lijfrenten 
  Thesaurier groot comptoir 
  Thesaurier reparaties 
  Rentmeester geannoteerde 

goederen 
Allerhande artikelen Allerhande artikelen Allerhande artikelen 

 
Tabel 8.1b: Toenemende bemoeienis ontvanger ten beleide.Uitgaven. 

 
De ontvangsten en uitgaven hebben in het laatste peiljaar al lang niet alle meer betrekking 
op de oorlogvoering. De ontvanger financierde ook zuiver stedelijke zaken en ging 
daarvoor leningen aan, zoals voor het graven van de Kalkhaven en het Mallegat. Vanaf 
1676 ontving hij ook het door de stad opgelegde heffing bij de aanvaarding van een ambt 
(zie hierna paragraaf 8.4.3) en vanaf 1750 ook het gewestelijke ambtgeld. Zijn hoofdtaak 
bleef evenwel de verrekening met de gemenelandsontvanger, zowel van de opgelegde quote 
als van de leningen die de stad ten behoeve van het gemeneland was aangegaan. Hij hield 
overzicht over de schuldenlast en lostte hoofdsommen af wanneer de stedelijke kas dat 
toeliet. 
Het laatste deel in de serie is de rekening over 1808. Gogel had het belastingstelsel grondig 
herzien, functie van ontvanger ten beleide paste niet meer in het nieuwe stelsel dat Hordijk 
voor ogen stond en werd opgeheven (zie paragraaf 4.4.4). 

8.3.3 Afhoren van de rekeningen 
Oorspronkelijk was het boekjaar van Sint Paulus conversio (25 januari) tot aan dezelfde dag 
het jaar daarop. Bij besluit van 23 januari 1595 had het stadsbestuur het boekjaar gelijk 
gesteld aan het kalenderjaar, maar in de praktijk werd er nog wel van afgeweken. Pas vanaf 
1649 hielden de thesauriers strak de hand aan de regel.15 Een commissie, bestaande uit twee 
leden uit de Oudraad, twee uit het gerecht, twee uit de Achten en twee uit de “alinge 
gemeente” onderzocht de boeken. Rekening en verantwoording voor het volledige 
stadsbestuur vond plaats de eerste zondag na Sint Paulus Conversio het jaar erop. Een van 

                                                           
15 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, blz 31-33. 
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de stadssecretarissen schreef de acte van goedkeuring achterin bij wijze van apostille in de 
rekening.  
De particuliere rekeningen (zie hierna paragraaf 8.4) werden doorgaans door burgemeesters 
en gecommitteerden ten beleide afgehoord.  

8.4 Particuliere rekeningen en deeladministraties 

8.4.1 Groepering 
Het archief bevat een aantal series en deeladministraties die in verband gebracht kunnen 
worden met de hiervoor beschreven drie series rekeningen. Nadere analyse van deze 
archiefbestanddelen kan een licht werpen op het financiële systeem zoals dat in het Ancien 
Régime functioneerde.  
 
Tabel 8.2 bevat de meest opvallende series, doorgaans zogenaamde particuliere rekeningen. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 872-908 Rekeningen van de burgemeesters.  1724-1784 
SA 3 2072-2082 Rekeningen 40ste penning voor verkochte en in erfpacht uitgegeven 

gorzen en slikken in de heerlijkheid de Merwede.  
1605-1782 

SA 3 2083-2099 Rekeningen 40ste penning voor verkochte landerijen in de heerlijkheid 
de Merwede.  

1611-1782 

SA 3 2161-2215 Rekeningen van de inkomsten uit erfpachten van ’s-Gravendeel en 
Leerambacht.  

1732-1792 

SA 3 2302-2345 Rekeningen van dijkgeld, erfpachten, visserijgelden enz van 
Papendrecht en Matena.  

1745-1794 

SA 3 2496-2595 Rekeningen geannoteerde goederen. 1575-1674 
SA 3 3320-3317 Rekeningen van de krijgsraad.  1587-1784 
SA 3 4211-4340 Rekeningen van de verponding  1588-1793 
SA 4 265 Rekeningen van de verponding  1795-1805 
SA 3 4616 Rekeningen lantaarngeld.  1679-1745 
SA 3 4617 Rekeningen straat- en klappergeld.  1676-1745 
SA 3 4621-4627 Rekeningen extra-ordinaris havengeld.  1717-1787 
SA 3 4628-4690 Rekeningen schaftgelden.  1732-1794 
SA 4 266 Rekeningen schaftgelden.  1795-1806 
SA 3 4691 Rekeningen stadsgeld.  1746-1794 
SA 4 267 Rekeningen stadsgeld.  1795-1806 
SA 3 4619 Rekeningen van het recht van nakoop van onroerend goed in de 

heerlijkheid de Merwede.  
1694-1744 

SA 3 4717-4756 Rekeningen van de bank van lening.  1754-1793 
SA 3 4848-4880 Rekeningen van de slagroede.  1762-1795 

 
Tabel 8.2: Particuliere rekeningen. 
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Deze rekeningen die het sluitstuk zijn van een afzonderlijke administratie en waarvan het 
slot van de rekening wordt opgenomen in één de drie hoofdrekeningen. Paragraaf 8.4.2 
anlyseert de afzonderlijke bestanddelen uit deze groep. 
 
Tabel 8.3 bevat een aantal series die voortkomen uit de heffing van stedelijke accijnsen en 
makelaardijen. Paragraaf 8.4.3 onderwerpt deze bestanddelen aan een nadere analyse. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 3618-3624 “Stads Verpachting Boeck”.  1600-1748  
SA 3 3626-3712 “Contra rolle van de verpagtinge…”. 1579-1748 
SA 3 3727-3761 Staten van inkomsten uit de imposten.  1750-1784 
SA 3 3782-3810 “Contra rolle van de verpagtinge van den bierexchijns in 

Zuidhollandt, …”  
1579-1748 

SA 3  4517-4548 Rekeningen makelaardij en havengeld van wijnen.  1585-1639 
SA 3 4694 Rekeningen impost rijden met ijzerbeslag.  1751-1784 
SA 3 4695 Rekeningen karossengeld (pleziergeld).  1751-1784 

  
Tabel 8.3. Stedelijke imposten en makelaardijen. 

 
Verspreid over de stadsarchieven 1 en 2, en binnen het laatste nog eens over verschillende 
rubrieken, bevindt zich een aantal series betreffende de verpanding aan Dordrecht van 
enkele, oorspronkelijk grafelijke, domeingoederen, waarvan de tol van Gorinchem de 
belangrijkste was. Deze series laten zien hoe de ingewikkelde financiële transacties tussen 
stad en landsheer nog nà de Opstand doorwerkten in de administratie. Ook verschuiving 
van verantwoordelijkheden van de thesaurier van het groot comptoir naar de ontvanger ten 
beleide laat zich in deze bestanddelen illustreren. Zie hiervoor paragraaf 8.3.2).   
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode 

SA 3 4470-4515 Rekeningen van de wijnroede, renten op de tol van Gorinchem en 
Schoonhoven, visserij, kantsteken en rietveld Stededijk. 

1576-1620 

SA 1 491-500 Rekeningen van de verkochte renten op de tol van Gorinchem. 1554-1566 
SA 3 2445 d-i Rekeningen van inkomsten uit de tol van Gorinchem.  1573-1579 
SA 3 4893-4900 Rekeningen van de tol van Gorinchem en Schoonhoven.  1573-1580 

 
Tabel 8.4: Tol van Gorinchem. 

 
De secretarissen voerden een eigen boekhouding, waarvan een deel is bewaard gebleven. 
De klerken waren met de uitvoering belast; zij ontvingen de leges volgens de tarieflijsten en 
droegen deze af aan de secretarissen. De secretarissen beheerden ook de consignatiekas van 
het gerecht. In paragraaf 8.4.5 komt deze administratie aan de orde. 
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De nota van burgemeester en wethouders, waarmee dit hoofdstuk begon, noemt een aantal 
fondsen die afzonderlijk werden geadministreerd en niet in de hoofdrekeningen werden 
geconsolideerd. Tabel 8.5 bevat de betreffende series, voor zover deze geïdentificeerd 
konden worden. In paragraaf 8.4.6 volgt een verdere analyse. 
 

Archief Invnrs Omschrijving Periode Rubriek 

SA 3 3341a Rekening van de marktschuit op 
Rotterdam. 1 pak (liassen) 

1753-1760 Thesaurie (reparaties) 

SA 3 3342-3369 Rekeningen van het uitdiepen van de 
havens. 28 delen. 

1761-1790 Thesaurie (reparaties) 

SA 4 277 Rekeningen van de marktschuiten op 
Rotterdam en ’s-Gravenhage. 8 delen. 

1795-1808 Thesaurie 
(stadsbelastingen) 

SA 4 333 Rekeningen marktschuit op Rotterdam, 
waagmeestersplaats, wijnslede, 
volgerloon en impost op bestiaal. 9 
delen. 

1801-1808 Thesaurie (rekeningen 
en begrotingen) 

SA 3 3373-3382 Rekeningen van de Stads- en 
Noordpolder. 10 delen 

1785-1794 Thesaurie (reparaties) 

SA 3 3383-3397 Rekeningen Stadspolder. 15 delen 1780-1794 Thesaurie (reparaties) 
SA 4 293 Rekeningen betreffende bekade gorzen 

onder de Merwede. 7 delen 
1795-1805 Thesaurie 

(stadsbezittingen) 
SA 4 350 Rekeningen stadsgors gelegen onder de 

Merwede tussen de Visserskreek en de 
Bildersteeg. 15 delen 

1795-1808 Thesaurie 
(stadsbezittingen) 

SA 3 4620 Rekeningen van het last- of armgeld op 
de verkoop en het verbruik van granen.  
1 omslag. 

1699-1794 Belastingen 
(stadsbelastingen) 

SA 4 274 Rekeningen van het last- of armgeld. 1 
omslag 

1795-1807 Thesaurie 
(stadsbelastingen) 

 
Tabel8.5: Fondsen 

8.4.2 Particuliere rekeningen 
 
Rekeningen van de burgemeesters, 1724-1784.  
37 katernen, oorspronkelijk geliasseerd. Stadsarchief 3, invnr 872-908 (rubriek 
Burgemeesters). 
 
Per drie maanden legde de voorzittend burgemeester na afloop van zijn zittingsperiode 
verantwoording af in de Oudraad. De rekeningen betroffen de inkomsten aan landpoorters, 
inheemse poorters en rechtsboeten, die voor  £ 3 per jaar aan de schout verpacht werden, 
alsmede de uitgaven voor het salaris van de dienaar van de Achten, het bestellen van 
brieven en 10 stuivers per betalende poorter voor de burgemeesters. Het batig slot werd in 
de stadskas gestort en verantwoord in de rekening van de thesaurier van het groot 
comptoir.16 Al vóór de reorganisatie van 1674 (zie paragraaf 4.3.1) bevatten de rekeningen 

                                                           
16 Zie voor de instructie voor de burgemeesterskamer: Van de Wall, Handvesten, 1875 e.v. 
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van de thesaurier van het groot comptoir uitgavenposten voor burgemeesterstermijnen. De 
administratie als hier beschreven werd zeker al in de tweede helft van de zestiende eeuw 
gevoerd; bij toeval is een katern bewaard gebleven van een kwartaalrekening van Arend 
Cornelisz. van der Mijle uit 1563 als burgemeester van gemeentewege. Inhoudelijk 
verschilt zijn rekening niet wezenlijk van de achttiende-eeuwse.17 Dat de rekeningen van 
voor 1724 niet bewaard zijn gebleven is gezien het geringe belang niet verwonderlijk. Dat 
ze wel tussen 1724 en 1784 bewaard zijn, maar weer niet ná 1784 is opvallend. Zoals we 
zullen zien zijn er meer series die slechts tot 1784 zijn overgeleverd. In de paragraaf over 
vernietiging en verlies kom ik op dit verschijnsel terug. 
De rekeningen zijn bijlagen bij de rekening van de thesaurier van het groot comptoir.  
 
Rekeningen 40ste penning van verkochte en in erfpacht uitgegeven gorzen en slikken in de 
heerlijkheid van de Merwede, 1605-1782 
11 katernen. SA 3, invnrs 2072-2082 (rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
Rekeningen 40ste penning voor verkochte landerijen in de heerlijkeid de Merwede, 1611-
1782 
19 katernen. SA 3, invnrs 2083-2099 (rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
Rekeningen van het recht van nakoop van onroerend goed in de heerlijkheid de Merwede, 
1694-1744.. 
1 omslag. SA 3, invnr 4619 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De beschrijvingen in de inventaris zijn onvolledig. De eerste serie bevat ook en na 1611 
uitsluitend de inkomsten uit het verheergewaden van leengoederen van de heerlijkheid. De 
tweede serie is een afsplitsing van de eerste en bevat inderdaad de verantwoording van de 
40ste penning. De rendant is één van de secretarissen. Het batig slot wordt overgebracht naar 
de rekening van de thesaurier van het groot comptoir, waarbij deze rekeningen dan ook 
bijlagen zijn.  
Dordrecht kocht de heerlijkheid van de Merwede in 1604, vandaar het beginjaar van de 
series. Het eindjaar laat zich moeilijker verklaren. In 1795 werd de heerlijkheid onderdeel 
van de municipaliteit Dordrecht en de Merwede. De administratie werd vanaf dat moment 
geïintegreerd in die van de stad.  
Naast deze inkomsten, die wat het verheergewaden betreft, voortvloeiden uit de heerlijke 
rechten, trok de stad ook inkomsten uit het verhuren van gorzen, grienden en andere 
terreinen. Deze werden direct in de rekeningen van de thesaurier verantwoord. Zie ook 
hierna de rekeningen van de schaftgelden. 
De rekeningen van het recht van nakoop zijn verwerkt in de rekeningen van de 40ste 
penning.  
 
Rekeningen van de inkomsten uit erfpachten van ’s-Gravendeel en Leerambacht, 1732-
1792.  
55 katernen. SA 3, invnrs 2161-2215 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
 

                                                           
17 SA 1, invnr 432, abusievelijk beschreven als een rekening van burgergelden. De burgemeester van het gerecht 
(’s herenwege), Philips Ogiersz. [van Beverwijck]  had niets ontvangen, noch uitgegeven.  
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Dordrecht verwierf de heerlijkheid van ’s-Gravendeel en Leerambacht in 1731.18 De 
rekeningen bevatten voornamelijk de inkomsten uit erfpachten. De 40ste penning is niet in 
de rekening verantwoord. In zijn inventaris suggereert Van Dalen dat het slot van de 
rekening naar de rekening van de thesaurier van het groot comptoir werd overgebracht. Dat 
is echter niet het geval. Het was de ontvanger ten beleide, die het batig saldo administreerde 
(zie paragraaf 4.4.3).  
Het beginjaar van de serie hangt samen met de aankoop; het eindjaar is niet goed te 
verklaren. De inkomsten komen nog voor in de laatste rekening van de ontvanger ten 
beleide (SA 4, invnr 264-n). Wellicht dat een deel van het archief bij de verkoop van de 
heerlijkheid in 1864 aan de nieuwe eigenaar is gegeven.19 
 
Rekeningen van dijkgeld, erfpachten, visserijgelden enz van Papendrecht en Matena. 1745-
1794; 1795-1813; 1814-1865 
45 katernen en 2 pakken. SA 3, invnrs 2161-2215 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir); SA 
4, invnr 294 (Rubriek Financiën, inkomsten uit bezittingen); SA 5, invnr 998 (Rubriek 
Financiën, inkomsten uit bezittingen). 
 
De heerlijkheid werd verworven in 1744. (Zie paragraaf 4.3.1). Evenals de heerlijkheid ’s-
Gravendeel werd het batig slot tot 1808 in de rekening van de ontvanger ten beleide 
verantwoord; daarna in de rekening van de thesorier en vervolgens de gemeenterekening. 
De rendant stortte het saldo in de kas van de ontvanger.20 In tegenstelling tot ’s-Gravendeel 
zijn de rekeningen van Papendrecht wel tot aan het jaar van verkoop (1865) bewaard 
gebleven.21 
 
Rekeningen van geannoteerde goederen, 1575-1674.  
85 delen. SA 3, invnrs 2496-2595 (Rubriek Thesaurie, groot comptoir) 
 
Bij de Opstand werden goederen van gevluchte Spaansgezinden en katholieke instellingen 
geconfiskeerd. Deze zogenaamde geannoteerde goederen kwamen ten goede aan de 
grafelijkheid en werden dus door het daarvoor aangewezen orgaan van de 
Grafelijkheidsrekenkamer geadministreerd. De Staten van Holland legden bij resolutie van 
19-7-1572 “bij leeninge” beslag op de goederen van “kercken, cloesters, gilden ende 
broederschappen”. In de regel het beheer daarvan bij de ontvangers der 
gemenelandsmiddelen in de onderscheiden kwartieren.22 Dordrecht verwierf een aantal van 
deze goederen, zowel binnen als buiten de stad als onderpand voor leningen. Zo 
verpandden de Staten van Utrecht in 1597 goederen in Zuid-Holland en de baljuwschappen 
van Strijen en Beijerland, alsmede de tienden in het oude en nieuwe Maasse Nieuwland,  
toebehorend aan de Karthuizers, aan de stad  voor een som van 56.000 pond groten vlaams, 

                                                           
18 SA 3, invnr 2220a. 
19 SA 5, invnr 1023.  
20 De resoluties van de burgemeesters bevatten verschillende opdrachten om af te dragen. SA 3, invnrs 851 ev. 
passim. 
21 Verkoop: SA 5, invnrs 1025-1027. 
22 Smit, Rekenkamer ter auditie, 154. 
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welk bedrag door Dordrecht voor de gemene zaak was opgebracht.23 Geleidelijk deed de 
stad de goederen van de hand; in 1674 werd vrijwel het hele restant verkocht om de 
achterstand in afdracht verpondingen weg te werken.24 De sloten van rekening werden naar 
de rekening van de ontvanger ten beleide overgebracht. Na 1674 zijn daarin dan ook de 
uitgaven te vinden, namelijk toelagen voor de predikanten en een fonds voor vier 
theologiestudenten.25 De serie is een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
Wat na 1674 nog overbleef, waren de tienden van Strijen. Deze werden tot 1714 door de 
ontvanger van de verponding geadministreerd, daarna door de thesaurier van het groot 
comptoir.26 
 
Rekeningen van de krijgsraad, 1587-1784 
99 delen. SA 3, invnrs 3320-3317 (Rubriek Thesaurie, reparaties). 
 
In 1585 werden naast de drie bestaande schutterijen twaalf burgervendels opgericht. De 
officieren werden gerecruteerd uit leden van het stadsbestuur. De regerende burgemeesters 
voerden het commando. De Krijgsraad voerde een eigen administratie; eventuele 
overschotten op de rekening vloeiden in de kas van de onvanger ten beleide. Arend 
Maertensz. was de eerste secretaris van de krijgsraad. De eerste twee rekeningen zijn 
verloren gegaan, evenals de rekeningen na 1784. De serie is te beschouwen als een bijlage 
bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
 
Rekeningen van de verponding en 100ste penning, 1588-1793; 1795-1805 
143 delen. SA 3, invnrs 4211-4340 (Rubriek Belastingen, staatsbelastingen); SA 4, invnr 
265 (Rubriek Belastingen, staatsbelastingen) 
 
De verponding, een gewestelijke belasting op onroerend goed, werd in Holland sinds 1584 
jaarlijks geheven. Op basis van kohieren, die zelden werden bijgewerkt, werd de dorpen en 
steden een quote opgelegd, die aan de gemenelandsontvanger moest worden voldaan.27 Was 
de werkelijke opbrengst lager dan de quote, dan diende de stad in beginsel uit eigen 
middelen bij te leggen. Dordrecht stelde de ontvanger aan. Deze droeg in termijnen de 
opbrengsten aan de ontvanger ten beleide af, die vervolgens met de gemenelandsontvanger 
afrekende. De serie is dus een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 
 
Rekeningen lantaarngeld, 1679-1745 
1 omslag. SA 3, invnr 4616 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) 
 

                                                           
23 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, 43. 
24 Resolutie Oudraad 5-11-1674. SA 3, invnr 54, fol 47.  
25 Dat wil zeggen: de ontvanger ‘subsidieerde’ de thesaurier van het groot comptoir, die vervolgens uitbetaalde aan 
de belanghebbenden. 
26 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, blz 43. Rekeningen verpondingen 1675-1714 SA 3, invnrs 
4250-4261; Rekeningen thesaurier groot comptoir vanaf 1715, SA 3, invnrs 2717-2793, voortzetting in SA 4, 
invnr 324a. 
27 Elias-De Vrankrijker, Belastingen, 27 
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Het lantaarngeld diende ter financiering van de noodzakelijk geachte straatverlichting.28 
Tot en met 1692 droeg de ontvanger het batig saldo af aan de thesaurier van reparaties, 
daarna aan die van het groot comptoir. In 1745 werd de heffing samengevoegd met het 
straat- en klappergeld (zie onder). De rekeningen over 1676-1678 ontbreken. Voor zover de 
rekeningen zijn afgehoord vóór 1693 vormen ze een bijlage bij de rekening van de 
thesaurier van reparaties; daarna bij die van het groot comptoir. 
 
Rekeningen straat- en klappergeld, 1676-1745.  
1 omslag. SA 3, invnr 4617 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het straatgeld was bestemd voor het dringend noodzakelijke onderhoud op de straten. De 
hoogte was gebaseerd op de breedte van het huis. De burgemeesters moesten daarvoor een 
kohier aanleggen. Uit het klappergeld werden de kosten voor de nachtwakers betaald. De 
burgemeesters moesten een ‘pertinente’ lijst maken van alle huizen, ook de nieuwe, die nog 
niet bijdroegen in de verponding.29 Het straat- en klappergeld en het lantaarngeld werden in 
1745 vervangen door één heffing: het stadsgeld. Evenals het lantaarngeld droeg de 
ontvanger tot en met 1692 zijn batig slot af aan de thesaurier van reparaties, daarna aan die 
van het groot comptoir. Voor zover de rekeningen zijn afgehoord vóór 1693 vormen ze een 
bijlage bij de rekening van de thesaurier van reparaties; daarna bij die van het groot 
comptoir. 
 
Rekeningen stadsgeld, 1745-1794 en 1795-1806.  
2 omslagen. SA 3, invnr 4691 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) en SA 4, invnr 267 
(Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het stadsgeld verving de afzonderlijke heffingen van lantaarn-, straat- en klappergeld. De 
ontvanger droeg het slot van zijn rekening over aan de thesaurier van het groot comptoir, na 
1795 aan de commies ter thesaurie en vervolgens de thesaurier. De herziening van het 
belastingstelsel in 1806 maakte een einde aan deze heffing.30 
 
Rekeningen van het extra-ordinaris havengeld, 1717-1787. 
7 delen. SA 3, invnrs 4621-4627 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Op 15 juni 1716 besloot de Oudraad om met ingang van 1717 een havengeld te heffen.31 De 
burgemeesters hoorden de rekening af; het slot werd overgedragen aan de thesaurier van het 
groot comptoir. De rekeningen van na 1787 zijn verloren gegaan. In het archief van de 
Havendienst bevinden zich de registers van 1840 tot 1911. Zie ook hierna het havenfonds.  
 

                                                           
28 Resolutie Oudraad 2 april 1676. SA 3, invnr 55, fol 10vs en 11. SA 3, invnr 3830.  
29 Resolutie Oudraad 2 april 1676. SA 3, invnr 55, fol 11-13. 
30 Klep, Lansink en Van Mulken.,  Hoofdelijke omslag, 7. 
31 Volgens een aantekening op het schutblad van de eerste rekening, SA 3, invnr 4621. In het resolutieboek 1716 is 
het besluit niet te vinden.  
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Rekeningen van de schaftgelden, 1732-1794; 1795-1806. 
75 delen. SA 3, invnrs 4628-4690 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen); SA 4, invnr 266 
(Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Het schaftgeld was een heffing op de gronden buiten de stadsmuren, deels oorspronkelijk 
tot de heerlijkheid van de Merwede behorend en in 1604 door de stad gekocht, deels door 
de stad in 1602 van de ambachtsheren van Dubbeldam verworven.32 De ontvanger droeg tot 
1732 direct af aan de thesaurier van het groot comptoir. In 1733 besloot de Oudraad de 
ontvanger van de schaftgelden zelfstandig verantwoording te laten afleggen, omdat “er 
niets redelijker is, als dat die geene die eenige gelden ontfangt, daer selver ook de 
verantwoording van doet.”33 Het slot van de rekening werd vervolgens overgebracht naar 
de rekening van de thesaurier van het groot comptoir. Het ontvangerschap van de 
schaftgelden was gecombineerd met dat van het stadsgeld en van de verponding.34 De 
ontvanger inde ook de ‘verboekgelden’, die nieuwe pachters verschuldigd waren. Ook deze 
heffing hield in 1806 op (zie hiervoor bij stadsgelden).  
De serie is een bijlage bij de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. 
 
Rekeningen van de bank van lening, 1754-1793. 
40 delen. SA 3, 4717-4756 (Rubriek Bank van Lening). 
 
In vergelijking met andere Hollandse steden is in Dordrecht de plaatselijke bank van lening 
laat aan de stad gekomen.35 In oktober 1753 besloot de Oudraad, toen geen nieuwe 
particuliere gegadigde gevonden kon worden, de bank zelf te gaan exploiteren. De bank 
betaalde jaarlijks een recognitie van 1.200 gulden aan de stad, zoals vóór 1754 de 
particuliere exploitanten hadden moeten doen. Daarboven ontvingen het Weeshuis en het 
leprooshuis respectievelijk 600 en 350 gulden. De stad verschafte de bank het startkapitaal, 
waarvoor de thesaurier van het groot comptoir de opdracht kreeg renten te verkopen.36 De 
bank betaalde 2½ % rente over het kapitaal aan de stad. In 1761 werden de commissarissen 
van de bank gemachtigd zelf leningen aan te gaan, mits de maandrecipissen door de 
burgemeesters zouden worden getekend.37 

                                                           
32 Zie voor schaftgelden J.L.van der Gouw, ‘Schaftgeld’, Verslagen en mededelingen van de vereniging tot uitgave 
van bronnen van het oud-vaderlands recht, 13:2 (1968) 377-388. Hij geeft daarin een ruimere interpretatie dan 
A.A.Beekman, Dijk- en waterschapsrecht. De inventaris van SA 4 noemt ze ten onrechte schafgelden, een term 
die soms ook in de bronnen voorkomt. In 1809 lichtte de burgemeester de heffing toe als “…zeker soort van 
erfpachten, genoten van stadsgronden tegen zekere bepaalde recognitiën uitgegeven en zeer apparent schaftgelden 
geheten, omdat die gronden oorsprongelijk naar het schaft gemeeten zijn.” SA 4, invnr 79a, insertie 487. 
33 Resolutie Oudraad 16-11-1733. SA 3, invnr 98, fol 57-58v. Zie ook Horsman, ‘Odieusheyd’. 
34 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, geeft op blz 55 een lijst van rendanten vanaf 1732. Dat waren 
steeds leden van de familie Van den Brandeler.  
35 Zie voor de geschiedenis van de banken van lening: J.D.Veegens, De banken van leening in Noord-Nederland 
tot het einde der achttiende eeuw. Amsterdam: Van Baalen, 1869. 
36 De tabel 5.2 in de Geschiedenis van Dordrecht 2, 123, vertekent dus de realiteit. De leningen moeten eerder 
gezien worden als een investering dan een maatregel om het tekort op te vangen. De volgende rekeningen tonen 
aan dat de investering rendabel was.  
37 Resolutie Oudraad 23-11-1761. SA 3, invnr 128, f 69 ev. 
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Ook de overschotten op de exploitatie kwamen aan de stad ten goede. Vanaf 1767 
vloeiden alle revenuen in de kas van de ontvanger ten beleide.38 Na 1808 zijn ze 
verantwoord in de algemene rekening.39 Uit de exploitatieoverschotten konden ook 
bijzondere uitgaven worden gedaan, zoals de adviezen die Tets van Goudriaan in 1809 en 
1810 aan burgemeester en wethouders gaf.40 
In 1879 werd de bank van lening, die toen al enkele jaren met verlies werkte, opgeheven en 
werden de opstallen verkocht.41 
Van 1756-1760 is de serie een bijlage bij de rekeningen van de thesaurier van het groot 
comptoir; van 1761 tot en met 1808 bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide.  
 
Rekeningen van het recht van de slagroede, 1762-1795 
33 delen. SA 3, invnrs 4848-4880 (Rubriek Slagroede). 
 
De slagroede – de openbare verkopingen van niet afgeloste panden en erfhuizen – was 
verbonden met de bank van lening, maar werd afzonderlijk verpacht. In 1756 besloot de 
Oudraad de slagroede voor rekening van de stad te laten waarnemen door de 
stadsvendumeester.42 Deze legde jaarlijks verantwoording af en droeg het batig slot van zijn 
rekening over aan de thesaurier van het groot comptoir, die daarvóór immers ook de pacht 
had ontvangen. De delen van 1757 tot en met 1761 ontbreken. De serie wordt niet 
voortgezet in SA 4.In het archief van de bank van lening bevindt zich een volledige serie 
rekeningen vanaf 1757 (rendants exemplaren). In dit archief bevinden zich ook de 
venduboeken, waarin de houder van de slagroede registreerde wat geveild was en wat 
daarvan de opbrengst was. De veilingen vonden plaats ten overstaan van twee schepenen en 
de secretaris. De delen tot 1705 worden vermeld op de inventaris die Jacobus van 
Vechoven in 1726 van het secretariearchief maakte.43 
De serie rekeningen is een bijlage bij de rekeningen van de ontvanger ten beleide. 

8.4.3 Stedelijke imposten 
Tot 1806 was de stedelijke huishouding grotendeels afhankelijk van de opbrengsten van 
belastingen, meestal accijnsen, ook wel imposten genoemd. Een bijzondere categorie daarin 
vormden de makelaardijen, een heffing die voortvloeide uit het stapelrecht. De rubrieken in 
de thesauriersrekeningen spreken wel van stadsgoederen. 
Tot 1748 was de gebruikelijke wijze van inning van de belastingen die door verpachtingen. 
Enkele malen per jaar organiseerden de thesauriers publieke veilingen waarop 
geïnteresseerden een bod op een accijns konden uitbrengen. Deze veilingen vonden steeds 
op het stadhuis ten overstaan van de plaatsvervangend schout en twee schepenen plaats. De 
kamerbewaarder regelde de praktische zaken. De veilingprocedure was die van opbod en 
afslag. De hoogste inzetter ontving een trekgeld (dat uiteindelijk degene die ‘mijnde’ moest 

                                                           
38 Resolutie burgemeesters 19-1-1767. SA 3, invnr 856. 
39 Bijvoorbeeld SA 4, invnr 324aa (1810) en  SA 5, invnr 1155 (1820). 
40 Resolutie van burgemeester en wethouders 23-12-1809. SA 4, invnr 79d, blz 889.  
41 Inventaris van het archief van de bank van lening, inleiding. SA 6, invnr 2161. 
42 Verordening van 18-12-1756. Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6, blz 280.  
43 SA 3, invnr 3. 
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betalen). De biedingen waren in gouden Wilhelmus schilden van 21 stuivers van 2 groten 
Vlaams; in de rekeningen werden de bedragen omgerekend naar ponden van 20 stuivers.  
De secretaris maakte van een veiling een proces-verbaal op. Wanneer het bod naar de 
mening van de thesauriers te laag was, konden ze besluiten de accijns door een ontvanger te 
laten ‘collecteren’, of zelfs in het geheel niet te innen.  
Hoewel in Dordrecht in 1748 geen belastingoproeren hebben plaatsgevonden, bezorgden de 
gebeurtenissen in andere steden de Oudraad zoveel angst, dat hij vrijwel onmiddellijk 
instemde met de voorstellen in de vergaderingen van de Staten van Holland om de 
verpachtingen te staken.44 
 
“Stads Verpachting Boeck”. Registers van verpachtingen van makelaardijen en imposten, 
1600-1748 (1774). 
6 delen. SA 3, invnrs 3618-1748 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Archivistisch-terminologisch zijn het protocollen. Per veiling noteerde de secretaris of 
diens klerk het soort belasting, de periode, de pachter, de pachtsom en de borgen. Aan de 
serie in stadsarchief 3 gaat een ouder register vooraf in stadsarchief 1, namelijk invnr 525, 
Blaffart van den verpachtingen van den goeden toebehoerende die stede van Dordrecht …, 
1545-1575. Of er nog oudere protocollen hebben bestaan is gezien het feit dat de meeste 
schepenprotocollen rond 1545-1550 beginnen, niet zeer waarschijnlijk. Het laatste deel 
loopt nog door tot 1774 omdat enkele kleinere imposten voor een langere tijd waren 
verpacht.  
De serie protocollen behoort formeel tot het archief van de schepenen; ze komen dan ook 
voor op de eerder genoemde inventaris van het secretariearchief van Jacobus van 
Vechoven.  
De verpachtingen van gemenelands imposten voor Zuid-Holland vond eveneens voor 
Dordtse schepenen plaats. Ook de protocollen daarvan bevinden zich in het stadsarchief, 13 
delen over de periode 1604-1748 (SA 3, invnr 3424-3436). Van Vechoven vermeldt ze 
direct na de protocollen van verpachtingen van de stedelijke belastingen. Ook deze horen in 
het Oud Rechtelijk Archief thuis. 
 
“Contra rolle van de verpagtinge der stadt Dordrechts accijnsen en makelaardijen, 1579-
1748 
87 katernen. SA 3, invnrs 3626-3712 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De secretarie kopieerde de processen-verbaal van de verpachtingen ten behoeve van de 
thesaurie, de zogenaamde contrarollen. Per jaar of per halfjaar werd een register aangelegd. 
In de thesauriersrekeningen wordt doorgaans bij de ontvangstposten naar deze contrarollen 
verwezen. De contrarollen, die vanaf 1579 vrijwel volledig bewaard zijn gebleven, 
veranderden van functie: eerst instrument voor de thesauriers om toe te zien dat de pachters 
zich aan de afspraken zouden houden, vervolgens als bewijsstuk bij het afhoren van de 
rekening. In deze laatste functie zijn ze bijlagen bij de thesauriersrekeningen, tot 1692 bij 
beide series, daarna alleen bij die van het groot comptoir. De pachters hoefden geen 
                                                           
44 Horsman, ‘Odieusheyd’, 645. 
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rekening over te leggen. Na het afschaffen van de verpachtingen in 1748 zijn 
vanzelfsprekend geen protocollen en contrarollen meer gemaakt. Zie verder hierna de 
Staten van inkomsten uit de imposten. 

Afbeelding 8.1: Verpachtingsrollen, 1600-1748.  

Staten van inkomsten uit de imposten, 1750-1784 
35 pakken. SA 3, invnrs 3727-3361 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Na afschaffing van de belastingen heeft het meer dan een jaar geduurd voordat een volledig 
systeem van ontvangers (‘collecteurs’) was gerealiseerd. Omdat de bevolking tenminste 
ook een verlichting van de belastingen verwachtte, maar daarvan noch op gewestelijk, noch 
op stedelijk niveau sprake kon zijn, maakte het stadsbestuur niet zo veel haast. Gedurende 
1749 zijn geen accijnsen geïnd en moest geleend worden om aan de financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen. Vervolgens moest de Oudraad maatregelen nemen om de 
gederfde inkomsten te compenseren door gedurende een aantal jaren een verhoging toe te 
passen.45 
Voor elke belasting werd een ontvanger aangesteld, die nauwkeurig boek moesten houden 
van hun ontvangsten en uitgaven en daarover jaarlijks verantwoording afleggen aan de 
thesaurier van het groot comptoir.46 De boeken zijn alle verloren gegaan, maar de jaarlijkse 
staten zijn vanaf 1750 tot 1784 bewaard gebleven. Ze zijn, evenals de voorgaande 
                                                           
45 SA 4, invnr 3762 is daarvan een administratief overblijfsel, de Rekening van de vierde verhoging, 1753-1756. 
De verandering van het systeem van inning laat zich goed reconstrueren aan de hand van het werkdossier van de 
gemengde commissie die door de Oudraad was benoemd om met voorstellen voor een nieuw stelsel te komen. SA 
3, invnrs 3401-3407. 
46 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 6, fol 208.  
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contrarollen, bijlagen bij de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. Deze 
reeg na het opmaken en afhoren van zijn rekening de staten tot liassen.  
 
Staten van inkomsten uit de imposten, 1764-1776. 
10 pakken. SA 3, invnrs 3763-3772 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De ordonnantie voor de ontvangers schreef voor dat ze maandelijks hun ontvangsten 
moesten afdragen. Over de jaren 1764-1776 zijn deze, oorspronkelijk geliasseerde, 
maandstaten bewaard gebleven. 
 
“Contra rolle van de verpagtinge van den bierexchijsen  in Zuidhollandt, …”, 1579-1602, 
1632, 1739-1748 
34 katernen. SA 3, invnr 3782-3810 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen). 
 
Deze contrarollen vormen een afzonderlijke serie, omdat het hier geen zuiver stedelijke 
impost betreft, maar een gewestelijke (oorspronkelijk landsheerlijke), waarvan de stad 
Dordrecht een derde deel ontving. De verpachting vond plaats voor schepenen van 
Dordrecht, maar onder verantwoordelijkheid van de rentmeester-generaal. De processen-
verbaal zijn geprotocolleerd in de registers van verpachtingen van gemenelandsmiddelen.47 
Het aandeel van de stad is verantwoord in de rekening van de thesaurier van het groot 
comptoir.  
 
Rekeningen makelaardij en havengeld van Rijnse, Franse en Spaanse wijnen, 1585-1639  
32 delen. SA 3, invnrs 4517-4548 
 
Tot 1639 (en vanaf 1585?) werd deze impost gecollecteerd, daarna verpacht zoals blijkt uit 
de rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir. Dat geldt ook voor de makelaardij 
van granen over de periode 1598-1622, het lastgeld op ingevoerde granen (1602-1636) en 
de impost op wijn en bier over de jaren 1660 en 1661.48 
 
Rekeningen impost rijden met ijzerbeslag, 1751-1784.  
1 omslag. SA 3, invnr 4694 (Belastingen, stadsbelastingen). 
Rekeningen karossengeld (pleziergeld), 1751-1784 
1 omslag. SA 3, invnr 4695 (Belastingen, stadsbelastingen). 
 
De commissie die de thesauriersrekening over 1740 had nagezien deed in haar rapportage 
aan de Oudraad een aantal voorstellen tot verbetering van de stadsfinanciën.49 De 
voorstellen behelsden een aantal bezuinigingen, maar ook twee nieuwe heffingen: ten eerste 
20% opslag op de reeds bestaande gemenelandsbelasting op het rijden in karossen, het 
zogenaamde pleziergeld; ten tweede een heffing op het rijden met ijzerbeslag. Beide 
belastingen gingen per 1 januari 1742 in. Bewaard gebleven zijn de rekeningen van de 

                                                           
47 SA 3, invnrs 3424-3436. 
48 Respectievelijk SA 3, invnrs 4572-4574; SA 3, invnrs 4575-4603 en SA 3, invnr 4615. 
49 SA 3, invnr 3397a; SA 3, invnr 106, fol 88vs. 
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ontvanger van 1751 tot 1784. De eindresultaten werden opgenomen in de rekening van de 
thesaurier van het groot comptoir, waarbij de twee series dan ook bijlagen zijn. 

8.4.4 Tol van Gorinchem 
De vier over twee archieven en verschillende rubrieken verspreide series, met als 
belangrijkste gemeenschappelijke trefwoord in de beschrijvingen “tol van Gorinchem”, 
hangen nauw met elkaar samen. Van den Brandeler geeft in zijn inventaris wel een 
historische toelichting, maar gaat niet in op de onderlinge relaties tussen de series.50 Van 
Dalen heeft de samenhang verder verstoord door de series chronologisch en vooral op 
onderwerp te ordenen.  
Het ontstaan van de series gaat terug tot 1554, toen Dordrecht aan Karel V een lening 
verstrekte van 112.000 pond, waarvoor de stad voor 7.000 pond los- en lijfrenten zou 
mogen uitgeven. Als onderpand kreeg Dordrecht de tol van Gorinchem, die toen voor 
12.500 pond verpacht was. Uit de pacht kon Dordrecht de rente betalen; de keizer zou uit 
het surplus kunnen aflossen.51 
In 1562 kreeg Filips II nog eens 24.000 pond, waarvoor 1.500 pond aan jaarlijkse los- en 
lijfrenten werd uitgegeven. De pacht van de tol werd vastgesteld op 15.000 pond.52 De 
landsheer behield het recht op aflossing en welk geval de tol weer aan de grafelijkheid zou 
vervallen. De thesaurier van het groot comptoir fungeerde voor de stad als rendant. 
 
Bij de series rekeningen, die gezamenlijk het restant van een afzonderlijke administratie 
vormden, hoort een cartularium, een register met afschriften van op de zaak betrekking 
hebbende akten.53 
 
Tot en met 1580 was de administratieve procedure als volgt: De tolgaarder verantwoordde 
zijn inkomsten en uitgaven aan de thesaurier van het groot comptoir. De afhoring vond 
plaats bij de Grafelijkheidsrekenkamer in Den Haag. De thesaurier verantwoordde aan de 
Rekenkamer de inhoudingen, niet alleen de Dordrecht rechtmatig toekomende 8.500 pond, 
maar ook de verschillende onkosten die ten laste van de tol zouden moeten komen. Het 
restant was dan voor de grafelijkheid. Uiteindelijk verantwoordde de thesaurier het geheel 
aan de stad; in zijn rekening komen dan ook de uitgaven aan renten voor. Zijn rekening 
bevat ook enkele andere in onderpand verkregen goederen en rechten, zoals de visserij op 
de Merwede, kantsteken onder Sliedrecht en het rietveld de Stededijk, ten oosten van de 
stad.  
Na 1581, toen de Staten het beheer van de tol aan zich hadden getrokken, ontving de stad 
alleen nog de zuivere 8.500 pond. De thesaurier van het groot comptoir bleef tot en met 
1620 afzonderlijke rekeningen opmaken. In 1621 werd alles in de gewone rekening van de 
                                                           
50 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk IV, nr 9, 14, 15 e.v. 
51 Van de Wall, Handvesten, 1171 e.v. SA 1, invnr 490, fol 27vs-33. Octrooi tot uitgave renten SA 1, invnr 142 
(regest 1058). Afschrift in SA 1, invnr 490, fol 25-27. 
52 Van de Wall, Handvesten, 1249 naar SA 1, invnr 490, fol 40. 
53 SA 1, invnr 490, daar omschreven als Register houdende afschriften van overeenkomsten, akten van belening en 
ordonnanties betreffende de tol van Gorinchem, de wijnroede en van akten van belening van het dijkgraafschap 
van Zwijndrecht, 16e eeuw. Van de Wall, Handvesten noemt het een manuscript ptivilegeboek in de 
burgemeesterskamer, in juchtleer, gemerkt 36. 
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thesaurier van het groot comptoir verantwoord. Dat veranderde in 1625, toen de ontvanger 
ten beleide de administratie overnam:  
 

“… daervan is bij mijnen heeren geordonneert, dat de selve sullen ontfangen 
werden bij mr. Sebastiaen Francken, als ontfanger van de penningen gedestineert 
totter oorloge omme daervan neffens d’andere penningen van zijnen ontfangh in 
zijne reeckeninge tot proffijt van de stadt verantwoort ende totte oorlogs saecken 
gebruyckt te werden, volgens de acte van mijnen heeren in date des xiijen 
decembris 1625, dus hier van de selve partije alleenlijck memorie.”54 

 
De vier series laten zich als volgt begrijpen: 
 
Rekeningen van de Tol van Gorinchem en Schoonhoven, 1573-1580. 
8 delen. SA 3, invnrs 4893-4900 (Rubriek Tolwezen). 
 
Dit zijn de rekeningen van With Janszoen, “collecteur van Sijne Majesteyts tholle van 
Gorinchem ende Schoonhoven met allen den appendentiën ende toebebehoorten”. Ze 
werden op het kantoor van de Rekenkamer afgehoord door de thesaurier, in aanwezigheid 
van een burgemeester en twee gecommitteerden uit de magistraat.  
 
Rekeningen van inkomsten uit de Tol van Gorinchem, 1573-1579. 
6 delen. SA 3, invnrs 2445d-i (Rubriek Thesaurie, groot comptoir). 
 
Dit zijn de formele rendantsexemplaren (bestemd voor de stad als rekenplichtige) van de 
rekening die de thesaurier van het groot comptoir ter Rekenkamer had laten afhoren.55 Van 
den Brandeler vermeldt in zijn inventaris 8 delen, vanaf 1571. De eerste twee delen heb ik 
niet meer in het archief kunnen traceren. Er zou nog een deel over 1580 geweest moeten 
zijn. 
 
Rekeningen van de verkochte renten op de tol van Gorinchem, 1554-1566  
54 katernen. SA 1, invnrs 491-500 (Rubriek Los- en lijfrenten). 
Rekeningen van de wijnroede, renten op de tol van Gorinchem en Schoonhoven, visserij, 
kantsteken en rietveld Stededijk, 1576-1620. 
46 delen. SA 3, invnrs 4470-4515 (Rubriek Belastingen, Stadsbelastingen) 
 
De tweede serie is de voortzetting van de eerste. Het zijn de stadsexemplaren van de 
rekeningen van de thesaurier van het groot comptoir voor zijn afzonderlijke administratie 
van de renten op de Tol van Gorinchem en andere op onderpand van domeinen uitgegeven 
renten. Zie voor het eindjaar de inleiding op de paragraaf. Het hiaat tussen 1566 en 1576 

                                                           
54 Vermelding in de thesauriersrekening 1630, SA 3, invnr 2643, fol 37. 
55 De rekeningen zijn in drievoud opgemaakt: een voor de rekenkamer, een voor de stad en een voor de thesaurier 
persoonlijk.  
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kan deels verklaard worden uit het feit dat Jan Damen in 1566 de tol voor drie jaar in 
pacht kreeg.56 

Aflossing 
In 1728 verkochten de Staten een groot aantal domeinen om van de opbrengst oude 
schulden te kunnen aflossen.57 De gecommitteerde raden gaven de rentmeester-generaal 
van Zuid-Holland op 17 april van dat jaar opdracht om de 136.000 pond af te lossen. De 
zaak bleef enige tijd hangen, onder andere door een conflict tussen Dordrecht en 
Gorinchem over het benoemingsrecht van de tolgaarder. Op 14 juni 1731 droegen  
gecommitteerde raden de rentmeester-generaal op het volle bedrag uit te betalen en geen 
rente meer uit te keren. Niet eerder dan 1 januari 1734 gaf Dordrecht onder protest toe. De 
ontvanger ten beleide werd gemachtigd het geld aan te nemen.58 

8.4.5 Secretarie 
De secretarissen waren comptabele functionarissen - daarom konden ze geen lid zijn van 
het college van de Veertigen vanwege de rol van dit college bij het afhoren van 
rekeningen.59 De secretarie was verantwoordelijk voor drie soorten financiële transacties: 
de heffing en verantwoording van leges; de inning en verantwoording van heffingen (zowel 
gewestelijk als stedelijk) op rechtshandelingen en de consignatiekas.  

Leges en heffingen 
Voor de leges, die betaald moesten worden voor rechtshandelingen die de secretarie 
verrichtte voor derden, bestonden vaste tarieven, die gepubliceerd werden in de 
ordonnanties op de wijze van procederen voor de kamer juditieel.60 De opbrengsten 
vloeiden niet in de kas van de thesaurier, maar maakten sinds 1668 het voornaamste 
bestanddeel uit van het inkomen van de twee stadsecretarissen.61 Daarboven ontving de 
secretaris salaris voor een aantal zaken voor het stadsbestuur, zoals het appostilleren van de 
thesauriersrekeningen, het opmaken van de processen-verbaal van verpachtingen van 
belastingen en het schrijven van de contrarollen.62 Uit de leges betaalde de secretaris de 
door hem aangestelde klerken.63 Ook papier, perkament en zegelwas moesten de 
secretarissen uit leges bekostigen.  
 
De inning van belastingen op rechtshandelingen vond plaats bij het afgeven van de akte. De 
oudste was de 40ste penning op de transporten van onroerend goed, een gewestelijke impost. 

                                                           
56 SA 1, invnr 490.  
57 Van de Wall, Handvesten, 1178 ev.  
58 Resolutie Oudraad 1-1-1734. SA 3, invnr 99, fol 3. 
59 Resolutie Oudraad 20-2-1668. SA 3, invnr 51, fol 99. 
60 Zie voor deze ordonnanties paragraaf 4.3.1, in het bijzonder het gedeelte over het gerecht. 
61 Instructie voor de secretarissen. Resolutie Oudraad 2-2-1668. SA 3, invnr 51, fol 92. De andere secretarissen, 
zoals die van de burgemeesterskamer, de weeskamer, de Achten en de Veertigen ontvingen een vast salaris. 
62 De afschaffing van de verpachtingen in 1748 betekende dan ook een inkomstenderving voor de secretarissen en 
kamerbewaarders. SA 3, invnr 1929. 
63 Waarschijnlijk kregen pas na 1749 de beide gezworen klerken een vast tractement als compensatie van het 
verlies aan inkomsten. Zie paragraaf 4.5.2. 
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De`stad hief voor zichzelf ook een 40ste penning en voegde andere heffingen toe zoals de 
duiten voor de krijgsraad (de burgervendels), de oortjes voor de stad, oortjes voor de armen 
en duiten voor het Weeshuis.  
 
Van de financiële administratie van de secretarissen is weinig bewaard gebleven, maar 
voldoende om een beeld te krijgen van de werkwijze, tenminste in de achttiende eeuw. 
Voor ieder van de secretarissen hielden de klerken een staatboek bij, in de inventaris onjuist 
beschreven als Rekeningen van leges op transporten, schuldbrieven; impost op trouwen en 
begraven.64 De registers zijn over twee tegenoverliggende bladzijde in scontovorm 
beschreven. De kolommen omvatten datum, omschrijving (dat wil zeggen de 
rechtshandeling, zoals  transport, hypotheek), het bedrag van de 40e penning voor het 
gemeneland, de 40e penning voor de stad, de oortjes voor de stad, oortjes voor de armen, 
duiten voor de krijgskas en de duiten voor het Weeshuis. De registers zijn geschreven in 
een net klerkenhandschrift, dus waarschijnlijk samengesteld uit borderellen. Aan het einde 
van de maand werd de rekening opgemaakt: de kolommen getotaliseerd en dan bij elkaar 
opgeteld. Vervolgens werden  toegevoegd de maandtotalen van de heffingen op trouwen en 
begraven, alsmede de 40ste penning op de schepen en het recht van nakoop. Dit duidt op 
afzonderlijke registraties van die inkomsten. Het recht van nakoop was een van de heerlijke 
rechten van de Merwede en werd inderdaad afzonderlijk geadministreerd. Voor imposten 
op trouwen en begraven waren inderdaad speciale gaarders aangesteld (archief 39).65 De 
40ste penning op de transporten van schepen werd geïnd door de secretaris van het 
watergerecht.66  
 
In de tweeede reeks staatboeken zijn ook toegevoegd transporten op Merwedegrond67 en 
heffing op ongefundeerde processen.  
 
De maandelijkse totalen werden overgebracht op maandstaten, nog steeds per secretaris68, 
en vervolgens naar maandstaten voor de hele secretarie, aan de hand waarvan de 
verschillende afdrachten werden gedaan.69 
 
De registers en staten in het secretariearchief zijn geen afgehoorde rekeningen. In het 
thesauriearchief bevindt zich een aantal verantwoordingen van afdrachten, zoals de door 
burgemeesters afgehoorde rekeningen van het oortjesgeld, 1694-1784 (SA 3, invnr 3844, 9 

                                                           
64 Bewaard gebleven een serie 1702-1797 (secretarissen Everwijn, R.P.Eelbo, Hoeufft en Gevaerts) en een 1724-
1785 (secretarissen P.Eelbo, Jeronimus en Jacob Karsseboom,. SA 3, invnrs 1133-1141, respectievelijk 1142-
1147. Van de tweede serie zijn ook 5 delen journalen bewaard gebleven, 1775-1779. SA 1153-1157. De eerste 
serie is voortgezet tot 1811 in SA 4, invnr 106. 
65 Afzonderlijke staten van imposten op trouwen en begraven, 1700-1795 SA 3, invnr  3560 (rubriek Belastingen, 
stadsbelastingen). 
66 Transporten werden geprotocolleerd in de registers van scheeps- water- en bijlbrieven. ORA, invnrs 1604-1624.  
67 De betreffende secretaris administreerde de inkomsten uit de heerlijkheid De Merwede; zie hiervoor paragraaf 
8.4.5. 
68 Bewaard gebleven voor de secretarissen Jeronimus en Jacob Karsseboom en Rees, 1729-1794. SA 3, invnrs 
1148-1150, met bijlagen over 1726-1794. SA 3, invnr 1151. 
69 Bewaard over 1726-1795. SA 3, invnrs 1120-1132. 
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dozen)70 en de rekeningen van de 40e en 80e penning op het transport van onroerend goed, 
1670-1769. (SA 3, invnr 4614, 1 pak). 

Consignatiekas 
Het beheer van bij het gerecht in consignatie gegeven geld uit desolate boedels of gestort in 
gevolge provisionele vonnissen (namptissement) is een losstaande, tamelijke eenvoudige 
administratie, die onderdeel uit maakt van het oud rechterlijk archief.71 Van Dalen heeft de 
registers ten onrechte in de rubriek Desolate boedels beschreven. Niet alleen de opbrengst 
van de verkoop van desolate boedels werd in de kas gestort, maar ook de bij vonnis 
gevorderde schulden en de ontvangen gelden van bij willig decreet verkochte panden. Zij, 
die meenden recht te hebben op geld in de consignatiekas konden dit onder borgstelling 
opvragen.72 Eén van de secretarissen (in de regel de jongste) hield de boeken bij, waarvoor 
hij als salaris de 60e penning genoot. Het geld moest ‘ten comptoire deser stede saecken’, 
het kantoor ten beleide, in bewaring gegeven worden. Kennelijk is aan dit laatste 
voorschrift niet altijd strak de hand gehouden, want in het begin van de achttiende eeuw 
slaagde het gerecht er niet in om geld dat bij erfgenamen van secretarissen berustte terug te 
krijgen. Na ingewonnen juridisch advies machtigde de Oudraad het gerecht desnoods een 
rechtzaak aan te spannen.73 Dat moet ook de aanleiding geweest zijn de secretaris te 
verplichten ‘pertinente notities en registers’ te houden van boedels of gelden die onder hen 
worden geconsigneerd, zodat elke belanghebbende de noodzakelijke informatie kan 
krijgen.74 
 
Van de boekhouding van de consignatiekas zijn slechts twee registers over, ORA invnrs 
1499 en 1500. De invnrs 1501-1503, beschreven als registers van borgtochten voor uit de 
consignatiekas gelichte gelden, blijkt ook andere borgstellingen te bevatten.75 
 
Invnr 1499 heet nu in de inventaris Register houdende een opgave van de 
consignatiegelden die onder de stedelijke secretaris berusten, 1728 - 1731. Van den 
Brandeler, Inventaris, deel 2, 2de stuk, nr 17, is precieser: Consignatie-penningen van 
overleden en afgetreden secretarissen. Het deel is de reconstructie van het geld dat nog 
afgedragen moest worden, opgemaakt in verband met de hierboven aangehaalde kwestie.  
Invnr 1500 is "Boek wegens den ontfangst en uitgaaf van de Consignatie-penningen." 
Kasboek houdende de inkomsten uit en uitgaven voor de consignatiegelden over de jaren 
1730 - 1746. Het register correspondeert met SA 3, invnr 1114 (rubriek Secretarie) 
Rekeningen en verantwoording betreffende de consignatiegelden over de jaren 1730 - 
1746, met lijsten van verkochte goederen, 1730 - 1746.   1 omslag. 

                                                           
70 Dit zijn de ‘oortjes op de gulden voor de stad’ van transporten van onroerend goed, ingesteld bij resolutie van de 
Oudraad van 10 mei 1694. 
71 ORA, invnrs 1499-1503. Overigens stelde het gemeentebestuur zich in 1817 op het standpunt dat de 
consignatiekas een stedelijke aangelegenheid was toen (tevergeefs) het weigerde het geld aan de Rechtbank van 
eerste aanleg over te dragen. SA 5, invnr 1064. 
72 Reglement secretarie 1668, art 14.  
73 Zie voor deze kwestie resoluties van het gerecht, ORA 16, fol 129 en fol 196 ev. 
74 Resolutie Oudraad, 14-12-1723. SA 3, invnr 88, fol 18. 
75 Zie paragraaf 6.3. 
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8.4.6 Fondsen 
Volgens de nota van 1808 zouden er – min of meer onafhankelijk van de thesaurie en 
kantoor ten beleide - de volgende fondsen en administraties zijn geweest: recognities en 
erfpachten, havenfondsen, polderrekening, leenbank en armenfondsen.  
Recognities en erfpachten zijn de eerder genoemde schaftgelden (paragraaf 8.4.3). Deze 
werden weliswaar door een speciaal benoemde ontvanger geadministreerd, maar deze legde 
elk jaar rekening en verantwoording af en droeg het batig slot van de rekening over aan de 
thesaurier van het groot comptoir, die dit tenslotte in zijn rekening opnam. Er is dus geen 
sprake van een afzonderlijk fonds.  
De stadsbank van lening was een instelling die een eigen administratie voerde (en dat tot 
aan het einde van zijn bestaan in 1879 zou blijven doen). Behalve een jaarlijkse recognitie 
en de vergoeding van de rente van het geleende kapitaal droeg de directie regelmatig de 
overwinst aan de ontvanger ten beleide over, onder overlegging van de jaarrekening. De 
stad had dus wel degelijk controle, zij het niet de thesaurier (de auteur van de nota waarmee 
dit hoofdstuk aanving!).76  
 
Zo blijven dus over de havenfondsen, de polderrekening en de armenfondsen.77 

Havenfondsen 
Dordrecht kampte voortdurend met het probleem van dichtslibben van de havens. In 1609 
was een van de motieven voor het aanleggen van de Wolwevershaven, dat daardoor een 
betere doorstroming van de Nieuwe Haven bewerkstelligd kon worden. Desalniettemin 
bleef het nodig de havens regelmatig uit te diepen. De kosten daarvan waren aanzienlijk; in 
1755 had de thesaurier daarvoor een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt. De gewone 
rekening bood onvoldoende budgettaire ruimte voor de rentebetaling en aflossing, derhalve 
besloot de Oudraad daarvoor een afzonderlijk fonds te creëren. De inkomsten voor dit 
fonds moesten komen van de marktschuit op Rotterdam, de bodedienst op Den Haag, de 
post van waagmeester en de wijnslede.78 Van deze bronnen was de marktschuit op 
Rotterdam de belangrijkste. De functie stond ter begeving aan het gerecht. De Oudraad had 
al in 1747 besloten de dienst door de stad te laten exploiteren zodra deze vacant zou 
komen.79 In februari 1753 overleed Hugo Repelaer, die de helft van het recht bezat.80 Vanaf 
dat moment nam de stad de exploitatie over en beginnen de rekeningen, die opgemaakt 
werden door de thesaurier van het groot comptoir; het batig slot werd overgebracht naar 
zijn hoofdrekening.81 De resolutie van de Oudraad van 24 maart 1755 bepaalde dat de 

                                                           
76 Het heeft er alle schijn van dat de thesaurier Jan Hordijk eigenlijk van de ontvanger ten beleide af wilde. Door 
de wijziging in het belastingstelsel had deze functie zichzelf ook overleefd.  
77 Dit zijn ook de enige drie fondsen in een staat van de geldmiddelen voor het uitdiepen van de havens, de 
thesaurie, het armenfonds en de Merwedepolder, 1803. SA 4, invnr 232. 
78 Resolutie Oudraad 24-3-1755. SA 3, invnr 122, fol 43vs ev. 
79 Resolutie Oudraad 20-4-1747. SA 3, invnr 112, fol 149. 
80 Resolutie burgemeesters 5-3-1753. SA 3, invnr 851, fol 143vs. De afkoopsom aan de erven Repelaer werd 
vastgesteld, na taxatie door een onafhankelijke deskundige, op 1.500 gulden. De taxateur maakte een lijst op van 
alles wat tot de marktschuit behoorde; de lijst werd “alhier ter camere gecustodieert” zodat de schipper daarover 
verantwoording kon worden gevraagd.  
81 Van Dalen plaatst de serie dus ten onrechte bij de thesaurier van reparaties. 
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thesaurier in zijn gewone rekening moest vermelden welk bedrag hij van de lening had 
afgelost en hoe hoog het nog resterende bedrag was. Jaarlijks diende hij aan de 
burgemeesters een ‘pertinente staat van het inkomen’ [uit de marktschuit] te verschaffen 
om te bepalen hoeveel zou kunnen worden afgelost.  
 
In 1761 besloot de Oudraad, om een betere controle op de bestedingen te hebben, de klerk 
van de thesaurie te belasten met de administratie, onder toezicht van de directeur van de 
stads collectieve middelen.82 
 
De administratie van de marktschuit op Rotterdam en het Havenfonds bestaat uit de 
volgende series rekeningen: 
 
Rekening van de marktschuit op Rotterdam, 1753-1760.   
1 pak (liassen). SA 3, invnr 3341a (Rubriek Thesaurie, thesaurier van reparaties). 
Dit zijn de rekeningen die door de thesaurier van het groot comptoir werden opgemaakt, bij 
wiens hoofdrekening het bijlagen zijn. De uitgaven in deze rekeningen betreffen alleen het 
loon van de schipper en de kosten aan onderhoud van het schip.  
 
Rekeningen van het uitdiepen van de havens, 1761-1790 en 1795-1808. 
28 delen. SA 3, invnrs 3342-3369 (Rubriek Thesaurie, thesaurier van reparaties) en SA 4, 
invnr 277 (Rubriek Thesaurie, stadsbelastingen). 
Deze serie zijn de rekeningen van het havenfonds, opgemaakt door de klerk ter thesaurie als 
administrateur van dit fonds. Met het vrijvallen van de andere helft van de marktschuit op 
Rotterdam en de overige inkomstenbronnen namen de ontvangsten toe. De uitgaven 
omvatten nu niet alleen die voor loon en onderhoud, maar ook de afdracht aan de thesaurier 
ten behoeve van de betaling van renten, de aflossing van geleende bedragen en voor de 
kosten van het uitdiepen (via de thesauriers van reparaties). Het ontbreken van de delen 
1791-1794 laat zich niet verklaren.  
 
Rekeningen marktschuit op Rotterdam, waagmeestersplaats, wijnslede, volgerloon en 
impost op bestiaal, 1801-1808. 
9 delen. SA 4, invnr 333 (Rubriek Thesaurie, rekeningen en begrotingen). 
Kopieën van SA 4, 277 ten behoeve van de thesaurier. 
 
Met ingang van 1809 zijn de inkomsten en uitgaven weer in de gewone thesauriersrekening 
opgenomen. 

                                                           
82 In 1761 was mr H.F.Ketelanus overleden, die een aantal bestuurlijke en ambtelijke functies bekleedde. Dat was 
voor de Oudraad aanleiding om een zekere reorganisatie te overwegen. Of de edel grootachtbare heren toen al een 
vermoeden hadden dat Ketelanus wel eens gefraudeerd zou kunnen hebben blijkt niet uit de resoluties. Ze wisten 
al wel dat zijn boedel insolvent was verklaard. ORA, invnr 1459 (ongefolieerd), 14-10-1761. In 1762 rapporteerde 
de klerk ter thesaurie dat op Ketelanus’ laatste rekening van de marktschuit ruim 980 gulden tekort was. Resolutie 
Oudraad 22-3-1762. SA 3, invnr 129, fol 22vs. 
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Polderrekening 
In 1779 besloot de Oudraad een aantal gorzen onder de heerlijkheid van de Merwede te 
bekaden, strekkend van de Visserkreek tot aan de Raai van de Bildersteeg; de feitelijke 
inpoldering zou in 1780 moeten aanvangen.83 Op 30-3-1780 tekenden de burgemeesters 
daarvoor een overeenkomst met het bestuur van de Vierpolders, binnen welks gebied een 
deel van de nieuwe polder zou komen te liggen.84 
Na de bekading werden het gebied dat aan de stad toekwam verkaveld en verpacht.85 De 
thesaurier van het groot comptoir voerde de administratie, vanaf 1795 de commies ter 
thesaurie en daarna de thesaurier. De plaatsing door Van Dalen bij de thesaurier van 
reparaties berust op een misverstand. Evenals het fonds voor havendieping betreft de 
administratie van de Stadspolder vooral de financiering en niet het onderhoud van de 
polder.  
 
In het archief bevinden zich de volgende series rekeningen: 
 
Rekeningen Stadspolder, 1780-1794 en 1795-1808. 
30 delen. SA 3, invnr 3383-3397 (Rubriek Thesaurie, thesaurier reparaties) en SA 4, invnr 
350 (Rubriek Thesaurie, stadsbezittingen). Deze serie behoort tot het ‘archief’ van de 
thesaurie. 
 
De series SA 3, invnrs 3373-3382 (1785-1794) en SA 4, invnr 293 (1795-1805) zijn 
kopieën, die evenals de eerder genoemde serie, zijn afgehoord. Waarschijnlijk zijn het de 
rendants exemplaren.86 
 
Vanaf 1809 worden de inkomsten en uitgaven in de gewone rekening van de thesaurier 
(ontvanger) verantwoord.  

Armenfonds 
Tot ver in de negentiende eeuw was armenzorg vooral een zaak van de kerk en particuliere 
instellingen van liefdadigheid. Het stadsbestuur oefende toezicht op deze instellingen, nam 
maatregelen tegen een toeloop van behoeftigen van elders en sprong indien nodig financieel 
bij. Van 1624 dateerde het ‘oortjesgeld’, een heffing op de verkoop van onroerend goed, 
vanaf 1626 ook op de verpachtingen van belastingen en in 1694 uitgebreid met het 

                                                           
83 Resolutie Oudraad 20-9-1779. SA 3, invnr 146, blz 111. De tegenwoordige Stads- en Noordbovenpolder. 
Kaarten ter voorbereiding van het project, o.a. voor de afbakening van de gronden die tot de stad behoorden en die 
aan de grafelijkheid toekwamen (o.a. het Rietveld Stededijk, dat aan de stad was verpand), zijn opgenomen in de 
gemeentelijke prentverzameling: G 2050-1 (1770), G 3016 (1777) en G 2079 (1780).  
84 SA 3, invnr 2434. Ook in de Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 5, nr 74. 
85 De landmeter Wapperom maakte daarvoor een kaart, die met de andere, in de gemeentelijke prentverzameling is 
opgenomen: ZG 23-1 (catalogus Overvoorde 910).  
86 Beide series zijn naar vorm niet te onderscheiden. Evengoed zou de tweede serie tot het archief van de thesaurie 
kunnen behoren en de eerste tot die van het fonds.  
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transport van huizen en tuinen op stadsgrond.87 De secretarie inde alle drie heffingen en 
droeg deze direct aan de diakonie van de Gereformeerde Kerk af. 
In 1699 besloot de Oudraad tot een nieuwe impost ten behoeve van de diakonie: een heffing 
van 6 stuivers op elke last graan.88 Bij resolutie van 19 december 1740 moet De diakonie de 
opbrengst van dit zogenaamde last-of armgeld delen met het Armhuis.89 De impost werd 
‘gecollecteerd’ door een ontvanger, die daarvoor een deel van de opbrengst kreeg. Vanaf 
1742 stelden de regenten van het Armhuis de ontvanger aan. Dezen hoorden ook de 
rekening af en verantwoorden vervolgens aan de burgemeesters. 
 
Rekeningen van het last- of armgeld op de verkoop en het verbruik van granen, 1699-1794 
en 1795-1807.  
2 pakken. SA 3, invnr 4620 (Rubriek Belastingen, stadsbelastingen) en SA 4, invnr 274 
(Rubriek Thesaurie, stadsbelastingen). De afdracht vond rechtstreeks aan de diakonie 
plaats.90 
 
De rekeningen hebben dan ook geen relatie met de thesauriersrekeningen of de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide. Ze behoren evenmin tot het armenfonds.  
Dat fonds was een gevolg van een reorganisatie van de armenzorg, waartoe de Oudraad 
eind 1759 besloot en waarbij het leprooshuis en het Heilige Geesthuis ter Grotekerk werden 
gesloten.91 De toegenomen armoede had de diakonie van de Nederduitsch gereformeerde 
kerk in grote financiële problemen gebracht, waardoor de burgemeesters de Oudraad 
moesten voorstellen in te grijpen.92 Hij riep een armenfonds in het leven, dat de schulden 
van de diakonie overnam. De inkomsten voor het fonds kwamen uit een nieuwe belasting, 
de duit op het tarwebrood. De ontvanger van de stadsaccijns op het gemaal collecteerde de 
heffing. In 1789 en 1791 introduceerde de Oudraad, met goedvinden van de Staten, nieuwe 
belastingen ten behoeve van het armenfonds.93 Het fonds subsidieerde, indien nodig en 
mogelijk, de diakonie, het leprooshuis of vergelijkbare liefdadige instellingen mr. 
H.F.Ketelanus, die we al eerder tegenkwamen, werd belast met de administratie. Na diens 
dood op 4 oktober 1761 kreeg Martinus den Ouden, klerk ter secretarie, het fonds onder 
zijn hoede; vanaf 1783 zijn zoon Gerard. De serie rekeningen loopt door tot en met 1794.94 
Waarschijnlijk is het fonds in de Bataafs-Franse tijd, waarin een scheiding van kerk en staat 
tot stand kwam, aan het toezicht van de stad onttrokken. Er resteert uit die periode nog één 
rekening, over 1808.95 
                                                           
87 Resolutie Oudraad, 19-12-1622. SA 3, invnr 46, fol 4; resolutie Oudraad 23-9-1626. SA 3, invnr 46, fol 79; 
resolutie Oudraad 10-5-1694. SA 3, invnr 62, fol 47vs. 
88 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 18, fol 249.  
89 Van den Brandeler, Inventaris, deel 2, eerste stuk, hoofdstuk IV nr 68. 
90 SA 3, invnrs 3845 en 3846 zijn restanten van de verantwoording aan de diakonie. 
91 Geschiedenis van Dordrecht 2, 240-242. Besluit 13-12-1759. SA 3, invnr 126. De Oudraad besloot ook de 
eventuele tekorten uit de stadskas aan te vullen, wat bijvoorbeeld nodig was in 1807; SA 4, invnr 79a, blz 160. 
92 Resolutie Oudraad 11-6-1759. SA 3, invnr 126. 
93 Collectie Keuren en verordeningen (134), invnr 30, nrs 30, 40 en 58. SA 3, invnr 468. Van den Brandeler, 
Inventaris, deel 3, blz 120-121 (nr 327). 
94 SA 3, invnr 4692, 2 delen, 1760-1761 (Ketelanus) en 1 pak met katernen (Martinus en Gerard den Ouden). Van 
hen zijn ook de rendantsexemplaren bewaard gebleven en ten onrechte bij de stadsexemplaren gevoegd.  
95 SA 4, invnr 224a. 
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8.5 Leggers, kohieren enz.  

De thesauriers en ontvangers hielden een administratie bij van wat ze ontvingen en 
uitgaven. Die administratie bestond uit meer dan het bijhouden van de feitelijke transacties; 
een groot deel van de inkomsten en uitgaven lag vast: pachten, belastingen, rente op 
leningen, salarissen enz. Incidentele inkomsten bestonden vooral uit leningen, waartoe de 
Oudraad de burgemeesters bij resolutie had gemachtigd. Incidentele uitgaven waren vooral 
onderhoudswerkzaamheden, reparaties en reiskosten. De burgemeesters moesten daarvoor 
toestemming geven (bij ordonnantie) en de thesaurier diende door middel van een kwitantie 
de uitgave te verantwoorden. Voor een groot deel is deze administratie vernietigd, maar aan 
de hand van de rekeningen, en van het weinige dat overgebleven is, kan redelijk goed 
worden nagegaan welke hulpmiddelen de thesauriers en de rekenmeesters gehad moeten 
hebben.  
 
Ik neem de rubrieken van de thesauriersrekeningen omstreeks 1750 als uitgangspunt om 
vast te stellen op welke administraties de thesauriers konden terugvallen en hoe zij zich 
tegenover de rekenmeesters konden verantwoorden. 

Thesaurier groot comptoir 
De thesaurier van het groot comptoir administreerde de ontvangsten. Dat waren in de eerste 
plaats de makelaardijen en accijnsen. Tot 1748 werden die in de regel verpacht. De 
contrarollen van de verpachtingen dienden als legger voor de thesaurier en controlemiddel 
voor de rekenmeesters. Afhankelijk van de commissie verwijst de secretaris in de marge 
van de rekeningen soms expliciet naar de contrarollen. Vanaf 1750 werden alle accijnsen 
door benoemde ontvangers of collecteurs geïnd. Dezen moesten jaarlijks rekening afleggen; 
de thesaurier bracht de totalen over op staten die hij als bijlagen bij zijn rekening voegde 
(SA 3, invnrs 3727-3761).  
Een tweede bron van inkomsten waren de renten op gekochte of overgenomen rentebrieven. 
De thesaurier bewaarde de originele akten.96 Een register (bijvoorbeeld SA 3, invnr 2475) 
verschafte overzicht.  
De stad hief een recognitie op de kramen van de wol, vis en vleesverkopers. De thesaurier 
gebruikte daarvoor de voorgaande rekening als legger. Ketelanus (zie hierna) heeft in zijn 
administratie lijsten van de bezitters opgenomen, maar deze mogelijk aan de rekeningen 
van zijn voorganger ontleend.  
Verder verhuurde de stad visserijen op de Merwede en enkele gorzen die ze zelf in 
onderpand had van de grafelijkheid. De rekeningen vermelden de huurders; er zullen 
huurcontracten zijn geweest, maar deze zijn niet bewaard gebleven. Voor de recognities op 
erven aan de Wolwevershaven en Riedijk hebben mogelijk kohieren bestaan; de rekeningen 
bevatten steeds alle namen van de eigenaren, zodat de thesaurier ook hiervoor de 
voorgaande rekening als legger kon gebruiken. De marginale aantekeningen van de 
rekenmeesters verwijzen regelmatig naar de rekeningen van vorige jaren.  

                                                           
96 Op 6-7-1652 bepaalde het Gerecht dat een kast moest worden gemaakt voor het bewaren van alle de stad 
toekomende rentebrieven en obligaties. ORA, invnr 11, fol 260. 
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De ontvangsten uit heffingen waarvoor speciale ontvangers waren aangesteld, zoals de 
schaftgelden, de inkomsten uit de heerlijkheid van de Merwede, werden verantwoord aan 
de hand van de particuliere rekeningen (zie hierboven paragraaf 8.4.2).  
 
Kasboeken, of manualen zijn in het geheel niet bewaard gebleven, noch van de thesauriers, 
noch van de ontvanger ten beleide. Elk inzicht in de boekhouding, die aan de rekeningen 
ten grondslag heeft gelegen, ontbreekt dan ook.97  
 
Op basis van zijn administratie kon de thesaurier desgewenst integrale leggers maken van 
de inkomsten en uitgaven. Een bekwaam administrateur als Ketelanus heeft dat in elk geval 
gedaan gedurende zijn ambtstermijn als thesaurier van het groot comptoir, na een financieel 
moeilijke periode: “Blaffert van ontfangh voor de heer mr. Herman Franciscus Ketelanus, 
als thesaurier van het groot comptoir der stadt Dordrecht”, gedetailleerde leggers van 
inkomsten over de jaren 1745 - 1748.98 Het feit dat naast deze vier leggers slechts één 
vergelijkbare legger bewaard is gebleven (SA 3, invnr 2014, over 1651), doet vermoeden 
dat de thesauriers doorgaans niet zo conscentieus te werk zijn gegaan.99 
 
Wanneer de stad in serieuze financiële problemen verkeerde benoemde de Oudraad 
doorgaans ad hoc een commissie, die dan overzichten samenstelde aan de hand waarvan het 
stadsbestuur inzicht in de stand van zaken kreeg. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen in 1748 
het verpachten van de accijnsen werd afgeschaft en zelfs een jaar lang geen accijnsen 
geheven werden.100 Enkele jaren eerder, rond 1741-1742 had de commissie die de 
rekeningen afhoorde vergelijkbare overzichten opgesteld en die gebruikt om voorstellen 
voor de sanering van de financiën te formuleren.101 

Thesaurier reparaties 
De thesaurier van reparaties administreerde sinds 1693 alle uitgaven. Zoals de rekeningen 
van de thesaurier van het groot comptoir na 1693 een volledig beeld geeft van de 
inkomsten, geven de rekeningen van reparaties dat van de stedelijke uitgaven.  

                                                           
97 In Rotterdam is een belangrijk deel van de zeventiende- en achttiende-eeuwse boekhouding bewaard gebleven, 
waardoor een beeld bestaat van wat er ook in Dordrecht geweest zou kunnen zijn: “blafferds” (leggers) van 
inkomsten en uitgaven, met indexen; grootboeken, journalen en registers van betalingsopdrachten (Ten Boom en 
Woeldering, Inventaris Rotterdam, invnrs 3562-3570, 3572, 3594-3609, 3575-3580). Gouda beschikt nog over een 
serie van 24 manualen van ontvangsten en uitgaven, 1480-1811 (Gezelschap, Inventaris Gouda, invnrs 3603-
3626). In Leiden is een indrukwekkende serie blaffaards bewaard gebleven, 1579, 1614-1811, niet minder dan 375 
delen (Van Maanen, Inventaris Leiden 1574-1816, invnrs 9721-10095); ook kasboeken, 1705-1811 (invnrs 10097-
10122). 
98 SA 3, invnr 2034; hij stelde ook een overzicht van renten, recognties en andere vaste inkomsten samen. SA 3, 
invnr 2033.  
99 Curieus is in dit verband een legger van pandponden, een heffing op huizen die in bezit van de stad waren, die, 
aangelegd in 1709, nog tot 1910 in gebruik is geweest en in SA 6 onder invnr 4113 is beschreven.  
100 SA 3, invnrs 2038 en 2039.  
101 SA 3, invnr 3397a; de invnr 3398 ev  vormen het werkdossier van de commissie. Een opvallende aanbeveling 
was om het tarief van de lijfrenten afhankelijk te laten zijn van de leeftijd van de begunstigde. Het had dus 
ongeveer 80 jaar geduurd voordat de theorie van stadgenoot Johan de Witt in de praktijk werden gebracht.  
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De salarissen van stedelijke ambtenaren waren vastgelegd in de aanstellingsakten. Het 
archief bevat twee parallelle series kopieboeken van deze akten vanaf 1676 (SA 3, invnrs 
1911-1915 en 1916-1919, voortgezet in SA 4, 113, SA 5, 311 en SA 6, 1507a-c). De 
registers waren mede bedoeld voor het innen van het ambtgeld, een soort 
inkomstenbelasting en het te betalen recognitiegeld bij het aanvaarden van de functie. De 
eerste serie in stadsarchief 3 bevat de minuten van de akten en behoort tot het 
secretariearchief; de tweede serie (een kopie van de eerste) maakte onderdeel uit van de 
administratie van het kantoor ten beleide, voor wie ze als legger diende.  
Voor dienstreizen van bestuurders en ambtenaren was toestemming van burgemeesters 
noodzakelijk. Afhankelijk van de positie waren daggelden vastgesteld. De afrekening vond 
plaats op kwitantie.  
Grotere publieke werken werden aanbesteed. Het archief bevat nog een serie van 20 dozen 
met bestekken en akten van aanbesteding (SA 3, invnr 2908). Deze, met een afzonderlijk 
register van aanbestedingen (SA 3, invnr 2907) dienden voor de thesaurier als controle op 
de rekeningen die de aannemers indienden. Voor kleinere klussen waren werklieden in 
dienst die op weekcedullen werden betaald. De stadsfabriek had daarop toezicht. 
Overige uitgaven gingen op mandaat, ordonnantie, afgegeven door de burgemeesters. 
Enkele van de kopieboeken van ordonnanties zijn nog aanwezig (SA 3, 2012-2013, 1578-
1619). 
 
Een groot deel van de uitgaven betrof de betalingen van los- en lijfrenten, door de stad 
uitgegeven om tekorten op de rekening te kunnen dekken, of om grote uitgaven te doen. 
Voor zover de renteleningen bestemd waren om door de Staten opgelegde heffingen te 
voldoen, werden ze geadministreerd door de ontvanger ten beleide. Vanaf de tweede helft 
van de zeventiende eeuw gaat deze ook doorgaans de leningen ten behoeve van de 
stedelijke huishouding administreren.  
Voor de uitgegeven renteleningen hielden de thesauriers en ontvangers een administratie 
bij, waarvan slechts fragmenten zijn overgebleven.102 De rekening van de thesaurier van het 
groot comptoir over 1573 maakt melding van een legger, een blaffaard van lijfrenten: 
“Alhier soude behoeren in reeckeninge te volgen die betalinge van den blaffert van d’oude 
lijfrenthen voor den jaere XVcLIV”.103 Waarschijnlijk werd voor elke uitgeschreven lening 
een dergelijke legger aangelegd, zoals het Register van oude lijfrenten, door de stad in de 
jaren 1572 tot 1575 verkocht en andere belastingen door de ingezetenen der stad in die 
jaren opgebracht. (SA 3, invnr 2445c; in de inventaris ten onrechte beschreven als een 
rekening). De invnrs 2446 en volgende zijn andere voorbeelden van laat zestiende- en 
vroeg zeventiende-eeuwse leggers en rekeningen. De thesauriersrekening van 1554 bevat 
een post voor het aanleggen van een rentenboek voor de dat jaar aangegane renteleningen. 
De secretaris schreef en bezegelde niet minder dan 529 akten.104 

                                                           
102 Vergelijk bijvoorbeeld Leiden, waar een serie van 150 registers van los- en lijfrenten, 1622-1785, bewaard is 
gebleven (Van Maanen, Inventaris Leiden 1574-1816, invnrs 10162-10311. Rotterdam heeft daarentegen nog 
slechts een register over 1654-1690 (Ten Boom en Woelderink, Inventaris Rotterdam, invnr 3663).  
103 SA 3, invnr 2596. De stad stelde dat jaar de betaling uit vanwege ontbreken van de middelen.  
104 SA 1, invnr 491, fol cxxi respectievelijk cxxxvii. 
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Losrenten konden worden afgelost; lijfrenten vervielen bij overlijden van de begunstigde, 
vandaar dat de leggers moesten worden bijgewerkt. Bij tijd en wijlen stelde de thesaurier 
een overzicht op van nog uitstaande renteleningen, aan de hand waarvan de rekenmeesters 
gemakkelijker de rekening konden nazien. De rekeningen bevatten steeds alle namen van 
begunstigden. In geval van aflossing of overlijden tekende de thesaurier of de secretaris dat 
in de marge aan.105 

Particuliere rekeningen 
De ontvangers die waren aangesteld om bepaalde inkomsten te administreren, zoals de 
ontvanger van de verpondingen, van de schaftgelden of van gemenelandsbelastingen, 
voerden een eigen administratie. Voor een aantal directe belastingen waren kohieren 
aangelegd; die van de verpondingen zijn daarvan de belangrijkste. Van het kohier van 1732 
is het stadsexemplaar niet bewaard gebleven, wel dat van 1633.106 Daarin is te zien dat de 
ontvanger tenminste een aantal jaren de wijzigingen in het kohier bijhield. Of de Dordtse 
ontvanger jaarlijks kohieren maakte voor de inning, zoals zijn Leidse collega deed, blijkt 
nergens uit.107 In de rekeningen verantwoordde de ontvanger deze in elk geval niet, wel de 
kosten voor het schrijven van de rekening in tweevoud. Er moet ook een, waarschijnlijk 
regelmatig vernieuwd, “register van nieuwe getimmerten” zijn geweest, met behulp 
waarvan aangetoond kon worden welke panden 10 jaar van de betaling ontheven waren.108 
De ontvanger van de schaftgelden – een belangrijke inkomstenbron voor de stad – heeft 
gebruik gemaakt van een legger, maar ook deze is niet bewaard gebleven; wel de bij de 
legger behorende kaarten waarop de percelen met hun nummers gedetailleerd zijn 
aangegeven.109 De ontvanger van de verpondingen incasseerde ook de schaftgelden en na 
1746 eveneens het stadsgeld.110  

8.6 Reorganisatie 1810 

Het Reglement op het bestuur der gemeenten der eerste klasse van 23 oktober 1807 
voorzag in een reorganisatie van de stedelijke financiën, mede als gevolg van de herziening 
van het belastingstelsel door Gogel. De thesaurier en secretarissen presenteerden op 25 
februari 1808 een rapport aan burgemeester en wethouders. De commies ter thesaurie werd 
vervolgens opgedragen met een plan voor een nieuwe opzet van de stedelijke financiën te 

                                                           
105 Overzichten en staten SA 3, invnr 2451 ev.  
106 SA 3, invnr 3971; ook oudere kohieren vanaf 1594 zijn bewaard gebleven.  
107 Van Maanen, Stadsarchief Leiden 1574-1816, invnrs 3529-3740. 
108 Het register wordt genoemd in het resolutieboek van burgemeesters, 27-5-1759. SA 3, invnr 851, fol 157. 
109 Dat er een legger geweest is blijkt uit de eerste rekening (SA 3, invnr 4628), waarin naar de legger wordt 
verwezen. De kaarten, op linnen geplakt, bevinden zich in de historisch-topografische atlas van het stadsarchief, 
GPV-ZG 47-1 en 47-2. 
110 SA 3, invnr 3513, is een Staat van’t comptoir van mr Johan Jacob van den Brandeler, soo als het selve is heden 
den 6 november 1752. Het stuk bevat een nauwkeurige opgave van de inkomsten en afdrachten van de verponding, 
de 100ste penning en de stads- en schaftgelden over 1749, 1750, 1751 en 1752 tot 6 november. Waarom het stuk is 
opgemaakt is niet duidelijk.  
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komen.111 De kamer ten beleide, die in 1803 opnieuw was ingesteld, werd weer 
opgeheven; burgemeester en wethouders deden de nog hangende zaken af. Het oude 
systeem had zich overleefd. De nieuw-benoemde penningmeester van de Alblasserwaard 
weigerde de ooit verschuldigde recognitie aan de ontvanger ten beleide af te dragen; 
burgemeester en wethouders, die wel inzagen dat de oude rechten niet meer golden, 
besloten dan ook niet aan te dringen.112 
De commies bracht 14 april rapport uit; een maand later gaf de advocaat Van Tets van 
Goudriaan desgevraagd advies en kon het antwoord naar de drost.113 De formele 
goedkeuring door de koning liet nog ruim een jaar op zich wachten, daarom bleven de 
bestaande administraties in 1809 nog bestaan.114 In de formele eindafrekening over 1808, 
door de burgemeester aangeboden en door de kwartierdrost en vroedschap op 23 december 
1809 afgehoord, zijn de inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke rekeningen (thesaurier, 
ontvanger ten beleide, havenfonds, armenfonds en polderrekening) in enigszins verkorte 
vorm verwerkt, met marginale verwijzingen naar de bladzijden van de betreffende 
rekeningen.115 De rekening bevat ook posten over de afwikkeling van “restanten der oude 
stadsmiddelen” en restanten van de oude gewestelijke belastingen, zoals de verponding.  
De nieuwe administratie, vanaf 1810, is gefundeerd op een begroting en één rekening. 
Samen met Van Tets stelde Hordijk, die tot tot thesaurier was benoemd, de begroting voor 
1809 op. De verschillende afzonderlijke administraties werden ter uitvoering van het 
koninklijk besluit opgeheven. De rekening over 1809 is nog deels op de oude voet 
ingericht.116 Na inlijving bij Frankrijk behoefden rekening en begroting goedkeuring van de 
rekenkamer in Parijs.117 De rekening van 1813 is al goedgekeurd door gedeputeerde 
staten.118 

8.7 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 8 

Bij nader inzien is de financiële administratie minder complex dan de thesaurier Hordijk 
voorgaf. De meeste afzonderlijke administraties verantwoordden jaarlijks aan de thesaurier 

                                                           
111 Notulen burgemeester en wethouders, 25-2 en 5-3 1808. SA 4, invnr 79a, blz 55 en 73. 
112 Notulen 10-3-1808. SA 4, invnr 79a, blz 88. 
113 Notulen 22-5-1808. SA 4, invnr 222, insertio 116: de minuut van het rapport waarmee dit hoofdstuk aanvangt. 
A.W.N. van Tets van Goudriaan (1777-1837), raadpensionaris 1794-1795, lid van het provisioneel bestuur van 
Dordrecht 19-11-1813, stond gedurende de Bataafs-Franse tijd het stadsbestuur met raad en daad terzijde.  
114 “Zijnre Majesteyts besluit”, volgens de rekening over 1809 gedagtekend 14 december 1809 (in werkelijkheid 
de 14de van de wijnmaand, dus oktober), “tot vereenvoudiging der stadsfinanciën” schreef de verenvoudiging voor 
m.i.v. 1810. In een uitvoerige nota had de burgemeester veranwtoord waarom de rekeningen over 1807, 1808 en 
zelfs deels nog die van 1809 op de oude voet zouden worden ingericht. Resolutie 18-12-1809. SA 4, invnr 79a, blz 
869-872 en in het bijzonder de inserties onder nummer 437, waar ook de beschikking van de koning.  
115 De rekeningen, SA 4, invnr 224a, is abusievelijk in de rubriek Armenzaken van de inventaris opgenomen en dus 
in de inventaris onherkenbaar als stadsrekening. SA 4, invnr 324-y is de gewone thesauriersrekening. 
116 SA 4, invnr 324-y; de rekening lijkt nog in veel op de voorgaande. Wel zijn de inkomsten die vroeger door de 
ontvanger ten beleide waren verantwoord in de rekening opgenomen. Waarschijnlijk heeft ook voor 1809 een 
rekening bestaan zoals die in noot 115 bedoelde, en zoals invnrs 325 en 326. 
117 SA 4, invnr 325. 
118 SA 4, invnr 326. 
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of aan de ontvanger ten beleide. De kamer ten beleide had zeker wel inzicht in de 
financiële situatie. De verschillende overzichten, die vooral in de achttiende eeuw zijn 
gemaakt, waren vooral bedoeld om het hoofd te bieden aan de geldnood. Dat hield vrijwel 
steeds in: nieuwe belastingen, verhoging van bestaande heffingen, schrappen van betaalde 
ambten of korten op de salarissen.  
Een beproefde methode om op korte termijn veel geld bijeen te brengen – hetzij ten 
behoeve van de oorlogsvoering, hetzij voor grote investeringen – was het uitgeven van los- 
en lijfrenten. In de achttiende eeuw worden deze vrijwel steeds door de ontvanger ten 
beleide geadministreerd; deze ambtenaar zorgt er ook voor dat, wanneer de stadskas het 
maar even toelaat, leningen worden afgelost.119 
 
Hoewel vrijwel de gehele boekhouding verloren is gegaan, deels door periodieke opruiming 
van overbodig archief, deels omdat de functionarissen thuis kantoor hielden, is er opvallend 
veel bewaard gebleven; ook series die in de hoofdrekeningen verwerkt zijn. De drie series 
hoofdrekeningen geven structuur aan de administratie.  
 
Een verbouwing in het stadhuis was een goede aanleiding tot vernietiging, zoals in 1726 
toen de burgemeesterskamer en thesaurie onder handen genomen werden. Tal van 
“onnoodige, oude en verrotte papieren” werden opgeruimd.120 Het is opvallend dat uit de 
jaren ná 1784 relatief veel verdwenen is. Een verklaring zou kunnen zijn dat eind jaren ’80 
van de achttiende eeuw een groot deel van de minder belangrijke stukken naar de zolder 
van het stadhuis zijn gebracht en zo aan een latere opruimaktie, waarschijnlijk tussen 1795 
en 1813, zijn ontsnapt. 
 
Het ontstaan van nieuwe series laat zich goed verklaren, vaak ligt er een besluit van de 
Oudraad of de burgemeesters aan ten grondslag. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rekeningen 
van het armenfonds, of het fonds voor het uitdiepen van de haven. Dat geldt ook voor de 
rekeningen van de ontvanger van de schaftgelden. Nieuwe belastingen – de bestuurders van 
de Republiek waren heel vindingrijk – leidden onveranderbaar tot nieuwe registraties.  
Het onstaan van rekeningen van ontvangers van de stedelijke accijnsen was het gevolg van 
de wijziging van het stelsel van inning, waardoor ook de series protocollen van 
verpachtingen en de contrarollen beëindigd werden. 
 
Evenals de secretarie, aan de andere kant van het stadhuis, was de thesaurie niet altijd het 
toonbeeld van ambtelijke en administratieve discipline. Regelmatig is er sprake van 
“disordre”. Uit de instructie voor de kamer ten beleide van 1585 valt op te maken dat er 
toen het een en ander schortte aan de administratie. Met name de thesauriers worden 
genoemd. Zo moesten de leden er op toe zien dat Jacob Cool de rekening van de tol bij 
Gorinchem opmaakte en liet afhoren. Het niet tijdig afhoren van de rekening duikt 

                                                           
119 Van der Heijden, Geldschieters, 19 constateerde dat leningen werden afgelost uit de oorlogsrekening. Zij heeft 
alleen niet gezien – waarschijnlijk door de ongelukkige beschrijving in de inventaris – dat daarmee de rekeningen 
van de ontvanger ten beleide werd bedoeld. Ze verkeerde dan ook ten onrechte in de veronderstelling dat de 
rekeningen niet bewaard zijn gebleven. 
120 SA 3, invnr 848, fol 157vs. 
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regelmatig op als euvel. Ontvangers ten beleide als Francken en Van Esch waren jaren 
achter. In 1741 had Van den Brandeler zijn rekening van de verponding over 1737 nog 
steeds niet laten afhoren, waardoor de stad schade leed.121 De thesauriersrekeningen werden 
wel steeds op een vastgelegde dag afgehoord. Desalniettemin slaagde thesaurier Cornelis 
Vaens er in 1657 in aanzienlijke sommen aan de kas te onttrekken en voor de bouw van zijn 
eigen huis aan te wenden.  
In de jaren ’30 van de achttiende eeuw blijken afgetreden of overleden secretarissen het 
geld uit de consignatiekas thuis te hebben bewaard en moet het gerecht juridische 
maatregelen nemen om het bedrag, dat na moeizame reconstructie van de administratie was 
berekend, van de nazaten terug te vorderen.122 
 

                                                           
121 SA 3, invnr 3398. 
122 ORA, invnr 1499. 




