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Bijlagen 

10.8 Bijlage 1: Termen en begrippen 

 
 
Achten 

Bestuurscollege van acht personen, dat de gilden vertegenwoordigde.  
 
Admodiatie 

Afkoop door een groep van een bepaalde belasting of heffing. (Elias, Belastingen, 42, noot 33).  
 
Apostille 

Kanttekening op een document. Het proces-verbaal van het afhoren van de stadsrekening werd 
als een apostille aan het eind van de rekening geschreven. 

 
Appointement 

Beschikking op een rekest. Het gerecht gebruikte de term appointement ook voor de beschikking 
in een rechtzaak. 

 
Archiefbestanddeel 

Geheel van archiefbescheiden binnen een archief, bijeengebracht met een bepaald doel en in 
onderlinge samenhang te raadplegen. (Archiefterminologie 11).  

 
Attestatie 

Verklaring, afgelegd voor het gerecht of voor een notaris.  
 
Besogne  

Opdracht aan een commissie om een bepaald probleem op te lossen of een taak uit te voeren.  

Bestanddeel 
Zie archiefbestanddeel. 

Blaffaard 
Oude term voor legger.  

Burgemeesters en regeerders 
De term komt vooral in de achttiende eeuw voor. Burgemeesters met of mede namens de 
schepenen, als bestuursorgaan.  

Certificatie 
Verklaring door het gerecht afgegeven ten behoeve van een burger.  

Collaterale successie (impost op de) 
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Gewestelijke belasting op vererving, zijlijn, maar ook niet verwanten, echtgenoot zonder 
kinderen, opgaande lijn. Geheven op alle roerende en onroerende zaken; schulden mogen niet 
worden afgetrokken. (Elias, Belastingen, 32) 

Comparant  
Een persoon die voor een college of functionaris verschijnt. De term wordt ook door notarissen 
gebruikt: “Heden compareerde voor mij …”  

Depeche 
Zeventiende- en achttiende-eeuwse term voor een uitgaandeambtelijke brief. Zie ook expeditie.  

Dingtaal 
Oorspronkelijk formules om die in een rechtsgeding gebruikt werden. In de zeventiende- en 
achttiende eeuw het geheel van bij een proces gebruikte attestaties, verhoren enz.  

Dossier 
Archiefbestanddeel, bestaande uit alle archiefbescheiden in één archief, die dezelfde zaak 
betreffen. (Archiefterminologie 110). In de praktijk komen ook personendossiers, objectdossiers, 
of onderwerpdossiers voor. 

Expeditie 
De versie van een uitgaand stuk dat aan de geadresseerde wordt verzonden.  

Exue, Recht van, 
Stedelijke belasting die men moet betalen wanneer men de stad verlaat met medeneming van zijn 
roerende goederen, een compensatie van het verlies van kapitaal. (Elias, Belastingen, 21). 

Grosse 
Het exemplaar van de akte dat aan de belanghebbende(n) bij de rechtshandeling wordt gegeven. 

Haardstedengeld 
Gewestelijke belasting, geheven op het aantal haardsteden of schoorstenen. In Holland opnieuw 
ingevoerd bij plakkaat in 1600. (Elias, Belastingen, 31) 

Indicateur 
Agenda van ingekomen en/of uitgaande stukken. Het register vermeldt doorgaans de datum van 
binnenkomst of verzending, bij ingekomen stukken ook de datum van het stuk, de afzender of 
geadresseerde, soms het onderwerp, de actie die wordt ondernomen en eventueel waar het na 
afdoening is opgeborgen. De Archiefterminologie (141) maakt onderscheid tussen een agenda en 
indicateur. Het eerste geeft geen aanwijzing van de berging. Ik hanteer echter in alle gevallen de 
term indicateur, aangezien tot aan 1910 het betreffende college of functionaris werd vermeld, en 
de berging per college steeds chronologisch was. De indicateur is via de Franse administratie in 
Nederland gekomen.  

Jaargeding 
Civiele rechtzaken met betrekking tot schulden, waarvoor drie maal per jaar de gelegenheid was, 
waarin schepenen direct vonnis wezen. 

Klapper 
Alfabetische index, doorgaans op namen, maar ook op onderwerp.  

Legger 
(a) Staat van te ontvangen vaste inkomsten. 
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(b) Staat of register van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende 
goederen. 

Lias 
Een hoeveelheid losse stukken die door middel van een draad aan elkaar zijn bevestigd. 

Makelaardij 
(In Dordrecht) Bemiddeling bij de verkoop van stapelgoederen. De verschillende makelaardijen 
werden jaarlijks verpacht.  

Mazelaar 
Kadewerker, lader en losser van schepen. Het aantal mazelaars was, zoals dat ook voor een 
aantal andere beroepen gold, beperkt. Het gerecht besliste over toelating tot de uitoefening van 
het beroep. 

Minuut 
Vastgesteld concept van een brief, een akte of resolutie.  

Namptissement 
Tot zekerheid storten van de gevorderde som.  

Notulen 
Zie Resolutie.  

Oorgeld 
Gewestelijke belasting op paarden. Niet te verwarren met Oortjes op de gulden.  

Oorkonde 
Akte, doorgaans op perkament geschreven en ter bekrachtiging bezegeld. De archivistiek 
hanteert hiervoor de term charter. 

Oortjes op de gulden 
Een extra, stedelijke heffing op de transporten, ingesteld bij resolutie Oudraad 10-5-1694, en 
geïnd door de secretarie. 

Oudraad 
De Dordtse benaming voor de vroedschap.  

Patent, recht op 
Belasting op beroepen, ambachten, bedrijven, handel. (Elias, Belastingen, 79). Te zien als een 
voorloper van de vennootschapbelasting. 

Personele quotisatie 
 Zie Quotisatie. 

Pleziergeld 
Imposten op plezierschepen en wagens (1671). Van 1641-1649 waren alle voertuigen belast, 
maar dat belemmerde de handel. In 1791 ‘pleziergeld’ genoemd. (Elias, Belastingen, 37). 
Dordrecht legt hierop nog eens een eenmalige heffing bij aanschaf [?], resolutie OR 17-3-1727. 

Pondgaarder 
Tussenpersoon in de graanhandel, zijnde niet zelf een graanhandelaar. Te vergelijken met een 
makelaar, vendumeester. Ordonnantie 1726 in 134/22. 

Procureur 
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Zaakwaarnemer voor partijen in rechtszaken. 

Protocol 
Register van minuten van akten. 

Rantsoen(gelden) 
Opslag die door belastingpachters moest worden opgebracht boven de overeengekomen 
pachtsom. Voor de gemenelandsmiddelen bedroeg het rantsone 5%. De helft daarvan was 
bestemd voor de predikantstractementen, een kwart voor de armen en een kwart voor de 
onkosten van de verpachting. (Liesker-Fritschy, Gewestelijke belastingen Holland, 45, noot 167) 

Rekest (request) 
Verzoekschrift. Rekesten hebben een zeer formele redactie: “Geeft eerbiedig (reverentelijk) te 
kennen …”. Ze zijn in de derde persoon opgemaakt en sluiten af met de zinsnede: “’welk 
doende.” De beslissing op een rekest werd doorgaans in de marge geschreven, het zogenaamde 
appointement (kantbeschikking). Het originele rekest ging dan naar de verzoeker terug, de 
administratie registreerde verzoek en beschikking in het rekestboek. 

Rendant 
Rekenplichting functionaris, degene die een rekening ter afhoring aanbiedt.  

Resolutie 
Besluit van een college. De resoluties werden geregistreerd in het resolutieboek. Het 
resolutieboek kan de overwegingen bevatten, maar niet de inhoud van de beraadslagingen. 
Notulen leggen wel de min of meer uitvoerig de beraadslagingen vast, ook als er geen besluit op 
volgt.  

Quotisatie 
Aanslag (Elias, Belastingen, 35).  
Personele quotisatie: een persoonlijke heffing, doorgaans op vermogen of geschat verbruik.  

Redemptiegeld 
Belasting, in Holland ingevoerd in 1679 ter vervanging van een 11-tal middelen. Zout-, zeep-, 
heren- en redemptiegeld. In 1763 gaat men het heren- en redemptiegeld weer afzonderlijk van 
het zout- en zeepgeld heffen. (Elias, Belastingen, 39). 

Retributie 
Heffing waartegenover een prestatie staat (b.v. leges).  

Schaftgelden (schafgelden) 
Vorm van erfpacht van tuinen enz tussen stadsgracht en singel (?). Worden in de rekeningen GC 
1745 en 1755 afzonderlijk verantwoord. Er is een afzonderlijke ontvanger voor, die zijn eigen 
administratie bijhoudt.  

Schoorsteengeld 
Zie Haardstedengeld.  

Schrootampten 
Lips (55/56): “ambtenaren, die een ambt van de graaf in leen hadden, dat anderen bedienden”. 
Hij brengt het in verband met de kranen die de graaf liet bouwen ten behoeve van de handel, in 
het bijzonder de wijnhandel. Hij meent dat er veel meer dan de bekende 4 kranen geweest 
moeten zijn, “want er waren later dertien schrootambten.”.  
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De rekeningen groot comptoir 1745 en 1755 (3/2744, resp 3/2754) melden dat het recht van de 
13 schrootampten is begrepen in het recht van de makelaardije van grof en fijn zout, eerder 
verantwoord in de rekening. Bij de betreffende rubriek in elk geval nihil.  

Serie 
Volgens de Archiefterminologie een reeks (dat wil zeggen chronologisch geordende) 
gelijkvorminge archiefbestanddelen (107). Ik hanteer het begrip iets ruimer: een groep formeel, 
functioneel of organisatorisch bij elkaar behorende archiefbestanddelen.1 

Slagroede 
Het erf- of verkoophuis, horend bij de Bank van lening, geleid door de pachter van de Slagroede, 
de vendumeester. De panden die na een jaar en zes weken niet waren afgelost werden aan de 
Slagroede in het openbaar verkocht. De verkopingen vonden plaats ten overstaan van twee 
schepenen en de secretaris van de stad.  

Staten van Oorlog 
Jaarlijkse begroting die in de zeventiende en achttiende jaarlijks door de Raad van State aan 
de provincies werd gezonden. Ze vormden een steeds terugkerend belangrijk agendapunt in 
de vergaderingen van de Oudraad.  

Turftonsters 
Vrouwen die belast zijn met het lossen van turfschepen en het vaststellen van de juiste 
hoeveelheid turf ivm de te heffen impost. Werken in ploegendienst. Van stadswege 
gereglementeerd: aanstelling, reglementen, werktijden enz. (Van der Schoor, Rotterdamboek, 
66). 

Veertigen 
Kiescollege, ingesteld 1456, opgeheven 1795. Maakte de voordracht voor nieuwe schepenen.  

 

Verbaal 
Serie van op één dag of in één zitting vastgestelde minuten van besluiten, al dan niet met bijlagen 
en van voor kennisaangenomen archiefbescheiden. (Archiefterminologie 107).  

Verboekgelden 
Heffing op de overdracht van verpachte stadsgronden, geïnd door de ontvanger van de 
schaftgelden. Verboekgelden werden ook geïnd bij de overdracht van visstallen, vleesstallen en 
wantstallen. 

Verponding 
Gewestelijke belasting op de opbrengst van onroerende goederen. (Elias, Belastingen, 27).  

Visstal 
Kraam voor de verkoop van vis. Zie ook wantstallen. Er waren er 50.  

Vleesstal 
Kraam voor de verkoop van vlees. Er waren er 34. De stad genoot in 1755 al geen inkomsten 
meer; mogelijk het recht van verheergewaden (zie wantstallen) overgedaan aan het gilde van de 
vleeshouwers. 

Waalgeld 

                                                           
1 Zie de definitie van Series in de Engelse versie van ISAD(G), of van reeks in de Nederlandse versie.  
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Heffing op schepen. Vermeld in rekeningen groot comptoir 1745 en 1755 maar steeds nihil. 
Mogelijk een oude heffing die al lang niet meer geheven werd. 

Wantstal 
Kramen voor de verkoop van laken enz. Volgens de stadsrekeningen groot comptoir 1745 en 
1755 waren er 52. De stad ‘verheergewaadde’ deze, evenals de visstallen en vleesstallen, een 
eenmalige heffing wanneer een stal van eigenaar verwisselde.  

Zaak 
In de tijd begrensd complex handelingen betreffende een bepaald geval  (Archiefterminologie 
110, toelichting). 
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10.9 Bijlage 2: Secretarissen en pensionarissen 

 
Tot 1668 zijn de secretarissen en pensionarissen in één lijst opgenomen, omdat er geen duidelijke 
scheiding van de functies was. Voor zover bekend is wel aangegeven of de persoon hoofdzakelijk of 
uitsluitend secretaris of pensionaris was. Voor zover de opvolger-voorganger relatie duidelijk is, is 
dat vermeld. Na 1668 zijn afzonderlijke lijsten voor secretarissen en pensionarissen opgesteld. 
De lijst bevat geen schrijvers, van wie aangenomen kan worden dat ze niet in dienst van de stad 
waren, zoals Gibo of Albert van Egmond, of de door Dijkhof onderkende ‘handen’ in de dertiende en 
veertiende eeuw.  
Het symbool “<” voor een jaartal betekent vroegste jaar van vermelding; “>” betekent laatste jaar van 
vermelding. 
 

Secretarissen en pensionarissen tot 1668 
 
Jan (Janne) de clerck, <1277->1290.  

Maakt blijkens de stadsrekeningen 1283-1287 regelmatig reizen voor de stad.  
Ketelaar, ‘Clerc’; Burgers, Paleografie 233-238; Dijkhof, Oorkondenwezen, 141 
Burgers/Dijkhof, Stadsekeningen xxix. 

 
Gerard, klerk van de Dordtse burgers, <1290->1297. 

Hij is aanwezig bij het huwelijk van Jan I in 1297. Dijkhof, Oorkondenwezen, 158-159 acht het 
niet onmogelijk dat hij hand DoF is. 

 
Melis Stoke, 1296-1299.  

Ging over naar de kanselarij van Jan II. Dijkhof, Oorkondenwezen, 161-162. 
 
Didderic of Diederic, <1309->1312.  

Ketelaar, ‘Clerc’; Dijkhof, Oorkondenwezen, 141.  
 
Jan van Doornik, <1313->1323.  

Dijkhof, Oorkondenwezen, 141, 168.  
 
I Theod., <1355.  

Balen, Beschrijvinge, 357.  
 
Jacob Neve Michielsz. <1359-1387.  

Ketelaar maakt onderscheid tussen Jacob Neven en Jacob Neve Michielsz. Ik houd het erop dat 
het om dezelfde persoon gaat. 

 
Wilh. Vlaminc, <1371->1380.  

Balen, Beschrijvinge, 357; Ketelaar, “Clerk”; tekent een oorkonde 1371.  
 
Willem Kauwe of Cau, <1383-1400.  

Ketelaar, ‘Clerc’.  
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Heer Huyghen Jan Florisz., <1387->1391.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Vermoedelijk een priester; niet zeker dat het om een klerk in dienst van de stad 
gaat. 

 
Jacob Hamert, <1400–1404.  

Ketelaar, ‘Clerc’; volgens Balen, Beschrijvinge, 357 ontslagen op 16 januari 1404.  
 
Mr. Jan Haesbeen, <1401-1419.  

Ketelaar, ‘Clerc’ geeft als oudste bron 1410. Wordt niet altijd met functie vermeld. Balen, 
Beschrijvinge, 358 

 
Jacob Tolner, <1409->1414.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Balen, Beschrijvinge: Io Tolner.  
 
Aelbrecht Gherardi, <1428->1438.  

Ketelaar, ‘Clerc’, Balen, Beschrijvinge, 358.  
 
Jan van Zutphen, <1436->1436.  

Ketelaar, ‘Clerc’. Balen, Beschrijvinge, 357. Hij ontvangt een toelage van een pond per maand 
vanwege zijn staat van dienst en omdat hij nu oud en traag is geworden en zich niet meer in het 
levensonderhoud kan voorzien. Fruin, Oudste rechten, 2, 75 

 
N. Boy, <1439.  

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Claes Bot, <1443->1450. 

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt hem P.But; Ketelaar, ‘Clerc’ geeft als oudste bron de 
stadsrekening over 1445. 

 
Mr. Claes Scoenhout, <1444->1458. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Kokken, Steden en staten, 172. Ketelaar, ‘Clerc’ ziet in hem de eerste 
pensionaris vanwege de vele reizen die hij voor de stad maakt. Zie echter ook de opmerking bij 
Jan de clerc. 

 
Mr. Jan van Slingelant, <1446->1459.  

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Io. Albert de Egmond, <1457->1470. 

Balen, Beschrijvinge 358. Ketelaar, ‘Clerc’. De oudste bron uit 1461 noemt hem deken van de 
Grotekerk; stichter van de St Pancraskapel. Niet zeker of het om een klerk in vaste stedelijke 
dienst gaat. 

 
Mr. Adriaen van Dreyscher, <1468->1469. 

Zoon van Willem, geboren Holland (Dordrecht?). Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij 
Ketelaar, ‘Clerc’. Damen, Staat van dienst, 456, noemt hem pensionaris van Dordrecht 1468, 
1469. Magister artium 1449, baccalaureat in de rechten 1455. Studeerde in Keulen, 1445, 1448?; 
Orleans 1449. Hij wordt in SA 1, invnr 211 samen genoemd met Jan die Brouwer Michielsz (zie 
hierna) en Gillis Adriaensz, “hare dienaren en secretaris”. 
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Mr. Jan Brouwer, <1469? Overleden voor 31 maart 1496. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. Vermelding zonder functie in een akte uit 1469 (SA 
1, invnr 211) waarin hij met twee anderen voor de stad een handeling heeft verricht. Ketelaars 
oudste bron met functie is uit 1490. 

 
I.LL. Blaeuw, <1470. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
I. Heyn, <1473->1482. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Cornelis de Jonge, 1473-1477. 

Balen, Beschrijvinge, 355; niet bij Ketelaar, ‘Clerc’. Damen, Staat van dienst, 467. Van Gent, 
Pertijlike saken, passim, vooral 473. Kok, In dienst van het recht, 271. Geboren Dordrecht,  c 
1445, overleden 3 maart 1504. Baccalaureus Romeins recht, studeerde te Keulen en Orleans; 
heer van Baardwijk, 1501-1504. Zoon van Reinier de Jonge Willemsz en Johanna, dr van 
Gijsbrecht Quekel. Huwt Machteld, dr van Klaas van der Merwede (bastaardzoon van Dirk van 
der Merwede). 1477 raadsheer Hof van Holland (26-3-1477 – 10-10-1494 (Kok zegt 1493, 
daarna rekenmeester, 1493-1504) 

 
Cornelis Backer, <1476. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Jan van Schoonhoven, <1480. 

Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Ketelaar, ‘Clerc’. Buchelius2 geeft 1480 als datum. 
Kokken, Steden en staten, 172 neemt aan dat hij het latere lid van het Hof van Holland is. 
Damen, Staat van dienst,  490 (vóór mei 1480). Van Gent, Pertijlike saken, 258 verwijst naar 
GAD hs 2407 f 116v (manuscript Gouthoeven). Hij geeft op 473 preciese data van 
raadheerschap: 25-5-148 tot 6-9-1503.  
Bastaardzoon van Jan van Schoonhoven of zoon van Gerard van Schoonhoven. Studeerde in 
Keulen (1463?) of Leuven (1475?). Overlijdt 6-9-1503. 

 
Jo Govers, <1481. 

Ketelaar, ‘Clerc’; niet in Balen, Beschrijvinge.  
 
H. Boys, <1481. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Mr. Pouwels van Overmersche, c 1482. 

Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Ketelaar, ‘Clerc’. Kokken, Steden en staten, 
172. Dezelfde als mr. Pouwels van Ammersoyen? (Zie hierna) 

 

                                                           
2 Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa, van Aernout van Buchel,  UB Utrecht, hs 
1648. Digtaal op www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/inscriptiones/. Geraadpleegd 22-6-09 
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Mr. Pouwels van Ammersoyen, <1482->1501 (wrs 1503). 
Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge. Kokken, Steden en staten, 172. Van Dalen, 
Regestenlijst. SA 1, 437 (1485) en invnr 440 (1501). Afkomstig uit Hattem. Studeert in Keulen 
tussen 1473 en 1477. Overleden in 1503. 

 
Mr. Pieter Govertsz. Keijser, <1483-1503.  

“Die doctoer.” Overleden 3 november 1503 Niet in Balen, Beschrijvinge. Ketelaar, ‘Clerc’.  
 
Jan van der Sande, ca 1485. 

Pensionaris. Niet bij Balen, Beschrijvinge, noch bij Kokken, Steden en staten.In SA 1, invnr 437 
(1485) ff 76v, wordt Jan van der Sande Pietersz als pensionaris genoemd. Daar ook sprake van 
de twee (niet bij name genoemde) secretarissen.  

 
Mr. Thielman Gerritsz Monnenszoon, <1487->1537. 

Is zeker dezelfde als T.Gherardi, genoemd in Balen, Beschrijvinge,358. Mogelijk ook de NN die 
Ketelaar, ‘Clerc’ noemt als vierde, niet met name genoemde secretaris in de stadsrekening van 
1490. Apostilleert stadsrekeningen, o.a 1529, 1535 en ondertekent deze met T.Gherardi. 

 
Mr. Willem van Beveren, <1484-1506.  

Balen, Beschrijvinge, 358 geeft overlijden februari 1506; Ketelaar, ‘Clerc’. Ondertekent 
stadsrekeningen 1501 en 1503. 

 
Mr. Cornelis Jacobi, <1497->1508.  

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt ook Io[annes] Jacobi, 1502. Tekent een transportakte in mei 
1508 (archief 32, invnr 430-7). 

 
Mr. Jan Weynsz.(Wensen), 1496(?)->1511. 

Waarschijnlijk alleen pensionaris. Niet bij Kokken, Steden en state, .dus mogelijk na 1494. 
In SA1, invnr 440 (1501) heeft hij een wedde dat eenvijfde is van dat van Pouwels van 
Ammersoyen. Buchelius noemt hem Jan Wensen Fak, in 1496 assistent van deze. In SA 1, invnr 
441 (1503) reiskosten, tractement; in 1511 (SA 1, invnr 528) bevindt hij zich in Mechelen. Komt 
niet meer voor in SA 1, invnr 445 (1522). 

 
Mr. Jacob van Hooly (of Hoely), 1503. 

Buchelius noemt hem assistent van pensionaris Wenssen toen Pouwels van Ammersoyen in 1503 
(Buchelius waarschijnlijk abusievelijk 1502) gestorven was. 

 
Mr. Aelbrecht van Loo(n), 1506-1511.  

Pensionaris. Balen 355 (noemt hem Van Loon), tot 1511, ook Buchelius noemt hem Van Loon, 
hij geeft 1506 als jaar van in dienst treding. Kok, In dienst van het recht. Was samensteller van 
een privilegeboek, waarvan een kopie in stadsarchief 1, (X.15, nu invnr 664). Hij zou dan nog in 
1513 in dienst zijn, althans certificeert dan bovenstaand register en wordt nog ‘onze pensionaris 
genoemd’. SA 1, invnr 441 (1503) noemt hem der stede advocaat in’t Hof van Holland. Van der 
Aa, deel 11 (1865), 601 vermeldt: pensionaris Dordrecht 1505; substituut griffier Hof van 
Holland 1506; onbezoldigd raad Hof van Holland, 1510; raadsheer 1511-1513 en 1515-1525. 
Overleden 1525. Ook Buchelius vermeldt zijn raadsheerschap in 1511, maar noemt 1524 als jaar 
van overlijden. 
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Mr. Jacob de Vries Jansz., <1511->1545. 
Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’, vermelding in stadsrekening 1522.  

 
Mr. Adriaen Woutersz., <1512->1541. 

Balen, Beschrijvinge, 358: Adriaen de Woltre, Adriaen Woutersz., Adriaen Woltersz. Ketelaar, 
‘Clerc’, vermelding in stadsrekening 1535. Tekent nog een transportakte in 1541 (archief 32, 
invnr 430-11). 

 
Mr. Gerrit (Cornelisz.) Boegart (Boogaert, Boomgaard), 1513-1525. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356, geeft geen preciese jaren, Buchelius doet dat wel; hij 
noemt hem adjunct van Wenssen. Overlijdt volgens Buchelius in 1525. Komt o.a. voor in SA 1, 
600 (1513-1519) en in SA 1, invnr 445 (1522).  

 
Mr. Floris (Jansz.) Oem (van Wijngaarden), 1513-1518 en 1521-1527. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 355. Kok, In dienst van het recht, 276. Geboren te Dordrecht; 
promotie Leuven 1485. Rector daar in 1494. onbezoldigd raad Hof van Holland 1495, raad 
1496/1510. Pensionaris Dordrecht 1513, door Karel V  in 1518 uit zijn ambt ontheven, maar in 
1521 in functie zijn hersteld. Overleden 1527. (NNBW 3, 1914, blz 926). In een brief van 8-8-
1522, Van den Brandeler, Inventaris supplement, 148 (blz 32) is Floris Oem gedeputeerde in Den 
Haag, samen met Pieter Schoock Willemsz. Buchelius noemt hem in 1514 assistent van 
Boomgaard en Wenssen.  

 
Jacob van Teylingen, 1520. 

Balen, Beschrijvinge, 356. Buchelius geeft als jaar van in dienst treding als adjunct van 
Boomgaard 1520 en meldt dat hij kort daarop is overleden. Balen geeft 1520 als jaar van 
overlijden.  

 
Mr. Joost Bets, 1522-1537. 

Balen, Beschrijvinge, 358: Joes Betz. Hoofdzakelijk pensionaris, maar wordt in de stadsrekening 
1535 als een van de vier stadssecretarissen genoemd. Niet bij Ketelaar, ‘Clerc’. Wordt in 1537 
stadhouder van de lenen van Bergen op Zoom (Gedenkbord in de kerk van Bergen op Zoom). 
Buchelius vermeldt 1522 als jaar van indienst treding als adjunct van Gerrit Boomgaard, vanaf 
1525 alleen. Buchelius voegt aan zij naam “van Mechelen” toe. Bets zou echter (volgens het 
gedenkbord) in Gent zijn geboren. 

 
Mr. Nicolaas Bartholomusz de Groot, 1537-1553. 

Pensionaris. Ook Claes Bartholomei. Balen, Beschrijvinge, 356, ook 1038.Koopmans, Staten en 
steden, 247. Overleden 1553. Treedt volgens Buchelius in dienst in 1537; deze noemt hem 
adjunct van Bets, die overlijdt in dat jaar. Compareert in de Staten van Holland voor 1553. Reist 
diverse keren met andere vertegenwoordigers van de Staten naar Brussel, Gent of elders; 
vervangt soms de landsadvocaat. Buigt zich over kwesties i.v.m. privileges. De inventaris van 
stukken die hij onder zich had in SA 1, invnr 527.  

 
Willebroert Uyttenbroeck, <1535->1567. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Ketelaar, ‘Clerc’: is apostolisch en keizerlijk notaris en gaat als 
zodanig mee de rivier op om de diepte te peilen. Komt veelvuldig in de stadsrekeningen voor. 
Vaceert in 1550 enkele malen, dus fungeerde mogelijk ook als pensionaris. Lijkt toch 
hoofdzakelijk secretaris geweest te zijn. Apostilleert verschillende stadsrekeningen. Zijn 
handschrift ook in de schepenprotocollen. Met Jan van Naerssen (zie hierna) de schrijver van het 
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verpachtingsboek 1545-1575 (SA 1, invnr 525). Ondertekent een transportakte in 1535 (archief 
32, invnr 147-1. 

 
Jan (Johan) van Naerssen Antonides, <1541–1558. 

Balen, Beschrijvinge, 358 noemt hem secretaris 1542 en meldt zijn overlijden in 1558; zoon van 
Anthonis van Naerssen, heren Jansz. Reist samen met zijn klerk in 1553 (SA 1, invnr 447). 
Apostilleert verschillende stadsrekeningen. De voornaamste samensteller van een bundel 
afkondigingen 1545-1558 in de UB Leiden.  

 
Mr. Willem Scoeck (Schook) Tielmansz., <1545–1572. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, “Clerck”, Hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, pensionaris, 
wordt zo aangeduid in de stadsrekeningen 1550 en 1558. Raad en pensionaris te Brussel, 1561. 
1/532 (1561), 1/542 (1561), 563 (1550). Compareert volgens Koopmans, Staten en steden, 247 
voor Dordrecht in de Statenvergaderingen tussen 1545 en 1571. Houdt zich bezig met 
belastingzaken. Buchelius geeft 1549 als jaar van in dienst treding, als adjunct van Boomgaard 
i.p.v. de Jonge, maar dat komt niet overeen met Koopmans. Gaat in 1572 niet met de opstand 
mee. 

 
Gheraert Michaelis (Michaelsz.), <1549->1574. 

Balen, Beschrijvinge, 358; Ketelaar, ‘Clerc’. Hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, secretaris. 
Ontvangt in stadsrekening 1558 een wedde als secretaris van de stapel, verleend bij acte van 13-
2-1555. Apostilleert stadsrekeningen. Maakt in 1573 enkele reizen.  

 
Mr. Cornelis van Hoogelande, 1555-1563. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Afkomstig uit Zeeland. Zoon van Casper van Hoogeland, 
president van het Hof van Utrecht. Was eerder pensionaris van Gouda (Koopmans, Staten en 
steden, 247). Treedt in 1559 enige tijd op als vervanger van de zieke landsadvocaat Adriaan van 
der Goes. Volgens Buchelius in 1553 in dienst als adjunct van De Groot en Schook.  

 
Jacob Pauli Hallincg, 1558–1590. 

Balen, Beschrijvinge, 1071: geboren 1532; blz 358 secretaris vanaf 1561; Ketelaar, ‘Clerc’.Was 
secretaris van de eerste “vrije”statenvergadering in 1572 te Dordrecht gehouden. Zeker sindsdien 
(ontslag van Scoeck) ook pensionaris. Gedeputeerde van de Staten-Generaal ivan 6-11-1589 tot 
15-3 1590. Per 1 februari 1590 raadsheer Hof van Holland 
(www.inghist.nl/onderzoek/publicaties/  ambstdragers en ambtenaren 1428-1461. Hoewel hij 
volgens Balen per 28-1-1558 secretaris zou zijn geworden, komt hij niet voor in de stadsrekening 
over dat jaar. Zijn handschrift is wel herkenbaar in het schepenprotocol 1558-1559 (ORA, invnr 
701, vanaf oktober 1558) 

 
Mr. Pieter Cornet, 1563-1572. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356, 845. NNBW IV,459. Brabander. Opvolger van Cornelis 
van Hoogelande (Koopmans, Staten en steden, 247). Vervangt in 1568 de door Alva 
gearresteerde landsadvocaat Jacob van den Eynde. Wegens compromitterend gedrag in 1572 bij 
de overgang van Dordrecht aangehouden. Bleef in hechtenis tot 1576. Overleden in 1587. Govert 
van Beaumont Jansz (schepen) en Jacob Pauli worden gecommitteerd om alles in het werk te 
stellen zijn papieren die de stad toebehoren op te halen (SA 3, 1158).  

 
Adriaen (Jansz.) Wenssen (Wentzen, Weijnsen), 1576-1578. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; Koopmans, Staten en steden, 248. 
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Behoort tot het Dordtse patriciaat. Was eerder advocaat voor de stad bij het Hof van Holland. 
Wordt in 1578 raadsheer bij de Hoge Raad. Zijn broer Jan was schout van Dordrecht. Buchelius 
noemt hem samen met Jacob Paulusz (Hallincg).  

 
Jan Bets, <1578-1584. 

Secretaris en pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; NNBW II, 140. Niet bij Buchelius. Zoon 
van Joost Bets (zie hiervoor). Is van 1557-1566 advocaat voor de Grote Raad te Mechelen. 
Vlucht in 1566 naar Holland. Vestigt zich in Dordrecht en wordt eerst tot secretaris benoemd (tot 
1578), dan, na het vertrek van Wenssen, tot pensionaris. Overleden december 1584 of januari 
1585. 

 
Joost de Menin, (de Menijn, van Menen), 1584-1595. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356; Koopmans, Staten en steden, 249-50; B.A. Vermaseren, 
“Levensschets van Joost de Menijn, diplomaat en jurist (pensionaris van Dordrecht)”, Hollandse 
Studien 2, 152-195.Vlaming. Verblijft tijdens bewind van Alva in Italie. Maakt deel uit van de 
deputatie die in 1572 naar Willem van Oranje gaat. 1575 hoogleraar aan de Universiteit van 
Leiden. Tot 1580 advocaat-fiscaal bij Hof van Holland, tot 1584 raadsheer. Sinds 1-5-1584 
pensionaris van Dordrecht; Buchelius noemt hem adjunct van Hallincg. Weet een zeer hoog 
tractement te bedingen: 1400 Hollandse ponden. Is zeer actief in de Staten van Holland. Speelt 
o.a. een belangrijke rol in de onderhandelingen met Leicester. Beschuldigd van landverraad, 
maar niet veroordeeld. Raakt in conflict met stadsbestuur dat hem per 1-5-1595 ontslaat. 

 
Mr. Willem Pouwelsz. (Merula), 1576(?)–1592(?). 

Secretaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Mogelijk de opvolger van Michaelis. Fungeerde uitsluitend 
als secretaris. Hij wordt nog genoemd in de instructie (1591) voor Johan Berck. Geboren te 
Brielle, woont in elk geval in 1558 in Dordrecht, waar zijn zoon Paulus, de latere rechtsgeleerde, 
wordt geboren (Van der Aa, Biografisch Woordenboek).. Staat op tweetal voor ouderling in 1576 
(Kerkenraadsacten). Een actenboek (bijgehouden tot eind 1592) en een protocol in het rechterlijk 
archief dragen zijn naam in titel.  

 
Dr. Johan (Jan) Berck, 1590-1622. 

Secretaris en pensionaris. Studie rechten te Leiden, inschrijving 25-11-1579. Volgens instructie 
van 1591 (SA 1, invnr X.20, fol 126 ev) aangesteld als tweede raadspensionaris en eerste 
secretaris. Legt de eed af op 10-1-1591 maar was blijkens de stadsrekening over 1590 toen al in 
dienst; ook Buchelius meldt 1590 als jaar van in dienst treding. Functioneert na het ontslag van 
eerste pensionaris Joost de Menin op 25 januari 1595 zelf als zodanig op. Is regelmatig op 
diplomatieke missie voor de Staten-Generaal. Jacobus I verleent hem de titel ridder.Hij wordt in 
1622 tot ambassadeur in Venetië benoemd vanwaar hij in 1627 naar Dordrecht terugkeerde waar 
hij op 18 augustus van dat jaar overleed. Berck wordt vanwege zijn veelvuldige afwezigheid – en 
het feit dat hij vanaf 1590 enige secretaris was - regelmatig vervangen of bijgestaan door 
substituten. (zie afzonderlijke lijst aan het einde van de lijst van secretarissen.) 

 
Jacob van den Eynde, 1598->1612. 

Tweede pensionaris, Berck is dan eerste. Balen, Beschrijvinge, 356. Buchelius geeft 1598 als jaar 
van in dienst treding, samen met Rochus Thomasz. van den Honert.  

 
Rochus Thomasz. van den Honert, 1598-? 

Niet bij Balen, Beschrijvinge. Buchelius noemt hem in één adem met Jacob van den Eynde als 
adjunct van Berck. Niet in thesauriersrekening. 
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Andries de Witt, 1619-1624. 

Tweede pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Kok, In dienst van het recht, 282. NNBW 3, 
1914, blz 1448. Geboren te Dordrecht 1573, studeert in Leiden, Duitsland, Frankrijk, Engeland. 
Advocaat voor het Hof van Holland 1602. Pensionaris van Dordrecht 1618, wnd landsadvocaat 
1618-1621. Oom van de latere raadspensionaris. Tijdelijk pensionaris van de Staten van Holland 
(als pensionaris van Dordrecht, tijdens gevangenschap en na de terechtstelling van Van 
Oldenbarneveldt). Werd raadsheer voor het Hof van Holland 8-12-1620. Overleden 26-11-1637.  

 
Matthijs Berck, heren Johansz., 1624-1655 

Balen, Beschrijvinge, 358. Zoon van dr. Jan Berck. Vooral, zo niet uitsluitend, secretaris, al 
benoemt de Oudraad hem in 1634 tot tweede pensionaris en (eerste) secretaris. (Res Oudraad, 
18-3-1634; SA 3, invnr 46, fol 104). In de stadsrekening 1624 voor het eerst als secretaris 
genoemd; hij apostilleert die rekening. 

 
Mr. Jacob Cats, 1629-1636. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Aanstelling 22-7-1629 (SA 3, invnr 46, fol 9), volgt 
Johan Berck op. Neemt ontslag wegens benoeming tot raadpensionaris van Holland, 25-6-1636 
(SA 3, invnr 46, fol 156vs.) 

 
Mr. Herbert van Beaumont, 1634-1640. 

Pensionaris en secretaris. Op 18 maart 1634 door de Oudraad benoemd tot derde pensionaris en 
secretaris (SA 3, invnr 46, fol 104-104vs). Komt bij Balen, Beschrijvinge niet voor in de lijst van 
secretarissen. Hij volgt in juni 1636 Jacob Cats als eerste pensionaris op. Berck neemt dan de 
secretarie onder zijn hoede. Beamont wordt benoemd tot secretaris van de Staten en krijgt per 5 
januari 1640 eervol ontslag in Dordrecht. www.inghist.nl/.../ambstdragers en ambtenaren 1428-
1861 

 
Mr. Nicolaas Ruysch, 1640-1650. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Was schepen. Benoemd 1-5-1640 (SA 3, invnr 46, fol 
231-231vs); legt onmiddellijk de eed af. Ontslag 21-12-1650 i.v.m. zijn benoeming tot griffier 
van de Staten-Generaal. (SA 3, invnr 47, fol 158) 

 
Mr. Johan de Witt, 1650-1653. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Verder uitvoerige bibliografie. Volgt Nicolaas Ruysch 
op, 21-12-1650 (SA 3, invnr 47, fol 158). Ontheffing van zijn ambt bij akte van 29-7-1653 (res 
OR 21-7-1653, SA 3, invnr 48, fol 33vs) vanwege benoeming tot raadpensionaris van Holland; 
gecontinueerd 1-8-1663 (SA 3, invnr 50, fol 3) en 1-8-1668, SA 3, invnr 51, fol 163vs. 
Overleden (vermoord) 1672. 

 
Mr. Govert van Slingelandt, 1653-1664. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. NNBW, deel V, 747-748. Benoemd i.p.v. Johan de Witt 
1-9-1653 (SA 3, invnr 48, fol 37). Ontslag wegens benoeming tot secretaris van de Raad van 
State, 10-5-1664 (SA 3, invnr 50, fol 133. 

 
Mr. Nicolaas Vivien, 1664-1672. 

Pensionaris. Balen, Beschrijvinge, 356. Neef van Johan de Witt. Benoemd 16-9-1664 (SA 3, 
invnr 50, fol 136vs); Ontslag op verzoek 29-8-1672 (SA 3, invnr 53, fol 73vs). Mr. Willem 
Hallinq woont bij absentie van de pensionaris de vergadering van de Staten bij, aanvankelijk bij 
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absentie van de pensionaris, (7-7-1664, SA 3, invnr 50, fol 134), maar enkele malen verlengd na 
de benoeming van Vivien: commissie 16-9-1664 (SA 3, invnr 50, fol 137) tot voortdurende 
bijwoning van de vergaderingen van de Staten. Ook 17-5-1667, SA 3, invnr 51, fol 26.  

 
Johan Berck, 1655-1667, overlijdt 18-12-1667. 

Pensionaris, maar vooral secretaris. Balen, Beschrijvinge, 358. Zoon van Matthijs; deze verzoekt 
in 1645 met beroep op zijn staat van dienst en die van zijn vader, ridder Johan Berck, of zijn 
zoon hem al bij zijn leven mag opvolgen. (Res Oudraad 25-3-1645, SA 3, invnr 46, fol 35). Gaat 
in 1652 zijn vader als confrater op de secretarie bijstaan en legt daarom het schepenambt, dat hij 
dan bekleedt, neer.(Res Oudraad 21-2-1652; SA 3, invnr 227). Na het overlijden van Matthijs 
wordt Johan benoemd tot eerste raadpensionaris en secretaris en legt de eed af. (Res Oudraad 3 
juli 1655; SA 48, fol 114-116). Is ondanks de titel van raadpensionaris in feite secretaris. Na het 
overlijden van Johan Berck bezint de Oudraad zich op het ambt van secretaris en stelt een nieuw 
reglement op, waarin onder meer de ambten van secretaris en pensionar is onverenigbaar worden 
verklaard.  

Secretarissen na 1668 
 
Vanaf 1668 tot aan 1795 waren er steeds twee secretarissen voor de Oudraad en het gerecht 
gezamenlijk. Van Dalen, Geschiedenis, 221 e.v. maakt onderscheid tussen eerste en tweede secretaris. 
Dat suggereert een onderlinge rangorde tussen de twee secretarissen; in werkelijk was dat niet zo. 
Beiden waren gelijk aan elkaar en wisselen elkaar af bij de Oudraad en het gerecht. De inkomsten uit 
de secretarie worden gelijkelijk onder beiden verdeeld. 
 
Arend Muys van Holy, 1668-1674. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Aanstelling door de Oudraad 7 maart 1668 en legt daarvoor het 
schepenambt neer. (SA 3, invnr 45vs-46). Was voorheen notaris. Verkozen tot burgemeester in 
1675 geeft hij het secretarisschap op. (Balen, Beschrijvinge, 276; resolutie Oudraad 17-10-1674, 
SA`3, invnr 54, fol 37 vermeldt dat hij “gedimitteert” is). Zie over hem ook Veldhuijzen, Nieuwe 
Heeren, 45ev. Zie verder hieronder de lijst van pensionarissen na 1668. 

 
Mr. Nicolaas van der Dussen, heren Ewoutsz. 1668-1670. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Geboren in Delft 1636, waar zijn vader schepen en vroedschap was 
(Balen, Beschrijvinge, 1058, 1060); trouwde met Lydia van Beveren, dochter van Jacob, lid van 
een vooraanstaandd Dordtse regentenfamilie; overleden 1719. Benoemd gelijktijdig met Arend 
Muys van Holy op 7 maart 1668. Werd tot schepen gekozen op 15 september 1670 en legde 
daarom het secretarisschap neer (SA 3, invnr 51, fol 110vs).  

 
Mr. Herman Hallincg, heren Johansz., 1670-1693. 

Balen, Beschrijvinge, 358. Benoemd op 15-9-1670 als opvolger van Nicolaas van der Dussen 
(SA 3, invnr 51, fol 111). Studeerde te Leiden, inschrijving 28-6-1666. De gilden willen hem in 
1672 vervangen, maar de Oudraad weigert. (Veldhuijzen, Nieuwe Heeren, 36). Lid van de 
Oudraad vanaf 1674. Overlijdt in oktober 1693. Zie ook hierna in de paragraaf over 
pensionarissen na 1668. 
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Herman van den Honert, heren Johansz., 1674-1688. 
Balen, Beschrijvinge, 358. Volgt op 17 oktober 1674 Muys van Holy op. Sinds 1670 lid van de 
Oudraad en blijft dat tot 1730; bij zijn aanstelling als secretaris behoudt hij rang en sessie 
(Resolutie Oudraad 17-10-1674, SA 3, invnr 54, fol 37). Verzoekt ontslag op 13-8-1688 (SA 59, 
fol 7vs-8vs).  

 
Mr Johan de Witt, heer van Hekendorp, 1688-1701. 

Benoeming Res. Oudraad 13-8-1688 (SA 3, invnr 59) als opvolger van Herman van den Honert. 
Overlijdt februari 1701 (Res. Oudraad 21-2-1701, SA 3, invnr 66, fol 11). Komt niet op de lijst 
van leden van de Oudraad.  

 
Mr. Pieter Everwijn van Brandwijk, heer van Gijbeland, 1693-1723. 

Benoeming Res. Oudraad 12-10-1693, eed 15-10 (SA 3, invnr 61, fol 97vs en 98). Opvolger van 
Herman Hallincg. Van Dalen, Geschiedenis, 221 geeft abusievelijk 1729 als jaar van 
beëindiging. Everwijn overlijdt echter al in september 1723.  

 
Mr. Pieter Eelbo, 1701-1729. 

Geboren 18-2-1680. Volgt Johan de Witt op, Res. Oudraad 21-2-1701 (SA 3, invnr 66, fol 11); 
tot 7 maart 1704 neemt mr. Hubert van der Hoop voor hem waar, omdat hij nog op studie is (SA 
3, invnr 69, fol 25-26vs). Op 29-9-1705 gekozen tot schepen, maar kiest ervoor secretaris te 
blijven; wordt dan wel lid van de Oudraad. Vraagt ontslag op 2-3-1729 vanwege zijn verkiezing 
tot burgemeester. (SA 3, invnr 88, fol 19). Overleden 4-9-1747. 

 
Mr. Richard Paulus Eelbo, 1723-1759. 

Geboren te Amsterdam 23-8-1707. Opvolger van Pieter Everwijn. Bij zijn benoeming op 24-9-
1723 (SA 3, 88, fol 33) is zijn oom Daniel Eelbo presiderend burgemeester. Hij is dan nog ‘op 
studie’ en zal ook nog wel enige tijd nodig hebben om die met een promotie af te ronden. Hij 
schrijft zich in 1725 als student Als substituut mr. Jacobus van Vechoven aangesteld; op 3-1-
1728 wordt in diens plaats Roeland Nolthenius aangesteld (SA 3, invnr 93). Waarschijnlijk 
neemt Eelbo zelf in de loop van 1729 het secretariaat zelf waar. Hij weigert in 1732 de 
verkiezing tot schepen, maar wordt dan volgens artikel 15 van het Octrooi wel lid van de 
Oudraad. Res. Oudraad 30-9 en 2-10-1732 (SA 3, invnr 97). Verzoekt op 9-3-1756 of wegens 
zijn ‘gestadig aanhoudende dispositie’ mr. Johan Beudt hem mag vervangen. Hij beroept zich 
daarbij op het feit dat hij nog was benoemd voor de resolutie van de Oudraad 26-2-1748, die het 
persoonlijk waarnemen van ambten voorschreef.3 Hij overlijdt op 12 januari 1759 en met hem 
sterft de Dordtse tak van de Eelbo’s uit. 

 
Mr. Jeronimus Karsseboom, 1729-1745. 

Evenals Richard Paulus Eelbo, aan wie hij verwant is, geboren in Amsterdam (1706). Benoemd 
op 25-3-1729 (SA 3, invnr 94, fol 27vs en 28). Trouwt in 1731 met Johanna Berck. Verwerft het 
poorterschap van Dordrecht enkele dagen voor zijn aanstelling (SA 3, 1976, fol 169vs). Hij 
verzoekt op 3 april 1745 ontslag ten gunste van zijn zoon Jacob, die dan nog maar 12 jaar oud is. 
Jeronimus nam  Karssemboom neemt als interim waar (SA 3, 110, fol 35vs). Wordt 17-7-1747 
als substituut opgevolgd door mr. Jan Beudt (SA 3, 112, fol 98). Vanaf 1754 is Jeronimus 
verschillende malen burgemeester. 

 

                                                           
3 Aan deze resolutie lag een resolutie van de Staten van Holland van 23-1-1748 ten grondslag. 
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Jacob Karsseboom, 1745(1753)-1786. 
Zoon van Jeronimus (zie hierboven). Benoemd 26-4-1745 (SA 3, invnr 110, fol 40vs. Wegens 
zijn jeugdige leeftijd neemt eerst zijn vader en vervolgens Jan Beudt het secretarisambt voor hem 
waar. Hij legt de eed af op 5-1-1753 (SA 3, invnr 119, fol 3). Overlijdt maart 1786, begraven in 
de Augustijnenkerk 11-3-1786 (DTB 29). Bekleedde vanaf 1762 ook het ambt van directeur van 
de stapel (resolutie Oudraad 23-12-1761; SA 3, invnr 128 , fol 92). 

 
Mr. Pieter Hoeufft, 1759. 

Verzocht na overlijden van Richard Paulus Eelbo deze te mogen opvolgen. Legt 8-1-1759 in 
handen van de presiderend burgemeester (bij afwezigheid van de schout) de eed af . Vraagt al 
10-3-1759 ontslag, “om eenige redenen”.  

 
Pompejus Hoeufft, 1759-1783. 

Neef van Pieter (zie hierboven) verzoekt met het secretarisambt begeven te worden. Zijn vader is 
weliswaar in Dordrecht geboren, maar is ecclesia causa in Breda woonachtig, waar Pompejus 
ook geboren is.4 Als geboren Brabander moet hij bij de Staten van Holland acte van naturalisatie 
aanvragen. Legt 3-5-1759 de eed af. Verzoekt op 11-6-1759 of zijn oom Pieter hem, wegens zijn 
eigen onervarenheid mag bijstaan. Overleden oktober 1783, begraven 3 november 
(Gaardersarchief invnr 4) 

 
Paulus Gevaerts, 1783-1811. 

Geboren 1763. Benoemd 1 november 1783 (SA 3, invnr 150, fol 304). Zoon van burgemeester 
Ocker Gevaerts. Is evenals zijn vader lid van het patriottistische excercitiegenootschap de 
Vrijheid. Bij de verandering van het stadsbestuur op 5 augustus 1811 wordt hem ontslag 
verleend.  

 
Mattheus Gillis Rees, 1786-1811. 

Geboren 1753. Is bij zijn benoeming op 13-5-1786 schepen, maar legt dat ambt onmiddellijk 
neer. Evenals Gevaerts krijgt hij per 5-8-1811 ontslag aangezegd. 

 
Servaas Hendrik Lotsij, 1811-1847. 

Geboren 1 juli 1771. Begint als klerk ter secretarie5, klimt op tot commies en wordt per 5 
augustus 1811 benoemd tot (enige) secretaris. Hij blijft dat tot zijn overlijden 17-4-1847 (BS 
Dordrecht). Zijn zoon Johannes Servaas neemt tot augustus als loco secretaris waar. 

 
Mr. Pieter van den Brandeler, 1847-1870. 

Geboren 27-2-1816. Telg uit een geslacht dat gedurende meer dan een eeuw financiële ambten 
heeft bekleed en burgemeesters voortgebracht. Benoemd 7-7-1851, herbenoemd na de 
gemeentewet van 1851 17-1-1852. Krijgt bij zijn pensionering op 29-1-1870 de titel archivaris 
honoris causis, vanwege zijn inventarisatie van het oud archief. Overleden te ’s-Gravenhage 15-
3-1908 (NNBW, 3). 

 
Mr. Suffridus de Swart, 1870-1896. 

Aanstelling 15-3-1870. Afkomstig uit Leeuwarden, advocaat bij het provinciaal gerechtshof en 
secretaris van Leeuwarden (SA 6, invnr 1907a, blz 298). In functie per 1 mei 1870. Overleden in 
maart 1896. 

                                                           
4 Ds. Samuel Hoeufft, predikant te Hardinxveld 1729-1732, daarna Breda; emeritus 1788. (DBNL). 
5 SA 4, 118 
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Mr. Alfred Rudolph  Zimmerman, 1896-1899. 

Geboren 1869. Aanstelling 28-4-1896 (SA 6, invnr 1907b, blz 196). Afkomstig van de 
provinciale griffie van Zuid-Holland waar hij commies eerste klas was. Wordt in 1899 benoemd 
tot burgemeester van Dordrecht. 

 
Mr. Dirk van Houten, 1899-1917. 

Aanstelling 20-7-1899 (SA 3, invnr 1907b, blz 245), installatie in raadsvergadering van 3 
augustus. Afkomstig uit Groningen. Overleden 24-11-1918 op 48-jarige leeftijd 
(Gemeenteverslag 1918). De chef van de eerste afdeling van de secretarie, Wieringa, neemt als 
loco secretaris waar. 

 
Mr. Kornelis Jacobus Poll, 1917-1953 

Aanstelling als secretaris 11-2-1919. Was als commies-redacteur aan de secretarie verbonden, 
onder meer belast met het redigeren van de gemeenteraadsverslagen. Werd bij zijn afscheid tot 
ereburger benoemd.  

Substituut-secretarissen 
 
Hendrik Jansz. van Naerden, 1593 >1594. 

Balen, Beschrijvinge , 358 noemt hem alleen in 1593, maar komt ook voor in de stadsrekening 
over 1594.  

 
Mr. Herman Spiegel, <1596 >1612. 

Notaris, waarschijnlijk afkomstig uit Arnemuiden (www.arnehistorie.com/bronnen). Balen, 
Beschrijvinge, 358 noemt hem alleen voor 1598. Wordt echter al 3-7-1596 genoemd (ORA, invnr 
969). Was volgens Balen (Archief 134, invnr 20, nr 10) de eerste die een daglijst van 
werkzaamheden van het stadsbestuur aanlegde (1609). Tekent nog in 1612 een transportakte 
(archief 32, invnr 430-44). Het is niet zeker dat hij continu in dienst was, mogelijk vooral 
wanneer Johan Berck op reis was. 

 
Jan Berck Dircksz. O.a. 1607, 1624. 

Neef van Johan. Balen, Beschrijvinge, 358 (1607). Komt ook voor in de stadsrekening groot 
comptoir 1620. Was secretaris van de weeskamer. 

 
Andries de Witt, 1612. 

Apostilleert de stadsrekening van 1612. Is dan secretaris van de weeskamer. Zie ook de lijst van 
secretarissen en pensionarissen boven. 

 
Mr. Hubert van der Hoop, 1701-1704. 

Notaris, geadmitteerd 16-6-1678.6 Neemt waar voor Pieter Eelbo, gedurende diens studie. Legt 
eed af 21-1-1701 (SA 3, invnr 66, fol 11); van zijn eed ontslagen 7-3-1704 (SA 3, invnr 69, fol 
25-26vs). 

 

                                                           
6 Protocol als notaris 1678-1698, ONA, invnrs  479-483. 
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Mr. Jacobus van Vechoven, 1723-1727. 
Admissie als notaris 20-3-1710.7 Neemt waar voor Richard Paulus Eelbo (SA 3, invnr 88, fol 34. 
In 1727 benoemd als pensionaris van Gorinchem; als substituut opgevolgd door Roeland 
Nolthenius. 

 
Mr. Roeland Nolthenius, 1728-1744. 

Admissie als notaris 3-3-1719.8 Benoemd als waarnemer voor Richard Paulus Eelbo 3-1-1728 
(SA 3, invnr 93, fol 1vs). Bedankt 31-10-1744 wegens ‘langdurige dispositie’ (SA 3, invnr 109, 
fol 70vs). 

 
Mr. Jan Beudt, 1744-1747 of 1748 en 1756-1759. 

Benoemd als substituut in plaats van Roeland Nolthenius op 31-10-1744 (SA 3, invnr 109, fol 
70vs). Op 23-1-1748 legt Richard Paulus Eelbo de eed af, maar nam al in de loop van 1747 het 
secretarisambt waar. Beudt komt echter nog in 1748 als secretaris in de resoluties van de 
Oudraad voor. Op 9-3-1756 opnieuw tot substituut voor Eelbo benoemd. (SA 3, invnr 123). 

Pensionarissen na 1668 
 
Mr. Nicolaas Vivien 

Zie paragraaf vóór 1668.  
 
Mr. Rochus van Molenschot, 1672-1676. 

Balen, Beschrijvinge, 356. Veldhuyzen, Nieuwe Heeren, 36. Benoeming 4-10-1672 (SA 3, invnr 
53, fol 86vs) na nihil obstat van de stadhouder. 29-8-1672. Legt 12-10-1672 de eed af.  
4-10-1672. Overlijdt 28 april 1676. Arend Muys van Holy neemt zijn taken in de Staten waar 
(zie onder). 

 
Arend Muys van Holy Simonsz., 1676-1685 

Pensionaris ad interim, was tot 1674 secretaris. Zie ook Veldhuyzen, Nieuwe Heeren. 
Burgemeester 1675. Neemt na overlijden van Van Molenschot diens taken als ‘ordinaris 
gedeputeerde’ in de Staten van Holland waar. Resolutie Oudraad 7-7-1676 (SA 3, invnr 55, fol 
26. In 1685 besluit de Oudraad opnieuw tot de aanstelling van een pensionaris en stelt een 
instructie op, maar benoemt (nog) geen pensionaris.  

 
Mr. Herman Hallincq, 1685-1690. 

Secretaris, neemt tot 31-12-1690 de taken van pensionaris waar. Zie hierboven de lijst van 
secretarissen na 1668. 

 
Simon van Halewijn, 1691-1694. 

Neemt als lid van de Oudraad de taken van de pensionaris waar van 1-1-1691 tot 12-5-1694.  
 
Mr. Pompejus de Rovere, 1694-1706. 

Neemt als lid van de Oudraad de taken van pensionaris waar van 12-5-1694 tot eind december 
1706. 

  

                                                           
7 Protocol als notaris 1710-1727, ONA, invnrs 819-824. 
8 Protocol als notaris 1719-1744, ONA, invnrs 899-910. 
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Mr. Diederik van den Santheuvel, 1707-1715. 
Pensionaris. Oudraad besluit 20-12-1706 (SA 3, invnr 71, p 127, nadat op 13-11-1706 (SA 3, 
invnr 71, p 119) een herziene instructie was vastgesteld Aanstelling van Van den Santhuivel op 
27-12-1706 (SA 3, invnr 71, fol 131vs) m.i.v. 1-1/1707. Benoemd tot raadsheer van de Hoge 
Raad verzoekt hij 29-7-1715 ontslag (SA 3, invnr 80, fol 42vs); afscheid 2-9-1715 (SA 3, invnr 
80, fol 46vs.).  

 
Mr. Adolph Visscher, 1715-1723. 

Pensionaris. Afkomstig van Den Haag. Benoemd 2-11-1715 (SA 3, invnr 80, fol 57vs). Om hem 
aan de stad te binden benoemt de Oudraad hem op 25-10-1720 (SA 3, invnr 85, fol 37vs) tot 
“extra-ordinaris gecommitteerde ten Beleyde”, waarvoor hij een extra wedde geniet. Wordt 
raadsheer in de Hoge Raad van Holland en verzoekt 26-7-1723 ontslag (SA 3, invnr 88, fol 24.).  

 
Mr. Francois Teresteyn van Halewijn, 1723-1751. 

Pensionaris. Aanstelling 16-8-1723, SA 3, invnr 88, fol 25. Overlijdt augustus 1751 (SA 3, invnr 
116, fol 87.  

 
Mr. Carel Bosschaert, 1751-1779. 

Pensionaris. Was pensionaris van Schiedam. Benoemd 9-8-1751 (SA 3, invnr 117, fol 87).  
De Oudraad, die zich node beroofd ziet van “een minister, wiens kundige ervarenheid, 
zonderlinge assidiciteit, getrouwen ijver en voorzigtige devotie, zoo in stads- als in ’s lands 
zaaken, hun edele groot achtbaren te meermalen ondervonden hebben …” (Resolutie 16-10-
1770. SA 3, invnr 127, fol 330) bewilligt in een verzoek van Bosschaert een tweede pensionaris 
aan te stellen. Vooral het reizen naar Den Haag valt hem zwaar. Als blijk van waardering wordt 
hij vereerd met een stuk zilver van waarde met stadswapen. Overlijdt oktober 1779, begraven 9-
10-1779 (DTB 53).  

 
Mr. Guilliam Balthazar Emants, 1771-1772. 

Tweede pensionaris. Daarvoor pensionaris van Brielle. De Oudraad besloot tot aanstelling van 
een tweede pensionaris om Bosschaert te ontlasten (zie boven). Instructie 22-10-1770 (SA 137, 
fol 333ev). Benoeming 29-12-1770, in dienst vanaf 1-1-1771. Wordt benoemd tot pensionaris 
van Delft (resolutie Oudraad 7-12-1772, SA 139, blz 289).. 

 
Mr. Cornelis de Gijselaar, 1779-1787. 

Was pensionaris van Gorinchem. Aanstelling als tweede pensionaris 7-6-1779 (SA 3, invnr 146, 
blz 250); wordt na overlijden van Bosschaert eerste pensionaris 6-12-1779 (SA 3, invnr 146, blz 
492). Patriottisch gezind; is tussen 1780 en 1787 politiek zeer actief op gewestelijk niveau. Na 
het herstel van de stadhouderlijke macht op aanschrijven van de Staten 12-10-1787 uit zijn ambt 
ontzet (SA 3, invnr 154, blz 332).9 

 
Mr. Jasper Johan Perduyn, 1787-1795. 

Aanstelling 19-11-1787, eed 26-11-1787 (SA 3, invnr 154, blz 413). Bij de wijziging van het 
stadsbestuur ontslagen per 27-1-1795. 

 

                                                           
9 Nog in 1797 probeert hij zijn papieren, die in het logement te Den Haag hadden gelegen, terug te krijgen. Ze 
bleken verzegeld op het stadhuis te worden bewaard. Baggerman, Lot in de loterij, 148-149. 
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10.10 Bijlage 3: Secretarissen en ontvangers ten beleide 

Balen, Beschrijvinge, 375; Van Dalen, Geschiedenis 221. Onderstaande gegevens gecontroleerd, 
aangevuld en gecorrigeerd.  

Ontvangers (tot 1726 tevens secretaris)10 
 
Arend Maertensz., 1585-1625. 

Kopie instructie, eind 1585, in het register Hallincg; SA 3, invnr 30 (zie paragraaf 7.1). Was ook 
secretaris van de krijgsraad. Volgens Lips, Wandelingen, 471-474 verrijkte hij zich ten koste van 
de stad. Feit is, dat hij bij zijn overlijden zeer vermogend was.  

 
Sebastiaen Francken, 1625-1638. 

Aanstelling 19-9-1625 (SA 3, invnr 46, fol 20. Wordt in 1638 raadsheer bij het Hof van Holland. 
Na zijn dood zijn verschillende rekeningen nog steeds niet afgehoord (zie paragraaf 8.3.2) 

 
Cornelis van Esch, Samuelsz., 1638-1656. 

Benoeming 9-8-1638 (SA 3, invnr 46). Overleden in september 1656 (DTB 39, begrafenis 29-9-
1656). 

 
Abraham Stoop, heren Jacobsz., 1656-1698 

Van den Brandeler geeft abusievelijk 1697 als eindjaar. Benoeming 11-11-1656 (SA 3, invnr 48, 
fol 212), legt een week later de eed af (ORA 143, ongefolieerd). Was eerst ontvanger van de 
geannoteerde goederen. Overleden mei 1698, begraven 29-5 (DTB 45). 

 
Jacob Stoop, 1698-1738 

Zoon van Abraham (zie boven). Wordt al 27-9-1687 naast deze aangesteld (SA 3, invnr 58, fol 
113vs). Wordt in 1726 burgemeester, het ambt van ontvanger en secretaris worden dan 
gescheiden. Hij blijft wel ontvanger. Ontslag op verzoek 22-11-1738 (SA 3, invnr 103). 

 
Mr. Jacob Stoop Jacobsz., 1738-1768 

Van den Brandeler abusievelijk 1739-1766. Zoon voor Jacob (zie boven). Benoeming 16-10-
1738, fol 78, op een nieuwe instructie (fol 77). Overlijdt maart 1768, begraven 24-3 (DTB 52). 
Zijn weduwe, Clazina Petronella Repelaer legt rekening over 1767 af.  

 
Mr. Philip van den Brandeler, 1768-1770 

Aanstelling 18-3-1768 (SA 3, invnr 135, fol 63. Overleden mei 1770, begraven 21-5 (DTB 52). 
Zijn weduwe Hester Antonia Repelaer legt rekening over 1769 af. 

 
Mr. Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort, 1770-1772. 

Aanstelling 16-5-1770 (SA 3, invnr 137, p 162); eed 21-5. Ontslag op verzoek 27-7-1772maar 
blijft nog pro interim aan (SA 3, invnr 139, p 154. 

 
Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, 1772-1799. 

                                                           
10 Resolutie Oudraad 24-6-1726. SA 3, invnr 91, fol 35.  
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Aanstelling 12-8-1772 (SA 3, invnr 139, p 155. Wordt ingevolge decreet van het 
Vertegenwoordigend Lichaam van 2-7-1799 van zijn ambt vervallen verklaard. Datum besluit 
van de municipaliteit niet vermeld (SA 4, invnr 113). 

 
Johannes Rombouts, 1799-1808 

provisioneel benoemd bij resolutie van de municipaliteit 7-12-1799, akte 24-12-1799 (SA 4, 
invnr 113, fol 67). Ontslagen per 31-12-1809 wegens opheffing van de functie (SA 4, invnr 79d, 
p 869). 

Secretarissen van de burgemeesterskamer (ten beleide) 
 
Paulus Gevaerts, 1726-1739. 

Van Dalen, Geschiedenis 221. Benoeming 26-6-1726 (SA 3, invnr 91, fol 35. Per 31-1-1736 
neemt mr. Roeland Nolthenius voor hem waar (SA 3, invnr 101, fol 7; zie voor Nolthenius de 
lijst van secretarissen en pensionarissen). Ontslag op verzoek 4-7-1739 (SA 3, invnr 104, fol 44. 

 
Mr. Pieter Hendrik van de Wall, 1739-1764. 

Benoemd 4-7-1739, mits hij de eed zal hebben afgelegd. Hij is dan 2 jaar oud. Mr. Roeland 
Nolthenius aangesteld als substituut 28-7-1739 (SA 3, invnr 104, fol 44vs). In plaats van 
Noltheunius wordt 30-10-1744 Johan Beudt (zie ook de lijst van secretarissen en pensionarissen) 
als substituut aangesteld (resolutie Oudraad 31-10-1744. SA 3, invnr 109, fol 70vs). Van de Wall 
legt de eed af 31-12-1755 (SA 3, invnr 122, fol 218vs), maar Beudt blijft hem vervangen. Beudt 
verzoekt ontslag als substituut 11-9-1756. Jasper Perduyn neemt dan het secretarisschap waar 
(SA 3, invnr 123, fol 89), waarschijnlijk slechts korte tijd want Van de Wall appostilleert 
bijvoorbeeld de rekeningen van het Logement (SA 3, invnr 3341) 1759-1764. Ontslag op 
verzoek 9-1-1764 (SA 3, invnr 133, fol 7vs en insertie 1), blijft aan totdat een opvolger is 
gevonden. 
Verschillende malen schepen, april 1784 voor het eerst burgemeester. Auteur van Handvesten en 
privileges der stad Dordrecht (1790).  

 
Mr. Willem Bartolomeus van den Santheuvel, 1764-1784. 

Aanstelling 31-1-1764 (SA 3, invnr 133, fol 15vs). Neemt omslag wegens verkiezing tot 
burgemeester 1-4-1784 (SA 3, invnr 151, p 87).  

 
Mr Jacob Hendrik Hoeufft, 1780-1784. 

Tweede secretaris. Aanstelling 21-2-1780 (SA 3, invnr 147, p 64). Van den Santheuvel verzoekt 
zo nu en dan te mogen absenteren vanwege domistieke bezigheden. Aanstelling van Hoeufft 
betekent niet automatische opvolging (SA 3, invnr 1117). Ontslag 31-3-1784 wegens benoeming 
van een nieuwe eerste secretaris. 

 
Mr. Hendrik Lodwijk van den Santheuvel, 1784-1800. 

Zoon van Willem Bartolomeus (zie boven). Aanstelling 31-3-1784 (SA 3, invnr p 83). Functie 
opgeheven bij de Omtwenteling in januari 1795, maar blijft aan als secretaris. 15-3-1798 
Overleden eind 1800 (SA 3, invnr 113 fol 85). Overlijdt in september 1800, begraven 10-9-1800, 
DTB 54). 
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10.11 Bijlage 4: Reglement secretarie 1668 

SA 3 invnr 51 (Resoluties Oudraad, 1667-1668), fol 92-99vs 
 
 
Toelichting 
 
Aanleiding was het overlijden van de secretaris mr. Johan Berck. Voordat de raad overgegaat  tot 
benoeming van een of twee secretarissen i.p.v. Johan Berck wil hij zich bezinnen op de organisatie. 
Een zware commissie (besogne) wordt benoemd tot het opstellen van een reglement secretarie, 
bestaande uit de burgemeesters, oudburgemeesters, twee oudraden, twee schepenen, de schout, twee 
Achten en de pensionaris Vivien. Res OR 2-1-1668, fol 74vs.  
Opvallend zijn de bewoordingen in de resolutie van 2 januari 1668: “wat ordre ende reglement ter 
secretarije gearresteert ende voortaen in practijcque gebracht en punctelijck geobserveert soude 
connen en behooren te werden, tot redres van de secretarije ende ten dienste van de goede ingeseteten 
deser stad …  
 
Reglement ofte Instructie voor de secretarissen; gearresteert, daerinne geen veranderinge als met 
twee derde parten van de presente Heeren. 
 
Bij resumptie gedelibereert sijnde op’t advis van de heeren edel achtbare gecommitteerde, die 
ingevoege ende tot voldoenine van der selver resolutie commissariael in date den tweeden januari 
lestleden hadden geconcipieert ende opgestelt seecker reglement ofte instructie, waernaer de 
secretarissen deser stadt, die van tijt tot tijt aengestelt sullen werden, haer precyese souden moeten 
reguleren, hebben haer edel achtbare haer in’t voorseyde concept reglement ofte instructie met eenige 
cleyne ampliatie wel laten gevallen, ende hetselffde mitsdien gearresteert, in voegen als het hiernaer 
volgende van woorde te woorde is geïnsereert. 
 
Reglement ofte instructie voor de secretarissen deser stat, besoingerende soo ter camere judiciele als 
in de Secretarije, bij d’edel achtbare heeren van den Out Rade gearresteert ende vastgestelt den 20en 
februari 1668. 
 

i 
De secretarissen sullen beyde ende tesamen in gelijcke qualiteyt alle depesches, soo ter Camere van 
Justitie alsmede ter secretarie voorvallende, gehouden sijn te expediëren. 
 

ij 
Ende sullen deselve bij tourbeurten ende van maendt tot maendt den dienst ter voorseyde Camere 
ende ter secretarije, werdende gerequireert, preciese ende getrouwelijck waernemen. 
 

iij 
Sonder dat zij daervoor eenigh tractament van stadtswegen sullen genieten. 
 

iiij 
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De selve secretarissen sullen de tractamenten voor de respective clercquen, ter secretarije 
gerequireert werdende, uyt haer eygen beurse, ofte uyt de emolumenten tot hare functie staende, 
gehouden sijn te voldoen. 
 

v 
Gelijck de selve mede sullen becostigen alle het papier, parcquement, zegelwasch ende ander 
schrijffgereetschap ter secretarije gebruyckt werdende. 
 

vi 
Daer jegens sullen de voornoemde secretarissen trecken ende egalijck genieten de proffijten ende 
emolumenten tot de commissiën ende depesches, soo ter Camere als ter secretarie voortvallende, 
ingevolge van de lijste bij d’edel achtbare heeren van den Out Rade dierhalven gearresteert. Ende 
daerboven selve noch genieten het salaris bij haer edel groot mogende voor de collecte van de 80e, 40e 
ende 20e penningh respective van de vercoopinge van vaste goederen, transporten ende 
hypothecatiën; ende van de collaterale successien, aen de selve geaccordeert. Ende den vrijdom van 
alle imposten ende accijsen die van stadtwegen geheven ende opgestelt sijn, ofte geheven sullen 
worden. 
 

vij 
Aen de selve secretarissen sal geen titull van pensionaris werden gegeven, ende de selve sullen oock 
de functie van pensionaris niet vermogen te bedienen, maer sullen de respective functiën van 
pensionaris ende secretaris deser stadt van malcanderen sijn ende blijven gesepareert. 
 

viij 
De selve secretarissen sullen oock gehouden sijn te stellen suffisante cautie, ijder voor haerluyder 
respective administratie, ten minste ter somme van thien duysent gulden. 
 

ix 
Sullen oock niet vermogen te divulgeren ofte reveleren eenige saken den gemeenen lande, de stadt 
ofte particulieren concernerende, die gesecreteert behooren te werden. 
 

x 
Ende omme des te beter den dienst van den stadt ende van particuliere, in saecken voor de Camere 
van Justitie ende ter secretarije voorvallende te connen waernemen, soo sullen zij niet vermogen aen 
eenige persoonen consultatie ofte advijsen, ‘tzij bij geschrifte ofte mondelingh, te geven, ofte eenige 
schriftuyren van rechten tot voorstandt van yemants saecken te maecken, ofte van anderen gemaeckt 
sijnde, te corrigeren, revideren, ofte eenighsints te veranderen. 
 

xj 
Sullen voorts gehouden sijn te maecken ende te houden een pertinent register ofte repertorium in 
hetwelck alle depesches van giften ofte overdrachtbrieven, alsmede van schult- ende rentebrieven, 
albereyts gepasseert voor schepenen deser stadt, ofte die namaels geduerende hare functie gepasseert 
sullen werden, ijder op haer behoorlijck bladt ende ordre, soo wel als in het protocol geregistreert 
sullen werden; ende wijders besorgen dat alle transporten, attestatiën ende certificatiën voor 
schepenen als vooren gepasseert werdende, egeene uytgesondert, wel ende behoorlijck te boeck 
gestelt ende aen die geene die de selve concerneren behandicht werden; ende voorts goede ordre 
stellen op de clercquen, dat die wel en ijder tot haer devoir gehouden werden. 
 

xij 
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Sullen voorts soodanige ordre stellen dat alle sententiën van preferentiën, in een register, tot dien 
eynde expresselijck te houden, op haer behoorlijcke ordre geregistreert ende te boeck gestelt werden. 
 

xiij 
D’voorseyde secretarissen sullen haer niet vermogen te bemoeyen met eenige sollicitatiën, 
recommandatie, ofte kuyperien de regieringe van dese stadt concernerende. 
 

xiiij 
Alle de penningen, onder den gerechte van dese stadt geconsigneert werdende, sullen de meergemelte 
secretarissen niet vermogen tot haer particuliere saecken te employeren, maer gehouden sijn de selve 
aenstonts naer de gedane consignatie te bestellen ten comptoire van deser stede saecken, soodanigh 
dat de voorseyde secretarissen van de geconsigneerde gelden niet anders sullen proffiteren als den 
t’sestichsten penning, vanouts daertoe gestelt ende bij de secretarissen indertijt genoten. Des sullen de 
selve mede gehouden sijn te besorgen, dat geen penningen uyt de consignatie werden gelicht als 
onder suffisante cautie, bij den gerechte gejustificeert werdende ende bij faute vandien daervoor 
aenspreeckelijck sijn. 
 

xv 
De selve secretarissen sullen haer preciese reguleren naer den last ende ordre, die bij de borgemeester 
ende regierders aen de selve gegeven sal werden, soodanich nochtans dat de selve last niet sal mogen 
contrariëren den eedt ende instructie aen de selve gegeven. 
 

xvj 
Sullen voorts gehouden sijn alle resolutiën de welcke bij de heeren van den Oudt Raedt, bij absentie 
van den pensionaris, ende generalijck alle die bij den gerechte van dese stadt sullen werden genomen, 
te extenderen ende in de respective registers daertoe gedestineert te doen insereren.  
 

xvij 
De gemelte secretarissen sullen gehouden sijn op de ordinaris uren, ofte die bij den borgemeester 
indertijt geleyt sullen werden, precijse te compareren, ter rolle te sitten, alle de saken aldaer 
voorcomen waer te nemen, tot dien eynde alle sententiën selffs te extenderen ende ter rolle, 
mitsgaders in het register van de crimineele ende civiele sententiën te doen stellen, ende voorts tot 
alle besoinges aldaer voorvallende haer te laten employeren, sonder uyt de voorseyde Camere te 
mogen absenteren ofte aff te gaen als met expres consent van den heer borgemeester indertijt 
wesende; oock van alle saken voor commissarissen van den gerechte gerenvoyeert te houden 
pertinent verbael van alle ’t gene voor ende bij de gemelte commissarissen op comparitus ofte 
andersints sal werden gebesoingneert ende alle ’t selve in een register te boeck te stellen. 
 

xviij 
Sullen wijders gehouden sijn te extenderen alle keuren ende ordonnantiën, die van tijt tot tijt ter 
Camere voor den dienst van dese stadt genomen sullen werden; ende de selve geconcipieert sijnde te 
doen registreren ende een register apart daertoe te houden. Oock te doen alle de publicatiën ter peuye 
van het stadthuys gedaen sullen werden. 
 

xix 
Mitsgaders oock alle requesten met de respective appostillen te registreren. 
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Sullen voorts gehouden sijn alle de dinghtalen in een extraordinaris rolle te doen insereren ende te 
boeck te stellen, opdat de selve van de respective liassen der procureurs affgetrocken sijnde, niet 
vermist mogen werden. 
 

xxi 
De voornoemde secretarissen sullen niet vermogen, als de schepenen comen, te voteren, haer advijsen 
te interpelleren, ofte daerinne tusschensprake te doen, sonder alvoorens versocht ofte gevraecht te 
sijn. 
 

xxij 
Sullen mede naeuwe toesicht nemen dat de procureurs geene onnoodige termijnen maecken, ofte de 
saecken presenteren op een rolle daer op deselve niet en behooren. 
 

xxiij 
Ende sullen gehouden sijn alle de saecken de stadt concernerende ende de depesches tot deselve 
specterende, waer te nemen ende te expediëren, sonder daervoor eenigh salaris te trecken ofte 
belooninge te pretenderen. 
 

xxiiij 
Ende voorts generalijck haer te gedragen ende comporteren soodanigh als goede ende getrouwe 
secretarissen toestaet ende behooren te doen. 
 


